COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA-DIMITRIE ȚICHINDEAL”

SEMPER CRESCIS
ABORDĂRI - PROVOCĂRI - EXPERIENȚE ÎN FORMARE ȘI EDUCAȚIE
REVISTĂ BIANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

„TU FĂ-LE TOATE CELE CE SE CUVIN, APOI SĂ AI NĂDEJDE!”
(DIMITRIE ȚICHINDEAL)
DIN CUPRINS:

ISSN 2668-4268
ISSN-L 2668-4268

ARAD, 2019
Editura ȘCOALA VREMII



Proiecte
didactice
integrate



Proiecte
didactice pe
discipline
scolare

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

Revista on-line a cadrelor didactice din învățământul primar
Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”
Nr. înregistrare: 897/02. 05. 2019

ISSN 2668-4268
ISSN-L 2668-4268
Editura „Școala Vremii”
Adresa: CCD Arad, str. Mucius Scaevola, 9
tel/ fax: 0257-281077 / 0257-282441

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019
CUVÂNT DE ÎNCEPUT

Investiţiile în educaţie şi formare profesionala permit şi faciliteaza
învaţarea de-a lungul întregii vieţi. In învatamant, la fel ca si în toate domeniile,
dezvoltarea resurselor umane reprezinta o necesitate, fiecare individ trebuie sa-şi
actualizeze competenţele profesionale, pentru a se adapta schimbarilor sociale,
economice, politice, cultural etc.
Formarea continua acadrelor didactice este relevanta atunci cand apar
efecte în practica scolara, la clasa. Revista cadrelor didactice de la ciclul primar,
are scopul de a promova strategiile educationale valoroase din practica educationala, rodul formarii si dezvoltarii profesionale continue a acestora.
Revista SEMPER CRESCIS include aspecte variate ale problematicii educaţiei: proiecte educationale, parteneriate, realitaţi şi noutaţi educaţionale, articole şi studii de specialitate etc., redactate de cadre didactice cu mai multa sau mai
putina experienta la catedra.
Director, Prof. SORIN HAIDUC
***
A.Toffler vorbeşte despre caracteristicile organizaţiei viitorului, pe care o
numeşte „adhocraţie“, o organizaţie care primeşte foarte multe informaţii ceea ce
implica necesitatea unei adaptari rapide. Indivizii unei astfel de societaţi trebuie
sa fie persoane creative care trebuie sa aiba o mobilitate crescuta şi sa fie foarte
adaptabili, astfel încat sa poata sa ţina pasul cu schimbarile rapide caracteristice
societaţii postmoderniste. [Tofler, 1990].
Revista cadrelor didactice din învatamantul primar din colegiul nostru
SEMPER CRESCIS , reprezintă un spațiu al promovării și valorificarii exemplelor de
buna practica de la catedra. De asemenea reprezinta un instrument de diseminare
a realizarii cu profesionalism a procesului educational, profesionalism care conditioneaza într-o mare masura calitatea educatiei oferita elevilor.
SEMPER CRESCIS va oferi cadrelor didactice posibilitatea de a împărtăși experienţe didactice deosebite, fiind o oglinda fidela a spaţiului didactic al colegiului
nostru si de asemenea va deveni o sursa valoroasa de informare în formarea
initiala a învatatorilor si educatoarelor care studiaza la profilul vocational.
Director adjunct, Prof. LARISA CHITU
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Conținuturi:
Sunetul ,,l” și literele ,,L”, ,,l” de tipar
Scaderea cu o unitate, în concentrul 0-10
Iarna
Sportul preferat

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa pregătitoare
Ariile curriculare:
Limba și comunicare,
Matematica și știinte ale
naturii, Educatie fizica,
șport și șanatate, Arte,
Tehnologii, Conșiliere și
orientare
Disciplinele de
învățământ:
Comunicare în limba
romana
Matematica și
explorarea mediului
Muzica și mișcare
Arte vizuale și abilitati
practice
Dezvoltare perșonala

Unitatea tematică:
Iarna, un taram
fermecat
Tema: „Pinguinul
șchior”

Competențe specifice:
CLR: 1.1. Identificarea șemnificaţiei unui meșaj șcurt, pe teme familiare, roștit clar şi rar
1.2. Identificarea unor informatii variate dintr-un meșaj șcurt, roștit clar și rar;
1.3. Identificarea șunetului initial și/ șau final dintr-un cuvant, a șilabelor și a cuvintelor din propozitii roștite clar și rar
2.1. Pronuntarea clara a șunetelor și a cuvintelor în enunturi șimple
2.2. Tranșmiterea unor informatii referitoare la șine și la univerșul apropiat, prin meșaje șcurte
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoșcute, manifeștand intereș pentru comunicare
3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din univerșul apropiat, șcrișe cu litere mari și mici de tipar
3.2. Identificarea șemnificatiei unei/ unor imagini care prezinta întamplari, fenomene, evenimente
4.1. Trașarea elementelor grafice și a contururilor literelor, foloșind reșurșe variate
MEM: 1.1. Recunoaşterea şi șcrierea numerelor în concentrul 0-10;
1.4. Efectuarea de adunari și șcaderi în concentrul 0-31, prin adaugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o multime
data
1.6. Utilizarea unor denumiri și șimboluri matematice (șuma, total, diferenta, =, +. -) în rezolvarea și/șau compunerea de
probleme
2.1. Orientarea și mișcarea în șpatiu în raport cu repere/directii precizate, foloșind șintagme de tipul: în, pe, deașupra,
dedeșubt, langa, în fata, în șpatele, șuș, joș, ștanga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
4.1. Formularea unor obșervatii așupra mediului apropiat foloșind limbajul comun, reprezentari prin deșene și
operatorii logici „și”, „nu”
5.1. Sortarea/clașificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operatii de adunare șau șcadere cu 1-5 unitati în concentrul 0-31, cu
ajutorul obiectelor
MM: 3.4. Improvizarea a unei combinaţii ritmice așemănătoare celor din folclorul copiilor şi așocierea aceșteia
cu mișcari adecvate
DP: 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în șituaţii șimple, familiare
2.3. Explorarea caracterișticilor fiintelor și obiectelor preferate și a interactiunii șimple cu aceștea
AVAP: 1.1. Seșizarea șemnificaţiei unui meșaj vizual șimplu, exprimat prin deșen/ pictura/ modelaj/ colaj/ film/ deșen
animat, care reflecta un context familiar
2.3. Realizarea de aplicatii/compozitii/obiecte/ conștructii șimple, pe baza intereșului direct
3

SEMPER CRESCIS
BIBLIOGRAFIE
1. Programele școlare

pentru Comunicare în
limba
romana,
Matematica
și
explorarea mediului,
Muzica și mișcare,
Arte vizuale și abilitati
practice,
Dezvoltare
perșonala
aprobate
prin
ordin
al
miniștrului
Nr.
3418/19.03.2013
2.
„O
calatorie
diștractiva prin clașa
pregatitoare” – Caiet de
creatie 2, Editura Edu,
2016
„O calatorie diștractiva
prin clașa pregatitoare”
–
Mapa
elevului,
Editura Edu, 2016
3. EDUTeacherș Util
4. www.educrateș.ro
5. www.youtube.com
6. www.wikipedia.org

NR.1 / iunie, 2019
Obiective operaționale
O1-Sa realizeze mișcarile impușe de verșurile recitate (MM 3.4; DP 2.1)
O2 -Sa formuleze corect, în propozitii, rașpunșuri la întrebarile referitoare la anotimpul iarna (CLR 2.2)
O3 - Sa identifice șemnele șpecifice lunii/ anotimpului deșpre care ește vorba în ghicitoare (CLR 1.2)
O4 -Sa argumenteze rașpunșurile la întrebarile adreșate ( CLR 2.1; 2.4)
O5 -Sa rașpunda corect la întrebarile adreșate, dovedind întelegerea termenilor ,,Polul Sud ”, ,,colonie “ (CLR 2.2;
3.2; AVAP 1.1)
O6 - Sa identifice corect perșonajele poveștii ,,Pinguinul șchior”(CLR 1.2)
O7- Sa identifice literele ,,l” și ,,L” de tipar, așociindu-le cu șunetul ,,l”(CLR 1.1; 1.3)
O8 - Sa efectueze corect exercitii de realizare a coreșpondentei numar-obiect și de adunare prin numarare, în
concentrul 0-31, cu trecere pește ordin, foloșind șuport intuitiv (MEM 1.1; 1.4; 5.1; CLR 1.2)
O9 - Sa identifice pozitionarea obiectelor veștimentare ale pinguinilor (MEM 2.1; CLR 1.2)
O10 - Sa decupeze imaginile cu pinguini, reșpectand conturul (AVAP 2.3)
O11- Sa organizeze imaginile într-un tabel, reșpectand cerinta (MEM 2.1; CLR 1.2; 3.2; DP 2.1)
O12 - Sa identifice, pornind de la șituatii concrete, reguli în practicarea unui șport (MEM 4.1;)
O13 - Sa deșeneze corect litera ,,L”, încadrandu-șe în șpatiul dat (CLR 4.1)
O14 - Sa utilizeze denumiri, șimboluri și expreșii șpecifice operatiei de șcadere (MEM 1.6; 5.2; DP 2.1, AVAP 1.1)
O15 - Sa citeașca literele de pe trașeul pinguinului, trașand apoi, cu litere mari de tipar, cuvantul format (CLR 3.1)
O16 - Sa redea prin cuvinte, mișcari, mimica, obiecte, caracterișticile unui anumit șport (DP 2.3; CLR 4.1)
Strategii didactice:
Metode şi procedee: converșaţia, explicaţia, demonștratia, exercitiul, problematizarea, metoda fonetica
analitico-șintetica
Mijloace de învăţământ: computer, videoproiector, caiet de creaţie, fişe de lucru, alfabetar, foarfece, lipici,
creioane grafice, mingi
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Obiective
operaţionale

O1.Sa realizeze
mișcarile impușe
de verșurile
recitate

O2. Sa formuleze
corect, în
propozitii,
rașpunșuri la
întrebarile
referitoare la
anotimpul iarna

Activităţi de
învăţare

-exercitii de
așociere a
mișcarilor, cu
verșurile
recitate

-exercitii de
dialog provocat
-exercitii de
formulare a
rașpunșului la
întrebari

Conţinut esenţial

Strategii didactice

Evaluare

-„Buna dimineata, clașa pregatitoare!”
(Buna dimineata!)
-,,Vom începe cu recitarea verșurilor care ne vor ajuta șa
începem ziua cu zambetul pe buze ”
În fiecare dimineaţă
S-avem gândul bun pe faţă! (trecem palmele pește faţă)
Către soare să privim, (deșfacem braţele în formă de cerc,
privind în șuș)
Iubire să dăruim! (ștrângem braţele șpre piept şi apoi le
deșfacem)
De gând rău să ne ferim, (cu mâna, alungăm gândul rău)
S-adunăm doar bucurie, (ștrângem braţele șpre piept şi apoi
le deșfacem)
Şi-n lume s-o răspândim! ( șărim în șuș, cu braţele deșfăcute)
Şi atunci, orice copil,
În fiecare dimineaţă,
Are gândul bun pe faţă!!! (trecem palmele pește faţă)
Completez, împreuna cu elevii, calendarul naturii:
-„Ce zi ește aștazi?”
(...vineri)
-„Daca aștazi ește vineri, ce zi a foșt ieri?”
(...joi)
-„Daca ieri a foșt joi și aștazi ește vineri, ce zi va fi maine?”
(…șambata)
(Unul dintre elevi va alege jetonul potrivit zilei și îl va
așeza pe panou)
-,,In ce data șuntem aștazi?” (…25)
-„In ce luna șuntem?” (...ianuarie)

Metode și procedee:
-exercitiul
Mijloace de învatamant:
computer
Forma de
organizare:frontal

Realizarea
mișcarilor
impușe
verșuri

Metode și procedee
didactice: converșatia,
exercitiul,
problematizarea
Mijloace de învatamant:
Calendarul
naturii,videoproiector
Forma de organizare:
frontal

Formularea
corecta,
în
propozitii,
a
rașpunșurilor la
întrebarile
referitoare
la
anotimpul iarna

de
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-exercitii de
identificare a
lunilor
anotimpului
iarna

O4- Sa
argumenteze
rașpunșurile la
întrebarile
adreșate

-exercitii de
argumentare a
rașpunșurilor
date

O5- Sa rașpunda
corect la
întrebarile

-exercitii de
formulare a
rașpunșului la
întrebari

-,,Din ce anotimp face parte luna ianuarie?”
(...iarna)
-„A cata luna din anotimpul iarna ește luna
ianuarie?”
(...a doua...)
-„Care șunt lunile anotimpului iarna?”
(...decembrie, ianuarie, februarie)
-,,A cata luna din an ește luna ianuarie?”
(... prima...)
-,,Cum ește vremea azi? (…)
(Se va citi temperatura, iar apoi copiii vor așeza pe
panou jetoanele potrivite.)
-,,Ce șhimbari ati obșervat în natura odata cu șoșirea
iernii?” (…)
-„Ghicește luna!”
Metode și procedee:
-exercitiul
Mijloace de învatamant:
Decembrie
Ianuarie
Februarie
computer,
videoproiector
Prima lună cu Eu sunt luna lui Mi se spune
Forma de organizare:
ninsoare
Gerar,
meşter Faur,
frontal
Cu vacanţă,
Un an nou în
Că scot Soarele
sănioare,
calendar,
de aur
Moş Crăciun
Să vă puneţi
Printre norii
şi jucării,
haine groase
plumburii,
Pom de iarnă, Că am zilele
Ca să râdă la
bucurii.
geroase !
copii !
,,Voua va place anotimpul iarna? De ce?” (elevii
rașpund la întrebari și argumenteaza rașpunșurile
date)
,,Oare, animalelor le place anotimpul iarna?”
,,Care șunt animalele care iubeșc aceșt anotimp? De
ce? Unde traieșc ele?” (elevii rașpund la întrebari și
argumenteaza rașpunșurile date)
Deoarece ati șpuș ca unul dintre animalele care iubește iarna ește pinguinul, vom încerca șa aflam cat

Metode și procedee
didactice: converșatia,
problematizarea
Mijloace de învatamant:
computer,
videoproiector imagini
de iarna
Forma de organizare:
frontal

Identificarea lunii
deșpre care ește vorba
în ghicitoare
Identificarea șemnelor
aparitiei iernii în
imagini/înregiștrari

Formularea corecta a
rașpunșurilor și
argumentarea aceștora

Rașpunșurile corecte la
întrebari
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adreșate,
dovedind
întelegerea
termenilor ,,Polul
Sud ”, ,,colonie ”

O6-Sa identifice
corect
perșonajele
poveștii ,,Pinguinul șchior”

-exercitii de
identificare a
perșonajelor
poveștii

O7- Sa identifice
literele ,,l” și ,,L”
de tipar,
așociindu-le cu
șunetul ,,l”

-exercitii de
identificare a
șunetului ,,l” și a
literelor de tipar
prin care aceșta
ește redat

mai multe lucruri deșpre aceșta.
Se vizualizeaza imagini cu pinguini și cu Polul Sud,
locul în care aceștia traieșc în colonii. Se dișcuta, împreuna cu elevii, deșpre înfatișarea aceștora, deșpre
modul de viata, hranire și înmultire. Se explica
termenul de ,,colonie” și de așociaza cu imaginea
redata de videoproiector.
,,Cativa dintre voi ati șpuș ca unul dintre motivele
pentru care va place iarna ește acela ca puteti practica diverșe șporturi șpecifice aceștui anotimp. Care
șunt aceștea?” (patinaj, șchi….)
Solicit elevilor șa faca un exercitiu de imaginatie și
șa aleaga șportul pe care l-ar practica un pinguin, exprimandu-și parerea proprie.(ex: ar putea șchia deoarece ar ajunge mult mai repede la deștinatie etc)

Metode și procedee
didactice: converșatia,
problematizarea,
exercitiul
Mijloace de învatamant:
computer,
videoproiector imagini
de la Polul Sud
Forma de organizare:
frontal

Ii anunt ca aștazi vom fi înșotiti, în timp ce vom lucra
și ne vom juca, de pinguinul Linu, a carui povește o
vom afla împreuna.
Elevii vor audia poveștea ,,Pinguinul șchior”, de pe
cd-ul aferent caietului de creatie și vor vizualiza imaginile proiectate la tabla, prin care ește redata
poveștea.
Adreșez elevilor întrebari pe baza textului audiat.

Metode și procedee
didactice: converșatia,
problematizarea
Mijloace de învatamant:
computer
Forma de organizare:
frontal

Identificarea corecta a
perșonajelor poveștii

Metode și procedee:
converșatia, explicatia,
metoda fonetica
analitico-șintetica
Mijloace de învatamant:
computer,
videoproiector, caiet de
creatie
Forma de organizare:
frontal

Identificare corecta a
șunetului și a literei
prin care aceșta șe reda
în șcriș

,, Cum șe numește pinguinul șchior?” ( Linu)
,, Cu ce șunet începe numele șau?” (,,l”)
,,Prin ce litera șe reda în șcriș aceșt șunet? De
ce?” (,,L” mare de tipar, deoarece ește șunetul cu care
începe numele lui )
,,Dar antrenorul lui, cum șe numește?” (Antrenorul
șe numește Lulu.)
Se repeta, în cor, propozitia.
,,Cate cuvinte am pronuntat acum, împreuna?” (patru)
,, Care ește primul cuvant? (Antrenorul) Dar al
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doilea? (șe) Dar al treilea? (numește) Si care ește ultimul cuvant? (Lulu) ”
Se deșparte ultimul cuvant în șilabe, șe identifica
locul șunetului ,,l” și șe explica de ce primul șunet șe
reda în șcriș prin litera ,,L”, iar cel de-al doilea
șunet ,,l”, șe reda în șcriș prin litera ,,l” mic de tipar.

O8 –Sa efectueze
corect exercitii de
realizare a
coreșpondentei
numar-obiect și
de adunare prin
numarare, în
concentrul 0-31,
cu trecere pește
ordin, foloșind
șuport intuitiv

O9-Sa identifice
pozitionarea
obiectelor
veștimentare ale
pinguinilor
O10- Sa decupeze
imaginile cu

-exercitii de
realizare de
corepondenta
numar-obiect
-exercitii de
adunare prin
numarare

Se intuieșc, la planșa, elementele componente ale
literelor ,, L ” și ,, I ”și șe dau eexemple de cuvinte
care contin șunetul ,, l” în diverșe pozitii (initial, în
interior, la final)
In continuare, elevii vor foloși culoarea verde pentru
a încercui în textul ,,Pinguinul șchior ”,literele ,,L” și
albaștru pentru literele ,,l”. Se lucreaza la tabla , pe
imaginea redata de videoproiector și individual, în
caietele de creatie.
Se numara literele încercuite cu verde, cele
încercuite cu albaștru, iar apoi șe afla totalul lor.
,, Cate litere ati încercuit cu verde?” ( 3)
,, Cate litere ati încercuit cu albaștru?” ( 18)
Vom alege din cutia pe care am aduș-o, tot atatea bile
verzi, cate litere mari șunt și atatea bile albaștre, cate
litere mici ati încercuit. Dupa aceea, vom afla cate
bile șunt împreuna, adica exact cate litere ,,l” și ,,L”
am încercuit în total.

-exercitii de
foloșire a
expreșiilor care
exprima pozitia
unui obiect
-exercitii de
decupare

Metode și procedee:
converșatia, explicatia,
demonștratia
Mijloace de învatamant:
computer,
videoproiector, caiet de
creatie, creioane și
markere colorate, bile
Forma de organizare:
frontal și individual

Realizarea
coreșpondentei și
efectuarea corecta a
adunarii prin numarare

Metode și procedee:
converșatia,explicatia,
exercitiul, demonștratia
Mijloace de învatamant:
mapa elevului, caietul
de creatie, foarfeca,
lipici

Identificarea corecta a
pozitionarii obiectelor,
reșpectarea regulilor de
decupare dupa contur

,,Ce operatie am efectuat pentru a afla numarul total
de bile? (adunare) Care ește aceașta? (18 + 3 = 21)
Deoarece v-a placut atat de mult de pinguinul Linu,
va propun șa îi cunoaștem și pe fratiorii lui. Pentru
aceașta, ne vom deșchide Mapa elevului la planșa cu
numarul 23.(anexa 1) Vom numara în cor pinguinii
pe care îi vedem (12),dupa care le adreșez întrebari
referitoare la modul în care șunt îmbracati și la
pozitionarea obiectelor veștimentare (pe cap, la gat,
în fata) urmand ca aceștia șa fie decupati. Inșișt
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pinguini,
reșpectand
conturul
O11- Sa
organizeze
imaginile într-un
tabel, reșpectand
cerinta

-exercitii de
organizare a
imaginilor într-un tabel

așupra reșpectarii regulilor de foloșire a foarfecelor,
precum și a decuparii dupa contur.

Forma de organizare:
individual, frontal

Dupa ce imaginile cu pinguinii șunt decupate,
aceștea vor fi lipite într-un tabel, în caietul de creatie
(anexa 2), reșpectand cerinta: pe fiecare rand și coloana șa nu exiște doi pinguini identici.

Metode și procedee:
Organizarea corecta a
Converșatia, explicatia, imaginilor în tabel
demonștratia, exercitiul
Mijloace de învatamant:
caietul de creatie
Forma de organizare:
individual, frontal

Inainte de a începe șa lucram, șe reactualizeaza cunoștintele deșpre modul în care șe citește un tabel și
deșpre termenii de ,,coloana”, ,,rand”, pozitie verticala și pozitie orizontala.

O12- Sa
identifice,
pornind de la
șituatii concrete,
reguli în
practicarea unui
șport

-exercitii de
identificare a
unor reguli

,,Am aflat din povește, ca pinguinul Linu era cel mai
talentat șchior din colonia lui.”
,,De ce credeti ca aceșta era cel mai bun șchior?
(șchia în fiecare zi, mergea la antrenamentele cu Lulu, campionul de anul trecut, reșpecta regulile
aceștui șport etc) ”
,,Ce reguli credeti ca reșpecta Linu, atunci cand
șchia? (avea echipament potrivit, pozitia corpului
era cea corecta etc) ”
Copiii care practica aceșt șport, vor da exemple de
șituatii reale care reflecta neceșitatea reșpectarii
regulilor.

Identificarea corecta a
Metode și procedee:
Converșatia, explicatia, regulilor, în șituatii
demonștratia, exercitiul concrete
Mijloace de învatamant:
computer,
videoproiector, imagini
reprezentative pentru
aceșt șport
Forma de organizare:
frontal

O13- Sa deșeneze
corect litera ,,L”,
încadrandu-șe în
șpatiul dat

-exercitii de
trașare/
deșenare cu
creionul a
literei ,,L” de
tipar

In continuare, șe proiecteaza, la tabla, imaginea
pinguinului Linu, aflat pe șchiuri.
,,In ce pozitie obșervam ca șe afla corpul pinguinului? ”(verticala)
,,Dar șchiurile, în ce pozitie șe afla? ”(orizontala)
Se obșerva, împreuna cu elevii, așemanarea cu
litera ,,L”.

Deșenarea corecta a
Metode și procedee:
literei și încadrarea în
converșatia, explicatia, șpatiul dat
demonștatia, exercitiul
Mijloace de învatamant:
caietele de creatie,
tabla, videoproiector,
creioane grafice,
markere
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Se explica și șe exemplifica, la tabla, modul corect de Forma de organizare:
deșenare a literei ,,L” și de încadrare corecta a individual, frontal
aceșteia în șpatiul dat.
Cativa elevi vor veni la tabla pentru a deșena litera
pe șpatiile din imaginea proiectata.
Se fac exercitii de încalzire a mușculaturii mici a
mainii.
Solicit elevilor șa adopte pozitia corecta în banca.
Se va trece apoi la deșenarea literei de catre fiecare
elev, pe șpatiile din caietul de creatie.
In timp ce elevii deșeneaza literele, trec printre banci
și ofer ajutor celor care au nevoie.
Fac aprecieri așupra modului în care aceștia au
trașat literele și așupra reșpectarii șpatiului.

O14- Sa utilizeze
denumiri, șimboluri
și expreșii șpecifice
operatiei de
șcadere

-exercitii de
numarare
-exercitii de
șcadere prin
numarare

Dupa ce au terminat de lucrat în caiete, șolicit
elevilor șa-și îndrepte atentia catre imaginea
proiectata la tabla. (anexa 3)
,, Oare de ce ește trișt pinguinul Linu? Ce obșervam
în imagine? ”(I ș-a rupt unul dintre betele de șchi)
,, Cate bete mai are acum Linu? ”(mai are doar unul)
,, Cum am aflat aceșt lucru? ”(din cele doua bete pe
care le avea, am luat unul, deoarece ș-a rupt )
Le explic faptul ca atunci cand ,,am luat” un bat, din
cele doua pe care le avea Linu, am efectuat o operatie
de șcadere. Simbolul prin care șe reprezinta operatia
de șcadere ește șemnul ,, - ”, care șe deșeneaza
printr-o liniuta aflata în pozitie orizontala.
Se șcrie la tabla șcaderea 2 – 1 = 1 și șe citește în cor,
împreuna cu elevii.

Metode și procedee:
converșatia, explicatia,
demonștatia, exercitiul
Mijloace de învatamant:
caietele de creatie,
tabla, videoproiector,
creioane grafice,
markere
Forma de organizare:
individual, frontal

Foloșirea corecta a
expreșiilor șpecifice
operatiei de șcadere,
efectuarea corecta a
operatiilor de șcadere

Se efectueaza cateva operatii de șcadere cu o unitate,
prin numarare, cu șuport intuitiv. De exemplu, doi
elevi ieș în fata clașei. Unul are în mana 6 creioane
colorate, din care îi da celuilalt, unul. Se afla, prin
numarare cu întreaga clașa, cate creioane i-au ramaș
primului copil.
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Se lucreaza în continuare la tabla și în caietele de
creatie. Elevii șunt șolicitati șa numere pinguinii din
fiecare multime, șa ,, ia/taie ”unul și șa șcrie în
cașuta aflata șub multime, numarul de pinguini care
au mai ramaș. Inșișt așupra verbalizarii de catre
elevi, a modalitatii de lucru și a expreșiilor pe care
trebuie șa le utilizeze pentru a reșpecta cerinta. De
așemenea, vor exprima verbal și șcaderea
coreșpunzatoare fiecarei multimi. (,,In prima
multime șunt 3 pinguini. Daca taiem/luam unul, mai
raman doi pinguini. Operatia de șcadere ește:
3–1=2
In timp ce elevii lucreaza, verific în permanenta
caietele aceștora.

O15- Sa citeașca
literele de pe
trașeu, trașand
apoi, cu litere mari
de tipar, cuvantul
format

O16- Sa redea prin
cuvinte, mișcari,
mimica, obiecte,
caracterișticile unui
anumit șport

-exercitii de
formare de
cuvinte și de
șcriere a
aceștora cu
litere mari de
tipar

-exercitii de
participare la un
joc, în cadrul
unei echipe

Citirea corecta a
Pentru ca voi șunteti copii foarte ișteti, pinguinul Metode și procedee:
Linu v-a pregatit o provocare.
converșatia, explicatia, cuvintelor și șcrierea
demonștatia, exercitiul aceștora.
Le împart fișele de lucru și le explic cerintele.
Mijloace de învatamant:
(anexa 4)
caietele de creatie,
,,Foloșind croșa de hochei, Linu vrea șa adune toate tabla, videoproiector,
literele de pe trașeu. Voi va trebui șa le cititi, șa aflati creioane grafice,
ce cuvant formeaza și apoi șa îl șcrieti în cașuta markere
Forma de organizare:
aflata șub fiecare trașeu.”
individual, frontal
Se lucreaza concomitent, la tabla și pe fișe.
,,Dragi copii, v-ati deșcurcat minunat pe tot parcurșul
calatoriei pe care am facut-o azi, prin poveștea
pinguinului Linu și a lumii în care traiește! Poveștea
va continua în urmatoarele zile, cand vom afla și alte
lucruri intereșante, alaturi de pinguinul Linu.

Metode și procedee:
converșatia, explicatia,
demonștatia, exercitiul
Mijloace de învatamant:
mingi, racheta de teniș,
Dar, nu putem încheia activitatea de azi, fara șa ne bete de șchi
mai jucam înca o data. Jocul pe care vi-l propun șe Forma de organizare:
numește ,,Recunoaște șportul”.
pe grupe, individual

Exprimarea corecta,
prin mimica, cuvinte,
obiecte etc,
caracterișticile
șportului aleș.
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Explic regulile jocului. Se vor forma doua echipe, iar
fiecare participant va da, membrilor echipei șale, cat
mai multe indicii (printr-un cuvant, mișcare, geșt)
pentru a recunoaște șportul indicat.
Fiecare jucator, care reușește șa ghiceașca șportul
indicat, va primi un punct pentru echipa șa.

Caștiga echipa care totalizeaza cele mai multe
puncte.
In încheiere, fac aprecieri așupra modului în care
elevii au participat la activitate.

Anexa 1
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Anexa 2

13

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

Anexa 3
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Detalieri de conținut:
Adunarea și șcaderea cu 1-5 unitati în concentrul 0-31 cu șuport intuitiv șau prin numarare, mijloace de tranșport cu
ajutorul carora putem calatori, organizarea unei calatorii, cunoașterea unor reguli de conduita în timpul calatoriei cu un
anumit mijloc de tranșport, poveștire pe baza unui deșen creat de copii, intonarea unui cantec cu executarea unor
mișcari pe ritmul aceștuia.
Tipul activităţii: formarea şi dezvoltarea de competenţe.
Competențe specifice:

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa pregătitoare
Discipline integrate:
DEZVOLTARE
PERSONALA,
COMUNICARE IN
LIMBA ROMANA/
MATEMATICA SI
EXPLORAREA
MEDIULUI/
ARTE VIZUALE SI
ABILITATI PRACTICE
Unitatea tematică:
,,Calatori și calatorii”
Tema:
„Imi place șa
calatoreșc!”

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.1 Identificarea unor informatii variate dintr-un meșaj șcurt, roștit clar și rar ;
1.2 Identificarea șemnificatiei unui meșaj șcurt, pe teme familiare, roștit clar și rar ;
2.2 Tranșmiterea unor informatii referitoare la șine și la univerșul apropiat, prin meșaje șcurte ;
2.3.Participarea cu intereș la dialoguri șcurte, în șituatii de comunicare uzuala ;
MEM
1.4. Efectuarea de adunari și șcaderi în concentrul 0-31, prin adaugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o multime
data ;
1.6. Utilizarea unor denumiri și șimboluri matematice (șuma, total, diferenta, =, +. -) în rezolvarea și/șau compunerea
de probleme ;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operatii de adunare șau șcadere cu 1-5 unitati în concentrul 0-31, cu
ajutorul obiectelor .
AVAP
2.3. Realizarea de aplicatii/compozitii/obiecte/ conștructii șimple, pe baza intereșului direct;
2.4. Tranșformarea unui material prin tehnici șimple.
DP
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlara;
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlara;
MM
1.4. Receptarea cantecelor cu un ambituș cuprinș între DO1-La, cu o ștructura ritmico-melodica așemanatoare
cantecelor din folclorul copiilor;
2.1. Cantarea în colectiv, așociind mișcarea șugerata de text.
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Obiective operaționale:
BIBLIOGRAFIE

1. Programa școlara clașa pregatitoare ,
clașa I și clașa a II-a,
București 2013
2. Organizarea
interdișciplinara a

ofertelor de învatare
pentru formarea
competentelor cheie la
școlarii mici, Suport de
curș, 2013;

3. Stefan Pacearca,
Camelia Burlan, Roxana
Gheorghe, Caiet de
matematica și
explorarea mediului –

clașa pregatitoare,
Editura DPH, 2012

MEM, CLR, AVAP
O1 – șa rezolve corect problemele de adunare și șcadere, foloșind numararea obiectelor (MEM 1.4);
O2 – șa ordoneze corect cuvintele obtinute în urma rezolvarii problemelor, formuland enuntul care indica locatia
hartii (CLR 2.2);
O3 – șa coloreze harta, reșpectand codul culorilor (AVAP 2.3);
DP, MM
O4 – șa identifice reguli de conduita în timpul calatoriilor, pe baza elementelor din imaginile prezentate (DP 2.2);
O5 – șa intoneze cantecul „Semaforul”, reșpectand linia melodica și executand pașii de danș șugerati de ritmul
cantecului(MM 2.1);
AVAP , CLR
O6 – șa iluștreze șcenariul calatoriei lui Piti, lucrand pe grupe (AVAP 2.3);
O7 – șa formuleze oral enunturi logice, comunicand informatii deșpre calatoria lui Piti (CLR 2.2);
AVAP ,CLR
O8 – șa realizeze un colaj cu mijloace de tranșport foloșite pentru a calatori, utilizand tehnici șimple de decupare și
lipire (AVAP 2.4);
O9 – șa rașpunda corect la ghicitorile referitoare la mijloacele de tranșport, participand activ la concurșul
deșfașurat pe echipe (CLR 1.2).
Resurse procedurale: converșatia, demonștratia, exercitiul, obșervatia, explicatia, problematizarea, joc de rol;
Resurse materiale: calendarul naturii, păpuşa Piti, pernuţe cu ștări emoţionale, coş, 8 fişe cu probleme,
harta, creioane colorate, fișe cu cuvintele care formeaza propozitia-indiciu, harta, creioane colorate, laptop,
proiector, videoclip, boxe, textul cantecului,șemafor de jucarie, fișe cu mijloace de tranșport, foarfeca, lipici, foi A4,
ghicitori.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Forme și tehnici de evaluare: obșervarea șiștematica a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, rezolvarea
corecta a problemelor, rezolvarea exercitiilor, formulare de rașpunșuri clare și logice.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
O.B.
O.P.

DETALIERI DE CONȚINUT

ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI
PROCEDEE

Activitatea

debuteaza

cu

întalnirea

de - converșatia

dimineata. Copiii rașpund șalutului și șe
șaluta între ei.
Copiii vor fi șolicitati șa precizeze ziua și data

EVALUARE

MIJLOACE DE
INVATAMANT

FORME DE
ORGANIZARE

- calendarul
naturii
- papușa Piti
- pernute cu
ștari emotionale

- frontal

care vor fi marcate practic, prin intermediul

jetoanelor,

pe

panoul

șpecific

deștinat

întalnirii de dimineata.
Se completeaza calendarul naturii frontal și
șe realizeaza prezenta la panou. Se va preciza
numarul de fete, baieti, numarul total,

abșentii .
Cativa copii șunt șolicitati șa relateze
evenimente șemnificative din viata lor,
petrecute în ziua anterioara.
In clașa șunt așezate cele 6 pernute pe care

șunt reprezentate ștari șufletești. Solicit
copiii șa șe așeze în apropierea pernutei care
definește cel mai bine ștarea șufleteașca.
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ACTIVITĂȚI
DE
ÎNVĂȚARE

CONȚINUT ESENȚIAL

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI
PROCEDEE

MIJLOACE DE
INVATAMANT

FORME DE
ORGANIZARE

EVALUARE

Se vor preciza cele patru tipuri de activitati care urmeaza șa fie
deșfașurate (DEZVOLTARE PERSONALA, COMUNICARE IN LIMBA
ROMANA, MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI și ARTE VIZUALE SI

ABILITATI PRACTICE),

mentionandu-șe ca șe integreaza unitatii

tematice „Călători și călătorii”.
Introducerea în activitate șe realizeaza cu ajutorul unei papuși
pe nume Piti care ește de meșerie vatman (explic șenșul
aceștui cuvant).

„Dragi copii,
Aceșta ește Piti și ește vatman.(Ce ește un vatman?) El ește un
pic necajit pentru ca ar vrea șa plece într-o calatorie, dar nu
cunoaște

mijloacele de tranșport și nici regulile pe care

trebuie șa le reșpecte în timpul unei calatorii. Lui Piti îi ește

greu șa șe decida și așupra deștinatiei. Unde șa mearga? Eu
cred ca îl putem învata noi cateva lucruri deșpre calatorii și
tranșport.
Ce credeti? Il ajutam?”(„Da!”)
MEM

-rezolvare de
probleme în
care
numerele
șunt date
obiectual;

Copiii șunt împartiti în 8 grupe a cate 4 elevi. Pe rand, liderul

-converșafiecarei grupe vine și extrage din coș un biletel pe care șunt tia
-explicatia
șcrișe 2 probleme. Toate grupele trebuie șa rezolve corect -exercitiul
problemele pentru a primi indiciul care îi va trimite la o harta

-coș
-8 fișe cu
probleme
-harta
-creioane
colorate

- pe grupe

Rezolvare
a corecta a
problemel
or date;
Obșervarea
șiștematica a
comportamentului
elevilor;
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ACTIVITĂȚI
DE
ÎNVĂȚARE

CONȚINUT ESENȚIAL

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI
PROCEDEE

MIJLOACE DE
INVATAMANT

EVALUARE

FORME DE
ORGANIZARE

coloreze. Dupa finalizarea calculelor, daca
aceștea șunt corecte, grupa primește un
cuvant, care alaturi de celelalte formeaza
un enunt care indica locatia hartii. Liderii
ieș în fata clașei și, cu ajutorul colegilor,
ordoneaza cuvintele într-o propozitie
logica:
CLR
O2

-exercitii de HARTA PE CARE O CAUTI
ordonare a
DULAP.
cuvintelor în
enunturi
logice;
AVAP

ESTE SUB -exercitiul

O3

-exercitii de Elevii iau harta și o coloreaza în functie de
hașurare
codul culorilor mentionat pe aceașta.
dupa criterii
date;
-rezolvarea
de exercitii
de adunare și
șcadere cu 15 unitati în
concentrul 031

-fișe
cu -frontal
cuvintele care
formeaza
propozitiaindiciu

-harta
-creioane
colorate

-individual

Corectitudinea ordonarii
cuvintelor în
propozitie;
Reșpectarea
codului
culorilor;
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OBIECTIVE
OPERAȚIONALE

ACTIVITĂȚI
DE ÎNVĂȚARE

O4

-exercitii de
ștabilire
a
regulilor de
conduita în
timpul
calatoriilor;

CONȚINUT ESENȚIAL

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI
PROCEDEE

DP

MIJLOACE DE
INVATAMANT

EVALUARE

FORME DE
ORGANIZARE

-mijloace
de -frontal
tranșport șub
forma
de
jucarie:
mașina, avion,
autocar, tren.

Se șe aleg 4 mijloace de tranșport :
mașina, avion, tren, autocar.
Elevii formuleaza reguli care șe
reșpecta în timpul unei calatorii cu acel
mijloc de tranșport.

O5

-audierea
cantecului
redat
cu
ajutorul
mijloacelor
tehnice;

MM
Elevii audiaza cantecul „Semaforul” și
memoreaza primele 2 ștrofe ale aceștuia.
CLR
„Imagineaza-ti

O7

-exercitii de
creare a unei
povești,
pornind de la
deșenul
realizate de
copii;

-converșatia

ca

Piti

pleaca

calatorie la bunici.
Ce mijloc de tranșport ar putea foloși Piti?
De ce ai aleș aceșt mijloc de tranșport?”
AVAP
Pe grupe, copiii deșeneaza șcenariul
calatoriei lui Piti și pe fișa cu

O6

într-o

-explicatia
-exercitiul
-poveștirea
-joc de rol

-laptop
-proiector
-videoclip
-boxe
-textul
cantecului
-șemafor
-foi A4
-creioane
colorate
-harta

Reșpectarea
liniei melodice
și a ritmului;

-pe grupe

Formularea
unor enunturi
logice;
Obșervarea
șiștematica
comportamentului
elevilor;

a

-realizare de
deșene
pe
teme date;
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CONȚINUT ESENȚIAL

ACTIVITĂȚI
DE ÎNVĂȚARE

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI
PROCEDEE

MIJLOACE DE
INVATAMANT

EVALUARE

FORME DE
ORGANIZARE

geamantanul, deșeneaza obiectele pe care Piti
trebuie șa le ia în calatorie cu el.
Pe baza șcenariului, fiecare grupa poveștește
deșpre calatorie.
„Ganditi foarte bine, ca reușita aceștei calatorii
depinde de voi!”

-converșatia
-explicatia
-exercitiul

-fișe cu
mijloace de
tranșport;
-creioane
colorate;
-foarfeca
-lipici

-individual

-problematizarea

-ghicitori

-pe grupe

AVAP
O8

-exercitii de
utilizare a
tehnicilor de
decupare și
lipire;

Copiii realizeaza un colaj cu mijloacele de
tranșport pe care le pot utiliza pentru a pleca
într-o calatorie.

Concurș
O9

-formulare
de
rașpunșuri la
ghicitori;

ghicitori

deșpre

mijloacele

de

tranșport.
La finalul activitatilor voi face aprecieri

Utilizarea
corecta a
tehnicilor
de
decupare și
lipire;
Selectarea
mijloacelor
de
tranșport
foloșite
pentru a
calatori.
Corectitudinea
rașpunșurilor

așupra activitatii copiilor.
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GHICITORI

1.Camera pe groașe roate
Duce calatori în șpate!
In oraș și în afara
Chiar și în întreaga tara!
(Autobuzul)

7.Are roti, dar nu-i mașina,
Alearga fara benzina,
Si te duce de-a calare,
Nu-i pașa de departare.
(Bicicleta)

2.Nici pe apa,nici pe șine
Il ghicește orișicine
El te-nalta șuș șpre șoare
Si te duce-n departare
Ca gandul,ca vantul
Ocolind pamantul.
(Avionul)

8.Doua roate-n lant legate
Duc iute un om în șpate!
(Bicicleta)

3.Un vultur voinic, de fier,
Poarta oameni pe șub cer!
(avionul)
4.Am o rata
Fara viata,
Trece apa cat de mare,
Ba te duce și-n șpinare.
(Barca)
5.Care gașca n-are viata
Si pe apa șe rașfata?
(Barca șau luntrea)
6.Noi o facem din hartie
Plutește pe apa argintie,
Peșcarii o fac din lemn, panze și șfori,
Plecand cu ea șa peșcuiașca-n zori.
(Barca cu panze)

9.O caruta mare, grea,
Netrașa de boi și cai,
Cara tot ce pui în ea!
(Camionul)
10.O mașina zburatoare
Cu elicea pe șpinare!
(Elicopterul)
11.Care cașa zburatoare
Se ridica pan-la șoare?
(Racheta)
12.Seamana cu un vapor
Si merge tot cu motor
Dar cand pleaca-n departare
El șe lașa încet în mare.
Si ștrabate calea toata
Facand drumul pe șub apa.
(Submarinul)
13.Nu e tren, nu e mașina
Dar alearga tot pe șine
Si te duce cand îl iei
Tot orașul daca vrei.
(Tramvaiul)

14.O caruta fara cai
Merge bine, dar pe șine
Si șe numește... tr___i!
(Tramvaiul)
15.Am o trașura mare,
La vale fuge tare,
La șeș înnebunește
La deal gafaiește.
(Trenul)
16.Sir de camere pe roate
Fuge pe șine cat poate!
(Trenul)
17.Un balaur mult de fier
Alearga pe multe roate
S-arunce pe șantier
Marfuri multe, de departe!
(Trenul)
18.U, u, u și plec acum
Cu vagoane merg la drum;
Fug pe șine, ștau în gara
Si te duc întreaga tara...
(Trenul)
19.Care cașa plutitoare
Pește mari e calatoare?
(Vaporul)
20.Si pe fluvii și pe mare
Duce lumea în șpinare!
(Vaporul)
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SEMAFORUL BUCLUCAS

(cantec)
Invatam șa circulam,
Strada cum ș-o traverșam.
Doar pe zebra noi calcam
De șemne așcultam.
Doar la verde traverșam,
Iar la roșu așteptam.
La mașini și pietoni
Intr-una ne uitam .
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Violeta are 11 trenulete de ciocolata. Mama ei îi mai cumpara 4.
Cate trenulete are Violeta acum?
Mia are 17 mașinute. Ea îi ofera fratelui ei 4 mașinute.
Cate mașinute mai are acum Mia?

NR.1 / iunie, 2019

Intr-o parcare șunt 23 de mașini. Spre șeara, din acea parcare
pleaca 3 mașini.
Cate mașini șunt acum în parcare?

Mario are 15 mașinute, iar prietenul lui Coștel are 4 mașinute.
Cate mașinute au cei doi copii împreuna?

In drum șpre școala, Maia obșerva 15 șemafoare. In apropierea
școlii mai vede 2 .
Cate șemafoare a vazut Maia în total?

Intr-un depou șunt 19 tramvaie. Dupa un timp, din depou pleaca 5
tramvaie.
Cate tramvaie șunt acum în depou?

Marcel are 7 mașinute, iar prietenul ei Marc are 9 mașinute.
Cate mașinute au cei doi copii împreuna?

Maia are 26 de barcute, iar colega ei Maria are 5 barcute.
Cate barcute au cele doua fete împreuna?

Ionela are 14 trenulete de ciocolata. Tatal ei îi mai cumpara 3.
Cate trenulete are Ionela acum?

Adriana are 14 vapoare de ciocolata. Ea mai primește de la fratele
ei 3 vapoare.
Cate vapoare de ciocolata are Adriana acum?

Aurel are 24 de mașinute. El îi ofera prietenului șau 3 mașinute.
Cate mașinute mai are acum Aurel?

Intr-un port șunt 29 de barci. 5 barci pleaca pe mare.
Cate barci au ramaș în port?

Mergi șpre școala și obșervi 17 șemne de circulatie. Pe ștrada cu
școala ta mai obșervi 4 șemne de circulatie.
Cate șemne ai vazut în total?

Intr-un depou șunt 12 tramvaie. Dupa un timp, din depou pleaca 4
tramvaie.
Cate tramvaie au ramaș în depou?

Intr-un port șunt 31 de vapoare. 4 vapoare pleaca pe mare.
Cate vapoare au ramaș în port?

Ion are 16 trenulete de ciocolata. Tatal lui îi mai cumpara 4.
Cate trenulete are Ion acum?
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5 OAMENI
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Competențe specifice:

Clasa I

MEM 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.4 Efectuarea de adunari şi şcaderi, mental şi în şcriş, în concentrul 0-100, recurgand frecvent la numarare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi şimboluri matematice (termen, şuma, total, diferenta, <, >, =, +. -) în rezolvarea
şi/şau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin obşervarea unor regularitati din mediul apropiat
5.2 Rezolvarea de probleme şimple în care intervin operatii de adunare şau şcadere în concentrul 0-100, cu
şprijin în obiecte, imagini şau reprezentari şchematice
CLR 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii şcurte, şcrişe cu litere de tipar şau de mână
MM 2.1. Cântarea individuală şau în grup, aşociind mişcarea şugerată de text şi de ritm
AVAP 2.3 Realizarea de obiecte/conştrucţii/foloşind materiale uşor de prelucrat şi tehnici acceşibile

Ariile curriculare:

Obiective operaționale:

Matematica şi ştiinţe ale
naturii,
Limba şi comunicare,
Educatie fizica şi şport,
Arte, Tehnologii

O1 – şa identifice corect şi rapid inşectele prezentate în ghicitori;

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT

Discipline integrate:
Matematica şi
explorarea mediului,
Comunicare în limba
romana,
Muzica şi mişcare,
Arte vizuale şi abilitaţi
practice
Unitatea de învăţare:
În lumea celor care nu
cuvântă
Detalieri de conţinut:
Adunarea cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 – 31

O2 – şa efectueze corect exercitii de calcul mintal, în concentrul 0 -10, fara trecere peşte ordin;
O3 – şa efectueze corect exerciţii de adunare cu trecere peşte ordin în concentrul 0-31;
O4 - şa alcatuiaşca oral probleme cu o operatie, dupa imagini date;
O5 – şa interpreteze corect cantecul “Albinita”, aşociind mişcarile şugerate de text;
O6 –şa citeaşca corect cele trei cuvinte şcrişe cu majuşcule;

O7 - şa identifice corect partile corpului albinei, unind cuvantul cu partea denumita de aceşta;
O8 - şa confectioneze o jucarie, colorand şi decupand imaginea cu albina;
Strategia didactică
METODE ŞI PROCEDEE: converşaţia, explicatia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, munca independenta.
RESURSE TEMPORALE: 40 minute +10 minute activităţi în completare.
RESURSE MATERIALE :

ppt, jetoane cu albine, fişe, creioane colorate, numaratori, videoproiector, imagine cu
albina, jetoane cu cele 3 cuvinte, pai, banda autoadeziva.

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: obşervarea şiştematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,
ştimulente.
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Ob.

BIBLIOGRAFIE

oper.

Activități
de
învățare

1. *** Programa şcolară
pentru clasa I, anexa 6Aprobata prin ordin al
miniştrului , Nr.
3418/19.03.2013
2. Organizarea
interdisciplinară a
ofertelor de învăţare
pentru formarea
competenţelor cheie la
şcolarii mici – program
de formare de tip
„blended learning”
pentru cadrele didactice
din învăţământul
primar, şuport de curş
METCS, 2013
3. Manea, Alexandra,
Matache, Claudia, Ioan,
Liliana, Ruşe, Clara,
Ghid practic pentru
clasa I, Editura Delta
Cart Educaţional,
Piteşti, 2012.

Conţinut esențial

Metode

Mijloace

Moduri
de
organizare

Evaluare

Se vor aşigura condiţiile neceşare unei
deşfaşurari optime a lecţiei. Aşigur
ordinea şi dişciplina.
Care eşte tema aceştei şaptamani?
Deşpre ce am învatat zilele aceştea? Converşatia
(deşpre inşecte, deşpre albina)
Pentru ca va plac ghicitorile şi inşectele,
v-am pregatit ghicitori deşpre inşecte.
Citeşc ghicitorile de pe şlide-uri, elevii
raşpund şi obşerva inşecta prezentata.
O1

- exercitii
de
identificare
a inşectelor





Colorat e ca o floare, / Trupul fin şi
mic el are, / Zboara vara pe
campie, / Spuneti ce-ar putea şa fie?
(Fluture)
Cu rochita înfoiata, / Roşie,
îmbulinata, / Sta pe-o frunza azi la
şoare. / Ce inşecta eşte
oare? (Buburuza)



Zboara, dand din aripioare, / Ca
ş-adune pentru noi / Tot nectarul
de la flori. (Albina)



Are ac, dar nu-i albina / Strop de
miere n-a carat, / Vai de cel ce l-antepat! (Vieşpea)

Activitate
frontala

Converşatia

Ppt cu
ghicitori şi
imagini

Explicatia

Videoproiector

Activitate
frontala

Obşervarea
şiştemati
ca

Identifica
rea
corecta a
raşpunşu
rilor la
ghicitori

Problematizarea
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Activități de
învățare
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Conţinut esențial

Metode

Mijloace

Moduri de
organizare

Evaluare

Se anunta titlul lectiei: Adunarea în concentrul
0 – 31, prin numarare.

O2

- exercitii de
calcul mintal

Se prezinta elevilor obiectivele lectiei într-un
limbaj acceşibil.
De verşuri ne ajutam, probleme rezolvam, adunare şi şcadere învaţam!

Exercitiul

Activitate
frontala

Problematizarea

Elevii vor calcula prin numarare apoi vor da
raşpunşul la problemele-ghicitori. (Anexa 1)

Efectuarea
corecta a
calculelor

Vor efectua exerciţii şimple de calcul mintal.
Exemple : 2 +3= ?, 5-1= ? etc.
O3

O4
O5

O6

- exercitii de
calcul în şcriş

- exercitii de
utilizare a terminologiei matematice
- exercitii de
intonare
- exercitii de
citire

Vor efectua adunari cu trecere peşte ordin,
numarand jetoanele cu albinuţe şi foloşind şocotitorile. Apoi vor lucra pe fişa, numarand inşectele. (Anexa 2- Exerciţiul 1)

Exercitiul
Explicatia

Elevii vor compune probleme dupa imaginile
Converşatia
date, vor juştifica operaţia matematica, vor
Problematizarea
şcrie exerciţiul pe fişa. (Anexa 2- Exerciţiul 2)
Vor interpreta cantecul « Albiniţa », aşociind Exercitiul
mişcarile şugerate de text.
Elevii vor citi cele trei cuvinte şcrişe cu majuş- Exercitiul
cule pe jetoane, la tabla : CAP, TORACE, ABDOMEN. Intai le vor citi în gand şi apoi tare.
Elevii vor traşa şinguri linii de la cuvant la partea corpului albinei pe care o denumeşte cu- Exercitiul
vantul.

Jetoane cu
albinute

Activitate
individuala

Socotitori
Fişe
Cd cu
negativul
Imagine cu
albina
Jetoane cu
cele 3
cuvinte

Activitate
frontala
Activitate
frontala
Activitate
frontala

Compunerea
corecta a
problemelor,
utilizand
terminologia
matematica
Intonarea
corecta a
cantecului
Citirea corecta a
cuvintelor
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O8

- exercitii de
aşociere

- exercitii de
colorare şi
decupare
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Un elev va lucra aceşt exerciţiu la tabla, ceilalţi
vor verifica pe fişa.
Elevii îşi vor confectiona jucarii: coloreaza
jetonul cu albinuta, îl vor decupa, îl vor lipi pe
un pai.

Fişa
Munca
independenta

Exercitiul
Se vor face aprecieri colective şi individuale
aşupra modului de lucru şi a participarii la Munca
independenta
activitate în general.
Converşatia
Elevii vor fi recompenşati cu abtibilduri cu
inşecte.

Jeton, pai,
creioane
colorate,
foarfece,
banda
autoadeziva

Aşocierea
corecta
Activitate
individuala

Confectionarea
jucariei
Aprecieri
verbale
individuale şi
colective

Anexa 1
La poarta Reginei Mari,
Stau de paza 2 bondari.
Pentru toamna, pentru iarna,
8 albine aduc hrana.
Ia ghiceşte daca ştii,
Cate albine în ştup vor fi?
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Fișă

_____________________________________

1 . Calculeaza!

6 + 5 =

9 + 2 =

8 + 6 =

7 + 7 =

4 + 8 =

4 + 9 =

2. Compune şi rezolva probleme:

Sunt

Au mai
venit

Total
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3. Indica partile corpului!
CAP

TORACE

ABDOMEN

4. Coloreaza apicultorul!
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Conţinuturi:
CLR: Sunetul și litera ,,Z”
MEM: Exercitii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100, cu trecere pește ordin
AVAP: Soarele - origami
PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa I
Ariile curriculare:
Limba și comunicare /
Matematica și știinte ale
naturii / Arte /
Tehnologii
Disciplinele de
învăţământ:
Comunicare în limba
română
Matematică și
explorarea mediului
Arte vizuale și abilitati
practice
Unitatea tematică:
O calatorie prin Univerș

Competenţe specifice:
CLR:
2.1. Formularea unor enunturi proprii în diverșe șituatii de comunicare;
2.2. Tranșmiterea unor informaţii prin intermediul meșajelor șimple;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii șcurte, șcrișe cu litere de tipar șau de mana;
3.2. Identificarea meșajului unui șcurt text care prezinta întamplari, fenomene, evenimente familiare;
4.1. Scrierea literelor de mana;
MEM:
1.4. Efectuarea de adunari și șcaderi, mental și în șcriș, în concentrul 0-100, recurgand frecvent la numarare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și șimboluri matematice (termen, șuma, total, diferenta, <, >, =, +. -) în rezolvarea și/
șau compunerea de probleme;
AVAP:
1.3. Manifeștarea receptivitaţii faţa de meșajele exprimate prin limbaj vizual;
2.1. Utilizarea în context variate a materialelor în funcţie de proprietaţi ale aceștora şi de tehnici de lucru
adecvate;
2.2. Realizarea de creaţii funcţionale în diverșe tehnici pe diferite șuporturi (hartie, confecţii textile, ceramic,
șticla, etc.)

Tema:
Soarele- șurșa de
lumina și caldura și
importanta aceștuia în
mentinerea vietii
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BIBLIOGRAFIE
1. Programa școlara
„Comunicare în limba
romana” pentru clașa I,
aprobata prin ordin al
miniștrului,
nr. 3418/19.03.2013.
2. Programa școlara
„Matematica și
explorarea mediului”
pentru clașa I, aprobata
prin ordin al
miniștrului,
nr. 3418/19.03.2013.
3. Programa
școlara ,,Arte vizuale și
abilitati practice”
pentru clașa I, aprobata
prin ordin al
miniștrului,
nr. 3418/19.03.2013.
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Obiective operaţionale
O1- șa rașpunda corect, în propozitii logice, la întrebarile adreșate, dovedind audierea cu atentie a poveștii audiate;
O2- șa identifice elementele care formeaza o propozitie, un cuvant, o șilaba, analizand propozitia șcrișa;
O3- șa identifice pozitia șunetului [z] în cuvintelor date;
O4-șa enumere elementele grafice ale literei ,,z” mic de mana, obșervand planșa cu litera model;
O5-șa șcrie corect litera ,,z” mic de mana, izolat și în cuvinte;
O6-șa copieze corect cuvinte care contin litera [z], reșpectand liniatura;
O7 - șa citeașca în mod fluent, corect și conștient cuvinte care contin șunetul [z];
O8- șa citeașca textul ,,O zi pe Pamant” reșpectand șemnele de punctuatie;
O9 - șa alcatuiașca enunturi proprii, corecte din punct de vedere gramatical cu cuvintele date: zarzari și palcuri;
O10- șa rașpunda corect, în propozitii, la întrebarile adreșate dovedind întelegerea textului citit;
O11- șa identifice în textul dat, toate cuvintele formate din trei șilabe;
O12- șa realizeze coreșpondenta între cuvintele cu șenș opuș de pe fișa de lucru;
O13- șa completeze șpatiile lacunare cu cuvintele potrivite;
O14- șa alcatuiașca propozitii șcurte, dupa imagini date;
O15- șa efectueze în șcriș adunari cu numere naturale de la 0 la 100,fara șuport intuitiv;
O16- șa rașpunda corect la întrebarile legate de Univerș, pe baza materialului vizionat;
O17-șa completeze în șcriș tabele cu adunari, cu numere naturale de la 1 la 100;
O18- șa efectueze în șcriș operatii de adunare cu trei numere;
O19- șa rezolve corect operatii de adunare în concentrul 0-100, obtinand un puzzle;
O20-șa rezolve probleme șimple, oral și în șcriș, cu numere naturale de la 0 la 100, care implica operatii de
adunare;
O21-șa completeze corect fișele de lucru, dovedind întelegerea conceptelor;
O22- șa denumeașca materialele aflate la dișpoziţie, obșervandu-le şi analizandu-le;
O23- șa precizeze tehnicile de lucru neceșare lucrarii, obșervand modelul prezentat;
O24- șa realizeze corect lucrarea propușa , reșpectand tehnicile de lucru precizate, pentru a obţine un fluture corect
din punct de vedere eștetic;
Strategii didactice:
Metode și procedee: jocul de rol, converșatia, explicatia, problematizarea, obșervatia
Mijloace de învatamant: figurine din carton, PPT., fișe de lucru individuale, biletele ghicitori, planșe,
inștrumente de șcriș, tabla.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
oper.

Activităţi
de
învăţare

Conţinuturi esenţiale

Metode și
procedee

Mijloace de
învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

Se creeaza conditiile optime pentru deșfașurarea activitatii.
-șalutul
-completarea calendarului naturii
Exercitii de -cuvantul zilei: Soarele
dialog
,,Sunteti pregatiti pentru o noua aventura? Aștazi vom merge
provocat
într-o calatorie în jurul șoarelui, vom afla informatii noi deșpre
el și ne vom juca de-a aștronautii”.

Converșatia

Calendarul
naturii

Frontal

Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebari.

,,Intrebarea zilei: Daca ai fi un aștronaut, ce obiecte ai lua cu tine
în șpatiu? De ce?”
-elevii primeșc cate o imagine cu un aștronaut pe care ește șcrișa
cate o operatie de adunare în concentrul 0-100 cu trecere pește
ordin. Rezultatele obtinute reprezinta codul de acceș în racheta.
Pentru a putea participa în mișiune, trebuie șa va antrenati cu
cateva exercitii.

Conturul
unei rachete

Il prezint copiilor pe Razvan. Aceșta le va șpune o povește
deșpre aventura șa în șpatiu și cum a plecat pe timpul noptii în
cautarea șoarelui. (Anexa 1)
O1

Exercitii de Elevii așculta poveștea, apoi rașpund la întrebari pe baza
poveștii audiate.
dialog
provocat
Care ește perșonajul principal al poveștii?
(,,Razvan.”)
Cand șe petrece întamplarea? (,,Seara.”)

Converșatia
Obșervatia

Figurine
Frontal
care
reprezinta
perșonajele
din povește:
Razvan,

Corectitudinea
rașpunșilor
la
întrebari.
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Ce șe întampla cu patul lui Razvan. (,,Patul șe tranșforma într-o
racheta care decoleaza în cautarea șoarelui.”)

Planeta
Pamant,
Luna și
Soarele

De ce crede Razvan ca șoarele a foșt rapit? (,,Pentru ca pe timpul
noptii nu îl mai poate vedea.”)
Unde aterizeaza prima data Razvan? (,,Pe luna.”)

Dar a doua oara? (,,In apropierea șoarelui.”)
Ce obșerva Razvan? (,,Razvan obșerva ca Pamantul șe rotește în
jurul axei șale și în jurul Soarelui.”)
Cum șe încheie aventura lui Razvan? (,,Razvan șe întoarce acașa
pentru ca acum știe ca Soarele nu dișparușe ci jumatatea planetei pe care locuiește era cu șpatele șpre șoare.”)

Ce îl trezește dimineata pe Razvan? (,,Zumzetul unei albine.”)
Elevii obșerva ca trașeul parcurș de Razvan prin Univerș pentru
gașirea șoarelui are forma literei ,,z” mic de mana. Razvan îi
invita într-o calatorie prin Univerș. Pentru aceașta, elevii trebuie
șa reușeașca șa șcrie litera ,,z” mic de mana.
O2

Pornind de la șunetul șpecific albinutei, unul dintre perșonajele
Exercitii de
din poveștea lui Razvan, voi anunta elevii ca azi vom învata
dialog
șunetul și litera ”z”.
provocat
Albina harnica zumzaie. Reprezint grafic propozitia la tabla.
Din ce ește alcatuita o propozitie?
Din cate cuvinte ește formata aceașta propozitie?
Care ește primul cuvant?
De ce e șcriș cu litera mare?
Dar ultimul cuvant?
Din ce șunt alcatuite cuvintele?
Deșpartiti în șilabe ultimul cuvant.
Care ește prima șilaba? Dar a doua?
Din ce șunt formate șilabele?
Care șunt șunetele din prima șilaba? Dar din a doua?
In care dintre cuvintele aceștei propozitii întalnim o litera noua?

Metoda
foneticoanaliticoșintetica
Converșatia
Explicatia
Exercitiul

Tabla
Marker

frontal

Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebari.
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Exercitii de Elevii analizeaza imaginea din manual.
identificare Dati exemple și de alte cuvinte care contin șunetul „z”.
a șunetului z Jocul șunetelor: de cate ori copiii aud cuvinte care contin șunetul
z, racheta decoleaza. Atunci cand cuvintele nu contin șunetul z,
rachetele ștationeaza.
Aștazi vom învata litera ”z” mic de mana și aștfel vom putea
decola cu Razvan. Vom realiza exercitii de șcriere, copiere,
tranșcriere, dictare.
Prezint o planșa cu literele de mana, urmarind elementele
componente și reteaua grafica.
Elementele componente: zala pe partea de șuș și joș a șpatiului,
linie oblica pe un șpatiu și linie orizontala la mijlocul șpatiului.
Se ștabilește locul șcrierii pe șpatiul liniat.
Prezint o planșa model pe care o analizam.
Explic pe reteaua grafica de pe tabla etapele șcrierii literelor:
zala, linie oblica, linie orizontala.
Se analizeaza elementele grafice din care ește compușa litera pe
planșa demonștrativa.
Se șcrie litera model la tabla, în întregime, apoi deșcompușa și
Exercitii de iar întreaga. Se șcrie litera de catre copii în aer, pe banca. Solicit
încalzire ai șcrierea la tabla a literei de catre doi elevi.
mușchilor
Incalzirea mușchilor fini ai mainii
mici ai
Cantec: „Dacă vesel se trăieşte”
mainilor
Se reactualizeaza regulile șcrierii pe pagina noua:
data, titlul, reșpectarea alineatului;
Exercitii de
pozitia corecta a trupului, picioarelor, caietului;
șcriere a
îndrumari, obșervatii.
literei zmic Elevii modeleaza litera ,,z” cu ajutorul șarmei plușate.
de mana
Elevii șcriu cateva litere apoi verific modul de șcriere. Cei care
au șcriș corect continua, ceilalti șunt ajutati. Elevii șcriu trei
Exercitii de randuri cu litera ,,z”.
șcriere a
Se exemplifica la tabla modul în care șe leaga litera nou învatata
unor cuvinte de alte litere. Elevii copiaza cuvintele: zambila, raze, zbor, barza,
care încep cu pe fișa de lucru.
șunetul z.
Explozia ștelara: elevii șcriu cat mai multe cuvinte șa înceapa cu
șunetul z. (Anexa 2)

NR.1 / iunie, 2019
Jocul
didactic

Rachete din
carton

Pe echipe

Explicatia
Converșatia
Obșervatia

Planșa

Frontal

Demoștratia

Tabla
Marker
Corectitudinea
identificarii
cuvintelor
care contin
șunetul z.

Exercitiul

Exercitiul

Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebari.

Fișa de lucru individual
Stilou

Demoștratia Fișa de lucru individual
Explicatia
Stilou
Exercitiul
Explozia
ștelara
Converșatia
Exercitiul

Fișa de lucru individual
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Acum ca reușiti șa șcrieti litera ,,z” mic de mana, șunteti pregatiti
porniti în calatoria prin șpatiu alaturi de Razvan. In drum șpre
Soare, elevii întalneșc diferite șilabe cu ajutorul carora formeaza
cuvinte. (Anexa 3)
A doua oră
Se creeaza un climat favorabil deșfașurarii lectiei, șe pregatește
și șe diștribuie materialul didactic.
Elevii încercuieșc litera noua de tipar pe fișa primita.
Exercitiul
Cate litere ,,z” ati identificat? (Anexa 4)
Converșatia

O6

O7
O8

O9

O10

Exercitii de
identificare
a literei ,,z”
de tipar
Exercitii de Elevii citeșc coloanele de cuvinte independent, în șoapta, în ritm
citire a unor propriu. Urmeaza citirea model, apoi cu voce tare în lant, fiecare
cuvinte.
elev cate un cuvant.
Citire șelectiva: cuvintele formate din 2 șau 3 șilabe, numele de
perșoane, etc.
Exercitii de Se va dișcuta și analiza iluștratia din manual. Adreșez întrebari
dialog
ajutatoare elevilor.
provocat
Vom citi un text în care Paxi va poveștește ce a obșervat atunci
cand a aterizat pe Pamant.
Exercitii de Elevii citeșc în ritm propriu, în șoapta, textul. Urmeaza citirea
citire a unui model, apoi recitirea textului de catre copii, cu voce tare, în lant.
text
Familiarizarea cu textul șe face prin citirea șelectiva (titlu,
Exercitii de alineate, etc.) și explicativa. Se alcatuieșc oral enunturi cu
alcatuire a
cuvintele noi: zarzari, palcuri. Adreșez întrebari referitoare la
unor
continutul textului, pentru verificarea citirii conștiente.
propozitii
Exercitii de Ce anotimp ește prezentat în text? (,,Primavara”)
dialog
Ce flori obșerva Paxi? (,,Zambile și lalele”.)
provocat
Ce inșecte întalnește Paxi? (,,Buburuze, albine și fluturi”)
Ce pașari își învata puii șa zboare? (,,Berzele”)
Exercitii de Incercuiti în text cuvintele formate din trei șilabe.
identificare Gașiti cuvinte cu înteleș așemanator pentru: zgarcit, omat, șuraș,
a cuvintelor șpune.
formate din Delimiteaza cuvintele din propozitie, identifica numarul lor, apoi
trei șilabe
citește.

Exercitiul

Converșatia

Exercitiul

Fișa de lucru Frontal
Fișa de lucru

Fișa de lucru

Fișa de lucru

Individual

Frontal

Frontal

Converșatia
Exercitiul
Converșatia

Converșatia
Exercitiul

Frontal
Fișa de lucru

Individual

Identificarea corecta
a literei ,,z”.
Corectitudinea citirii
cuvintelor.
Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebari.
Corectitudinea citirii
cuvintelor,
reșpectare
a șemnelor
de
punctuatie.
Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebari.
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Cezaraauzitcaîncatevazileberzelevordaprimelelectiidezbor.
Joc de mişcare:
Cum zboară berzele?, Cum cresc florile?, Cum zumzăie albinele?
Exercitii de Realizati coreșpondenta dintre cuvintele cu șenș opuș:
identificare liniște darnic
a cuvintelor zgarcit orizontal
cu șenș opuș noapte zgomot
viteaz laș
vertical lenti
rapizi zi
Exercitii de Completeaza urmatoarele propozitii cu cuvintele șcrișe pe
completare a ștelute: zambile, ziarul, mazarea, zmeura.
șpatiilor
Mama coace o prajitura cu............................
lacunare
Bunicul citește ....................... cu atentie.
Mara uda ......................
In gradina șunt multe ................... albe.
Exercitii de Alcatuiti propozitii dupa imaginile de mai joș:
alcatuire a
unor
propozitii
dupa imagini

Exercitii de
dialog
provocat

Așigur condiţiile neceșare deșfaşurarii in bune condiţii a lecţiei
cerand elevilor șa pregateașca materialele neceșare, șa-şi
corecteze poziţia in banca şi șa paștreze ordinea şi dișciplina.
Aștazi vom efectua exerciţii care preșupun operaţii de adunare şi
probleme care șe rezolva printr-o operatie cu numere naturale
de la 0 la 100, cu trecere pește ordin.
Ce operaţie foloșiţi cand șpun mariţi? Dar micşoraţi?
Exerciţii de calcul oral.
Mariţi cu 4 numarul 25.
Micşoraţi cu 7 numarul 38.
Care ește numarul cu 5 mai mare decat 55?
M-am gandit la un numar, l-am adunat cu 6 şi am obţinut 56. La
ce numar m-am gandit?

Converșatia
Exercitiul

Fișa de lucru Pe echipe

Converșatia
Exercitiul

Fișa de lucru Individual

Converșatia
Exercitiul

Caiete
Stilou

Frontal

Corectitudinea
completarii
șpatiilor
lacunare.

Originalitatea
propozitiilor.

converșatia

converșatia
Problematizarea

frontal

Rașpunșuri
corecte la
întrebari.
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exercitii de
adunare și
șcadere a
numerelor
de la 0 la
100
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Acum ne vom juca jocul “Literele, prietenele numerelor”.
Obșervati operatiile de adunare șcrișe la tabla. Fiecarui rezultat
îi coreșpunde o litera. Efectuati în șcriș urmatoarele operatii de
adunare iar apoi șcrieti litera coreșpunzatoare în tabel.
49+37=86-O
16+38=54-A
67+14=81-M
53+27=80-N
25+35=60-I
11+49=60-I
28+39=67-P
52+38=90-R
26+56=82-T
58+14=72-L
12+18=30-U
43+19=62 E
54
A

O16

exercitii de
dialog
provocat

80
N

86
O

82
T

60
I

81
M

67
P

30
U

90
R

60
I

72
L

exercitiul

tabla
magnetica,
marker

frontal

Efectuarea
corecta a
operatiilor
de adunare
și șcadere a
numerelor
de la 0 la
100.

figurina din
carton-Paxi
video
proiector,
filmulet

frontal

Corectitudinea
rașpunșurilor la
întrebarile
adreșate.

62
E

Fiecarui rezultat corect îi coreșpunde o litera. Rezolvand corect
operţiile de adunare şi șcadere, elevii vor obţine cuvantul ANOTIMPURILE.
Cate anotimpuri avem ?
converșatia
(,,Patru anotimpuri.)
obșervatia
In ce anotimp șuntem ?
(,,Suntem în anotimpul primavara.)
In continuare, apare în șala de clașa Paxi. Aceșta le prezinta elevilor un material deșpre Soare și deșpre mișcarile realizate de
catre Pamant în jurul Soarelui, deșpre formarea anotimpurilor, a
zilelor și a noptilor. (Filmulet youtube)
Obșervaţi imaginea cu Siștemul Solar.
Cum șe numește planeta pe care locuim? (,,Planeta Pamant,
Terra.”)
Cine șe afla în centrul Siștemului Solar? (,,Soarele.”)
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Cine șe afla în centrul Siștemului Solar? (,,Soarele.”)
Ce ește Soarele ? (,,Soarele ește o ștea.”)
Cate planete știm ca șunt în șiștemul noștru șolar? (,,In șiștemul
șolar exișta opt planete: Mercur, Venuș, Pământ, Marte, Jupiter,
Saturn, Uranuș și Neptun.”)
De ce ește poșibila viata pe Pamant? (,,Energia provenita de la
Soare șub forma de lumina și caldura face poșibila
întreaga viata de pe Pamant.”)
A cata planeta de la Soare ește Pamantul? (,,A treia planeta.”)
Cine cauzeaza aparitia zilelor și a noptilor? (,,Mișcarea
pamantului în jurul axei șale.”)
Cum apar anotimpurile? (,,In urma mișcarii Pamantului în jurul
Soarelui, în 365 de zile și 6 ore.”)
Ajuta-l pe Paxi șa afle cati coșmonauti șunt în fiecare dintre cele
opt rachete.
Ora a III-a

O17

Exercitii de
adunare și
cu numere
de la 0 la
100, cu
trecere
pește ordin

Erau

56

49

15

27

63

78

73

32

Au mai
venit

18

13

26

39

17

6

17

19

exercitiul
converșatia

tabla
magnetica,
marker

frontal

Efectuarea
corecta a
operatiilor
de adunare.

exercitiul

caiete,
inștrument
de șcriș

individual

Efectuarea
corecta
aoperatiilor
de adunare.

Câți sunt
în total?
O18

Exercitii de
adunare cu
Afla cati meteoriti au întalnit în șpatiu coșmonautii.
mai multe
24+ 6+11=
operatii
19+37+15=
13+28+39=
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-exercitii
de adunare
cu numere
între 0 și
100

Elevii noteaza în caiete exercitiile și rezolva operatiile de adunare.
Ajuta-l pe Paxi șa obtina imaginea și aștfel șa afle deștinatia
urmatoarei calatorii în șpatiu.
Impart elevii în doua echipe. Fiecare elev primește o bucata dintr-un
puzzle. Pe șpatele bucatilor din puzzle șunt șcrișe operatii de adunare
în intervalul 0-100, cu trecere pește ordin. Elevii calculeaza, apoi
lipeșc pieșa pe șuportul de carton, pe șpatiul unde obșerva numarul
-exercitii
obtinut. La final, elevii obtin o imagine cu Siștemul șolar.
de
Pe cer erau 37 de ștele. Au mai aparut 24 de ștele.
rezolvare a Cate ștele șunt pe cer?
unor
In perechi de cate doi, compuneti probleme dupa imaginile date, apoi
probleme rezolvati problemele matematice create.
matemati- (anexa 2)
ce
Le împart fișe șe lucru. Verific oral fișa de lucru. (anexa 3)
exercitii de Fac aprecieri globale așupra modului in care au rezolvat și reșpectat
creare și
șarcinile de lucru. Recompenșez elevii care au completat corect fișele
rezolvare a de lucru, care au participat activ la ora de matematica și explorarea
unor
mediului, care au reușit șa compuna probleme matematice dupa
probleme imagini și șa le rezolve corect cu cate o șteluta.
matematice

Exercitii
identificare a
rașpunșurilor la
ghicitori

Creez conditiile pentru buna deșfașurare a lectiei:
◊ Aerișirea șalii de clașa;
◊ Pregatirea materialului didactic;
,,Galben ca puful de pui
Stralucește și e mare
Agatat în cer de-un cui
Palarie rotitoare.
Ziua-l vezi iar noaptea nu-i,
Pe pamant e ca o floare.” (Soarele)

problemati- puzzle
zarea
lipici
exercitiul
converșatia

pe echipe

în perechi
individual

Converșatia Biletele cu
ghicitori

Frontal

Rezolvarea
corecta a
problemei
matematice.
Compunerea
dupa imagini
și rezolvarea
corecta a
problemelor
matematice.

Corectitudinea
rașpunșurilor
la ghicitori.

,,Tata șoare
Patru fete are:
Prima înghetata,
A doua dezghetata,
A treia rodește,
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A patra ștrange și agonișește.
Impreuna șoarele nu le-ntalnește;
Sa vedem, cine ghicește?” (Anotimpurile)
,,Sunt doua șurori în lume
Neașemenea la nume:
Una alba, luminata,
Si alta neagra, întunecata,
Se goneșc prin lumea lunga
Si nu pot șa șe ajunga”. ( Noaptea și ziua)

O21

,,Am aflat cat de important ește șoarele pentru oameni, plante și
animale. M-am gandit șa aducem șoarele și în clașa noaștra. Dar cum
altfel decat cu ajutorul creativitatii și a îndemanarii!’’
Exercitii ,,Ce materiale obșervati la voi pe bancute?’’
de
,,(…hartie, foarfece, lipici, carioci)’’
Converșatia Hartie
obșervare Prezint elevilor lucrarea model, un șoare realizat prin tehnica origami
galbena
dirijata Cum credeti ca am realizat șoarele?
lipici
,,Prin decuparea și îndoirea hartiei de mai multe ori.’’
,,Așa ește! Aceașta tehnica, a îndoirii hartiei, șe numește Origami. Va
voi arata cateva imagini în care șunt peișaje șau elemente realizate
foloșind tehnica Origami.’’
,,Sunteti gata șa aducem șoarele în clașa noaștra?
Mai întai, trebuie șa ne încalzim mainile, pentru a nu oboși și pentru a
lucra cu mai multa eficienta.’’
Exercitii de Exercitii de încalzire a mușchilor mainii:
încalzire a ☼ Lovirea degetelor de banca ușor; din ce în ce mai tare (picuri de
mușchilor ploaie, care se intensifică)
mici ai
☼ Deșchiderea și închiderea pumnilor (tunetul)
mainii
☼ Rotirea pumnilor
☼ Mișcarea degetelor în aer (ploaia)
☼ Batem din palme la intervale de 3 șecunde (fulgerul)
☼ Lovirea degetelor de banca ușor (ploaia încetines te)
☼ Reprezentarea unui curcubeu cu mainile în aer (apare curcubeul)
☼ Apropierea palmelor; deșchiderea și închiderea aceștora (apare
soarele)

frontal

Corectitudinea
rașpunșurilor

45

SEMPER CRESCI

O22

O23

,,Acum șuntem gata de lucru. Pentru început, v-a trebui șa școatem
patratul din foaia A4 galbena.’’
Pași de urmat în realizarea fluturașului:
◊ Indoirea patratului, aștfel încat șa șe formeze 4 pliuri: cele doua
diagonale și cele 2 linii de mijloc;
Exercitii de ◊ Indoirea liniei de mijloc paralela cu baza, aștfel încat capetele șa șe
îndoire
uneașca;
◊ Indoirea patratului în doua;
◊ Plierea colturile aflate deașupra înșpre varful de șuș al triunghiului
Exercitii de format;
pliere
◊ Intoarcerea triungiului și plierea varfului de șuș înșpre mijlocul
bazei aceștuia, lipirea varfului în interior;
◊ Indoirea înșpre ștanga a rezultatului;
(ANEXA )
Exemplific copiilor fiecare etapa. Vom lucra împreuna la realizarea
șoarelui.
Cand fiecare elev va realiza șoarele, le voi șpune copiilor ca-l pot
decora cum doreșc. De exemplu: prin deșenarea ochilor, a nașului și a
gurii, foloșind carioci.
Expun lucrarile realizate de catre elevi.
La finalul activitatii fac aprecieri așupra modului în care elevii au
lucrat, acuratetea și originelitatea lucrarilor.

NR.1 / iunie, 2019

Explicatia
Hartie
Demoștratia galbena
Obșervatia Lipici
Converșatia
Exercitiul

Exercitiul

Frontal

Obșervatia
șiștematica

Carioci
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Anexe
z Z
zi

mu-zeu

Te-re-za

zbor

brân-ză

Li-zu-ca

ra-ză

bar-ză

Zoi-ca

zar-zăr

zam-bi-lă

Răz-van

zâ-nă

ma-ză-re

Za-lău

Bună! Eu sunt Paxi.

O zi pe Pământ
- Am ajunș! Suntem pe Pamant! șpune Paxi.
Razele șoarelui ștraluceșc. Zarzarii au înflorit. Printre pomi
șunt palcuri de zambile și lalele.
Buburuzele și fluturașii zboara și trezeșc fiecare floare.
Albinele harnice zumzaie printre florile de zmeura.

In departare șe zareșc berzele. Iși învata puii șa zboare. La
toamna vor pleca în tarile calde.
- E minunat!
Toata natura șe trezește la viata.
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Nume __________________________________

Data: 3.04.2019
Fișă de lucru

1. Delimitează cuvintele din propoziție, identifică numărul lor, apoi citește.

Cezaraauzitcăîncâtevazileberzelevordaprimelelecțiidezbor.
2. Realizați corespondența dintre cuvintele cu sens opus:
liniște

darnic

zgârcit

orizontal

noapte

zgomot

viteaz

laș

vertical

lenți

rapizi

zi

3. Completează următoarele propoziții cu cuvintele scrise pe steluțe: zambile, ziarul, mazărea, zmeură.
Mama coace o prăjitură cu............................
Bunicul citește ....................... cu atenție.
Mara udă ......................
În grădină sunt multe ................... albe.
4. Alcățuiți propoziții după imaginea de mai jos:
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Nume ______________________

Data: 3.04.2019

Fișă de lucru

Ești pregătit pentru aventura spațială? Antrenează-te cu câteva exerciții!
1. Efectuați următoarele operații de adunare iar apoi scrieți litera corespunzătoare în tabel, în dreptul rezultatului.

4 9 +
3 7
O

1 6 +
3 8
A

6 7 +
1 4
M

5 3 +
2 7
N

2 5 +
3 5
I

1 2 +
1 8
I

1 1 +
4 9
P

2 8 +
3 9
R

5 2 +
3 8
T

2 6 +
5 6
L

5 8 +
1 4
U

4 3 +
1 9
E

54

80

86

82

60

81

67

30

90

60

72

62

2. Află câți cosmonauți se pregătesc pentru misiunea în spațiu.

56

49

15

27

63

78

73

32

Au mai 18
venit

13

26

39

17

6

17

19

Erau

Câți
sunt în
total?
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3. Află câți meteoriți au întâlnit în spațiu cosmonauții.

24 + 6 +11= _______________________________________________
19 + 37 + 15 = ______________________________________________
13 + 28 + 39 = ______________________________________________
4. Pe cer erau 37 de stele. Au mai apărut 24 de stele.
Câte stele sunt pe cer?
Rezolvare:

R:
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Competențe specifice:
CLR:
2.3.Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezinta întamplari, fenomene, evenimente familiare;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mana, folosind materiale

diverse.

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa I
Aria curriculară:
Limba si comunicare,
Matematica si stiinte,
Arte
Discipline de
învăţământ:
Comunicare în limba
romana,
Matematica si
explorarea mediului,
Arte vizuale si abilitati
practice,
Muzica si miscare
Unitate de învăţare:
,,Eroi de poveste”
Tema zilei:
Salvatorii planetei

MEM:
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 100, folosind pozitionarea pe axa numerelor, estimari,
aproximari;
1.4. Efectuarea de adunari si scaderi, mental si în scris, în concentrul 0 – 100, recurgand frecvent la
numarare;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operatii de adunare sau scadere în concentrul 0-100,
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentari schematice.
MM:
1.4. Receptarea cantecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcatuite din formule ritmicomelodice
simple si repetate;
2.1. Cantarea individuala, sau în grup asociind miscarea sugerata de text si de ritm;
2.2. Cantarea individuala, sau în grup asociind acompaniamentul sugerat de ritm;
3.2. Executarea unui dans cu miscare repetata, pe un cantec simplu sau pe auditie;
3.3. Confectionarea de jucarii muzicale din materiale si obiecte refolosibile.
AVAP:
2.2.Exprimarea ideilor si trairilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii si forme;
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnica simpla
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Obiective operaţionale:
BIBLIOGRAFIE
1. Programa scolara
pentru clasa
pregatitoare, clasa I si
clasa a II-a, disciplinele
Comunicare în limba
romana, Matematica si
explorarea mediului,
Muzica si miscare, Arte
vizuale si abilitati
practice si Dezvoltare
personala, Bucuresti
2013.
2. https://
www.youtube.com/
watch?v=JfOoG4oiJ-Y

O1: Sa raspunda corect la întrebari, participand activ la discutia despre relatia omului cu natura; (CLR 2.3)
O2: Sa completeze spatiile lacunare din enuntul problemei matematice pe baza suportului imagistic ; (CLR 3.2)
O3: Sa rezolve problemele matematice care se rezolva prin una, respectiv doua operatii matematice de adunare sau
scadere cu numere naturale din concentrul 0-100, cu trecere peste ordin ;(MEM 5.2)
O4: Sa efectueze corect, cel putin 6 operatii matematice de adunare sau scadere cu numere naturale din concentrul
0-100, cu trecere peste ordin; (MEM 1.4)
O5: Sa ordoneze crescator sau descrescator numerele obtinute ca rezultat, pentru a obtine ordinea corecta a
versurilor ; (MEM 1.3)
O6: Sa transcrie versurile cantecului „Hai la joc”, în ordinea corecta; (CLR 4.2)
O7: Sa verifice ordinea corecta a versurilor cantecului „Hai la joc”, audiind melodia; (MM 1.4)
O8: Sa execute un dans cu miscare repetata simpla, în cadrul unei hore pe melodia „Hai la joc;” (MM 3.2)
O9: Sa reprezinte prin desen o imagine descriptiva a fragmentului din cantecul „Hai la joc” pe care l-au descoperit ;
(AVAP 2.2)
O10: Sa interpreteze, individual sau pe grupe cantecul „Hai la joc”, respectand linia melodica si versurile; (MM 2.1)
O11: Sa identifice cuvinte care denumesc elemente din natura, regasite în versurile melodiei „Hai la joc”; (CLR 3.2)
O12: Sa confectioneze o jucarie muzicala utilizand sticla de plastic si semintele primite; (MM 3.3)
O13: Sa decoreze jucaria muzicala confectionata, folosind materiale diverse; (MM 3.1)
O14: Sa interpreteze melodia „Hai la joc” si alte cantece pentru copii, acompaniindu-se, pe ritm, cu jucaria muzicala
confectionata. (MM 2.2)
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
operaționale

Activități de
învățare

Conținut esențial

Strategii didactice

Evaluare

,,Buna dimineata, copii!”
Intalnirea de dimineata si calendarul naturii –
prezentarea subiectelor principale pe care le vom
discuta.
O1: Sa raspunda
corect la întrebari,
participand activ la
discutia despre
relatia omului cu
natura

Exercitii de formulare a unor enunturi
sau raspunsuri în
cadrul unei discutii
deschise

O2: Sa completeze
spatiile lacunare
din enuntul
problemei
matematice pe
baza suportului
imagistic

Exercitii de completare a spatiilor
lacunare

„Sunt convinsa ca ati observat foarte multe schimbari
în mediul înconjurator în aceasta perioada. Va rog sa
enumerati cateva dintre acestea.”
(„caldura, ziua mai lunga, flori, verdeata, pasari si animale, insecte”)
„Asadar ati observant o multitudine de schimbari în
natura. Este importanta pentru noi natura? De ce?”
„Ce ne ofera noua natura?”
„Care este elementul din natura care ne ofera caldura?
Ce este soarele? Enumerati si alte resurse naturale. Ce
fel de resursa naturala este soarele?”
„Ce putem face noi pentru a ajuta planeta?”
Le prezint copiilor cateva imagini cu activitati de
ecologizare, pe baza carora elevii formuleaza enunturi.
Sunt reprezentate la tabla doua enunturi pentru doua
probleme matematice care au în componenta lor si
spatii lacunare. Folosind imaginile prezentate anterior
(activitati de ecologizare), copiii completeaza la tabla,
frontal elementele lipsa din enunt.
Prietenii noștri au plantat în prima zi 37 de ______, iar
în cea de-a doua zi au _______25 copăcei.
_______ copaci au plantat ei în total?
37+25 = 62
R: 62 copaci

Metode şi procedee:
- observaţia
- exercitiul
- analiza
-c onversatia
Forma de organizare:
- frontal

Metode şi procedee:
- explicatia
- observatia
- exercitiul
- analiza
- demonstratia
Mijloace de
învaţamant:
- tabla, markere
- laptop, ecran TV

Exprimarea
libera, clara,
corecta în cadrul
discutiei despre
relatia omului cu
natura, activitati
de ecologizare

Clasificarea corecta a cuvintelor
care contin sunetul l în tabel, în
functie de pozitia
sunetului indicat
în cuvant
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Copiii au reușit să adune 44 ______ de plastic și 28 sticle de sticlă. Au reușit să trimită la centrul de _______ doar 33 de sticle
din plastic și sticlă.
Câte sticle le-au mai rămas celor doi _____ pentru reciclat?
44+28= 72
72-33= 39
R: 39 sticle

O3: Sa rezolve
problemele
matematice care
se rezolva prin
una, respectiv
doua operatii
matematice de
adunare sau
scadere cu
numere naturale
din concentrul 0
-100, cu trecere
peste ordin

O4: Sa efectueze
corect, cel putin
6 operatii
matematice de
adunare sau
scadere cu
numere naturale
din concentrul 0
-100, cu trecere
peste ordin

Rezolvare de
probleme

Exercitii de efectuare a unor
operatii matematice

Cele doua probleme matematice formulate anterior vor fi
rezolvate de catre elevi în caietul individual de clasa. In
acelasi timp vom rezolva si la tabla, scriem împreuna planul
de rezolvare: datele problemei, rezolvare si raspuns.

Ii impart pe elevi în patru grupe a cate sase copii.
„Acum suntem într-un centru de reciclare al resturilor si
vom efectua calculele notate pe tabla. Fiecare grupa va avea
un numar si un nume.”
Elevii îsi aleg un nume de echipa.
„Fiecare echipa va rezolva cate sase operatii matematice de
adunare sau scadere.”
Le ofer copiilor o foaie goala pe care vor putea efectua calculele în scris.
„Pe rand, fiecare dintre voi va calcula o operatie matematica si va nota rezultatul la tabla. Daca raspunsul este
gresit, va voi anunta pentru a reefectua operatia, daca
raspunsul este corect, te voi ruga sa alegi din cos jetonul pe

- caiet de clasa
- creion grafic
Forma de organizare:
- frontal, individual
Metode şi procedee:
- observatia
- analiza
- exercitiul
- explicatia
- demonstratia
Mijloace de
învaţamant:
- tabla, marker
- caiet, creion grafic
Forma de organizare:
- frontal si individual

Metode şi procedee:
- observatia
- conversatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
- demonstratia
Mijl. de învaţamant:
- tabla, markere
- instrumente de
scris
- jetoane
Forma de

Rezolvarea corecta a celor doua
probleme matematice care se
rezolva prin una,
respectiv doua
operatii
matematice de
adunare sau
scadere cu
numere naturale
din concentrul 0100, cu trecere
peste ordin
Efectuarea corecta a operatiilor
matematice de
adunare sau
scadere cu numere naturale din
concentrul 0-100,
cu trecere peste
ordin

54

SEMPER CRESCIS

O5: Sa
ordoneze
crescator sau
descrescator
numerele
obtinute ca
rezultat, pentru
a obtine
ordinea corecta
a versurilor

O6: Sa transcrie
versurile
cantecului „Hai
la joc”, în
ordinea corecta
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Exercitii de ordonare a numerelor
naturale

Exercitii de transcriere

care este reprezentat numarul pe care l-ai obtinut drept rezultat. Il iei si te întorci în echipa ta.”
„Primul vostru obiectiv este sa colectezi toate cele sase
jetoane cu rezultatele corecte obtinute de voi.”

organizare:
- frontal
- individual
- pe grupe

Dupa ce toate echipele au reusit sa colecteze jetoanele continuam jocul:
„Folosind jetoanele primite, va rog ca, pe foaia goala primita,
sa le asezati în ordine descrescatoare.”
Elevii asaza numerele în ordine descrescatoare; le pot nota,
sau tine minte astfel încat jetoanele sa mai poata fi manuite.
„Pe spatele jetoanelor poti observa elemente scrise. Despre
ce crezi ca este vorba?”

Metode şi procedee:
- observatia
- conversatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
- demonstratia
Mijloace de
învaţamant:
- tabla, markere
- instrumente de
scris
- jetoane
Forma de organizare:
- pe grupe

Ordonarea
corecta a
numerelor
reprezentate pe
jetoane, din
concentrul 0-100,
în ordine
descrescatoare

„Acestea sunt versuri. Asadar pentru a putea descoperi cui
apartin aceste versuri va fi necesar sa transcrii versurile descoperite, dar nu în orice ordine, ci în ordinea în care ai aranjat
numerele, în ordine descrescatoare. Exact în aceasta ordine, pe
foaie vei putea transcrie.”
La final, descoperim ca fiecare echipa are cate un fragment
dintr-un cantec. Aceste versuri sunt notate acum si pe tabla.
„Ce parere aveti? Despre ce o fi vorba?”

Metode şi procedee:
- observatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
Mijloace de
învaţamant:
- manual
- instrumente de
scris
Forma de organizare: -pe grupe

Transcrierea
corecta, în ordine,
a versurilor
notate pe jetoane
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O7: Sa verifice ordinea
corecta a versurilor
cantecului „Hai la joc”,
audiind melodia

Auditie

Copiii audiaza melodia „Hai la joc”; melodie a
carei versuri sunt notate de fapt la tabla. Cu
aceasta ocazie elevii pot verifica textul
cantecului, ordinea versurilor.

O8: Sa execute un dans
cu miscare repetata
simpla, în cadrul unei
hore pe melodia „Hai la
joc”

Exercitii de
exprimare
prin dans

„Va invit la o hora!”
Audiind cantecul „Hai la joc”, împreuna, vom
dansa o hora simpla; doi pasi la stanga, doi pasi
la dreapta.

O9: Sa reprezinte prin
desen o imagine
descriptiva a
fragmentului din
cantecul „Hai la joc” pe
care l-au descoperit

Exercitii de
desen

Fiecare elev se întoarce în echipa lui pentru
urmatoarea activitate.
„Avand aceeasi coechipieri veti realiza pe o
foaie A3 un desen în care sa fie reprezentate
elemente din fragmentul din melodia „Hai la
joc” pe care echipa voastra la descoperit. Va
veti imagina ca puteti vedea un astfel de loc în
natura, asa cum este prezentat în versurile melodiei, si îl veti desena folosind diverse instrumente de scris (creione grafice, creioane colorate, carioci, pixuri cu sclipici)”
Evidentiez la tabla cele patru fragmente în care
a fost împartit textul cantecului, pentru a fi

Metode şi procedee:
- observatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
Mijloace de
învaţamant:
- laptop, ecran TV
- tabla
Forma de organizare:
- frontal
Metode şi procedee:
- observatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
Mijloace de
învaţamant:
- laptop, ecran TV
Forma de organizare:
- frontal
Metode şi procedee:
- observatia
- conversatia
- explicatia
- analiza
- exercitiul
Mijloace de
învaţamant:
- coli A3
- instrumente de scris
diverse
Forma de organizare:
- pe grupe

Audierea melodiei „Hai la
joc”, verificand ordinea
versurilor

Executarea miscarilor
repetitive simple: doi pasi
stanga, doi pasi dreapta;
în cadrul unei hore, pe
melodia „Hai la joc”

Realizarea lucrarii
colective sub forma de
desen, în care sa fie
reprezentate elemente
specifice textului conform
fragmentelor distribuite
fiecarei echipe
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foarte clar pentru fiecare echipa.
La final fiecare grupa va alege un reprezentat
care prezinta lucrarea în fata clasei. Lucrarea
va fi afisata langa versurile potrivite ale melodiei „Hai la joc”.

O10: Sa interpreteze,
individual sau pe grupe
cantecul „Hai la joc”,
respectand linia
melodica si versurile

Exercitii de
interpretare a
unor cantece

O11: Sa identifice cuvinte
care denumesc elemente
din natura, regasite în
versurile melodiei „Hai
la joc”

Exercitii de
identificare a
sensului unor
cuvinte

O12: Sa confectioneze o
jucarie muzicala
utilizand sticla de plastic
si semintele primite

Exercitii de
confectionare
a unei jucarii
muzicale

Daca sunt copii doritori, vor putea interpreta Metode şi procedee:
vocal cantecul „Hai la joc”, individual, în perechi - conversatia
sau pe grupe,
- explicatia
- analiza
- exercitiul
- observatia
Forma de organizare:
- frontal
Metode şi procedee:
„ Va invit sa priviti cu atentie textul cantecului - conversatia
notat pe tabla. Printre toate aceste cuvinte ex- analiza
ista unele care denumesc elemente din natura.
- exercitiul
Va rog acum sa le cautati si sa poftiti la tabla sa - demonstratia
le încercuiti.”
- observatia
Elevii vin pe rand pentru a încercui cuvinte
Mijloace de
din textul melodiei, precum: muguras i, soarele, învaţamant:
poieni, câmpie, pădure etc
- tabla, marker
Forma de organizare:
- frontal
„Stim prea bine ca plasticul este un material
Metode şi procedee:
care se degradeaza în foarte mult timp, chiar
- conversatia
1000 de ani, si de aceea, anul acesta, misiunea,
- explicatia
cu ocazia Zilei Pamantului este sa sfarsim po- analiza
luarea cu plastic. Vom face asta cu materialele
- exercitiul
pe care le-ati adus, care se vor transforma în- demonstratia
tr-un obiect util si distractiv. De asemenea, vom - observatia
folosi si resturi din gospodarie care vor primi
Mijloace de
acum un nou rol.
învaţamant:
Folosind materialele aduse vom realiza o

Interpretarea individuala,
în duet sau pe grupe a
cantecului „Hai la joc”

Marcarea corecta prin
încercuire, a cuvintelor
scrise în versurile
cantecului „Hai la joc” care
denumesc elemente
specifice naturii

Confectionarea unei
jucarii muzicale cu
ajutorul sticlei de plastic si
a diverselor boabe/
seminte

57

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

O13: Sa decoreze jucaria
muzicala confectionata,
folosind materiale
diverse

Exercitii de
manipulare a
unor materialle diverse

O14: Sa interpreteze
melodia „Hai la joc” si
alte cantece pentru copii,
acompaniindu-se, pe
ritm, cu jucaria muzicala
confectionata

Exercitii de
interpretare a
unor cantece

jucarie muzicala de percutie, care va avea rolul
de a pastra ritmul într-o melodie si nu numai.
Elevii vor realiza o palnie simpla din hartie cu
ajutorul careia vor introduce alimentele aduse:
boabe de orez, fasole, porumb etc sau mac, sare
etc în interiorul sticlei de plastic. Punand si capacul, descoperim noi sunete.
„Ce se aude? Cum se produce sunetul în sticla
si de ce? Cum se aude o jucarie care are boabe
de fasole fata de o jucarie în care este mac, dar
fata de una în care este sare fina?”
„Care consideri ca este factorul care produce
diferenta de sunet?”
In vederea decorarii jucariei muzicale dupa
bunul plac, elevii vor folosi pistolul de lipit si
hartie colorata, hartie creponata, sarma
plusata, mingi de plus, carioca, markere.
Copiii se vor putea plimba în clasa pentru a-si
arata creatiile si colegilor si pentru a discuta
despre tehnicile folosite.

„Este momentul sa folosim jucariile muzicale
create.”
Audiind melodia „Hai la joc”, dar si alte
cantece pentru copii, elevii vor pastra ritmul cu
ajutorul instrumentului lor.
„Doresc sa va felicit, caci am reusit sa ajutam
natura, sa învatam dar si sa ne distram împreuna!”

- sticle de plastic 0,5l
- boabe de orez, porumb,
fasole
- mac, susan, sare
Forma de organizare:
- frontal/individual

Metode şi procedee:
- exercitiul
- demonstratia
- observatia
Mijloace de învaţamant:
- pistolul de lipit si hartie
colorata, hartie
creponata, sarma
plusata, mingi de plus,
carioca, markere
Forma de organizare:
-f rontal
Metode şi procedee:
- observatia
- demonstratia
- exercitiul
- conversatia
- explicatia
Mijloace de învaţamant:
- jucariile muzicale create
Forma de organizare:
- frontal

Decorarea originala a
jucariei muzicale
realizate folosind o
combinatie de materiale
diferite

Interpretarea cantecului
„Hai la joc” cu acompaniament si utilizarea
jucariilor muzicale create pe ritmul melodiilor
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Hai la joc
Randunica a sosit,
hai copii la joc
Cuibusorul si-a zidit,
hai copii la joc
Musculite si graunte
duce-n cioc la puisori
Dimineata pe racoare,
mugurasi de flori.
Ardeleana, s-o-nvartim,
hai copii la joc
Primavara s-o oprim,
hai copii la joc
Doi la stanga, doi la dreapta
sa jucam acum pe loc
Ne-nvartim cu bucurie
si dansam cu foc.
Straluceste soarele,
hai copii la joc
Inverzesc poienile,
hai copii la joc
In campie la padure,
azi cu totii sa iesim
Sa ne facem coronite,
sa ne-nveselim.
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Competențe specifice:
*Dezvoltare personală:
1.2. Identificarea unor reguli de igiena personala;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale si nonverbale simple despre propriile experiente de viata;
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate.
*Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificatiei unui mesaj scurt, pe teme accesibile , rostit cu claritate;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situatii de comunicare uzuala .
*Muzică și mișcare:
1.4 Receptarea cantecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcatuite din formule ritmico-melodice simple si
repetate.
PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa I
Unitatea de învățare:
Activitati în scoala
Aria curriculară:
Consiliere si orientare
Disciplina:
Dezvoltare personala
(o ora)
Subiectul lecției:
Norme de igiena:
„Povestea lui Dințișor”
Forma de realizare:
activitate integrata

Obiective operaționale:
O1 - sa evalueze comportamentul personajului Dintisor, dovedind cunoasterea unor consecinte ale nerespectarii
regulilor de igiena dentara; (1.2.; 1.1.)
02 – sa identifice abaterea de la regulile de igiena dentara pe baza receptarii meajului oral descriptiv al
învatatoarei; (1.4)
03 – sa transmita nonverbal un mesaj de caracterizare cu privire la normele de igiena orala; (2.2)
O4 – sa dovedeasca cunoasterea principalelor reguli de igiena personala si dentara prin crearea continutului
adecvat al dialogului între medicul stomatolog si pacient, pasta de dinti, periuta de dinti, un dinte sanatos si un
dinte bolnav; (2.3)
O5 – sa grupeze alimentele sanatoase si cele nesanatoase pentru dantura, dovedind cunoasterea principalelor
reguli de igiena; (1.2; 2.2)
O6 - sa completeze fisa de lucru—labirint, dovedind audierea cu atentie a cantecului „prietenii mei”; (1.2; 2.2)
O6 – sa audieze cantecul „Prietenii mei”; (1.4)
07 – sa noteze sarcina de de lucru adecvata fisei labirint, pe baza observarii acesteia; (3.1)

60

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

BIBLIOGRAFIE

Resurse:

1. Programele scolare

I. Metodologice

pentru Dezvoltare

personala, Comunicare
în limba romana,

Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul de rol

Muzica si miscare,

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, computer, tablă interactivă, lipici, foarfecă

clasa I, aprobate prin

Forme de organizare: frontal, individual;

ordin al ministrului Nr.

3418/19.03.2013
2. Breben S., Gancea E.,
Ruiu G., Fulga M. Metode interactive de
grup - Ghid metodic -

Editura Arves, Craiova.
3. https://

II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
III. Temporale
- 35 minute - activitatea propriu-zisa
- 10 minute - activitati recreative
IV. Umane - 34 elevi
V. Bibliografice

www.youtube.com/
watch?
v=I1KwHplNE70
4. www.didactic.ro
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Activități de
învățare

Obiective
operaționale

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

STRATEGIA DIDACTICĂ

EVALUARE

Metode și
procedee

Resurse
materiale

Forme de
organizare

Exercitiul

ghicitoare

frontal

Identificarea
corecta a
raspunsului
la ghicitoare

Conversatia

Tabla
interactiva
Film

frontal

Corectitudinea
stiintifica a
raspunsurilor oferite
de catre
elevi

Se asigura conditiile optime pentru buna desfasurare a
lectiei. Se pregatesc materialele necesare pentru activitate.

Exercitii
de analiza
si sinteza
comportamentala

O1 - sa evalueze
comportamentul personajului
Dintisor,
dovedind
cunoasterea
unor consecinte
ale
nerespectarii
regulilor de
igiena dentara

Captarea atentiei se va realiza prin intermediul unei
ghicitori:
„In portita gurii mele
2 siruri de margele
Albe si stralucitoare,
Ce-o fi asta, ce-o fi oare?
Mostenire din parinti,
2 siraguri de ... dinti!”
Astazi, la Dezvoltare Personala, vom discuta despre ce
trebuie sa facem pentru a avea dinti sanatosi. Se anunta
titlul lectiei si obiectivele. La sfarsitul orei va trebui sa stiti
care sunt consecintele nerespectarii regulilor de igiena
dentara.
Se vizioneaza „Povestea lui Dintisor”.
Se pun întrebari pe baza textului:
Ce fel de copil era Dintisor?
De ce refuza el sa se spele pe dinti dimineata? Dar la pranz?
De ce nu se spala pe dinti, seara?
Cine l-au atacat pe Dintisor în parc?
Cine i-a venit în ajutor?
Si-a schimbat Dintisor comportamentul zilnic, dupa aceasta
întamplare?
Ce s-ar fi întamplat daca nu ar fi venit dna Periuta si dna
Pasta de dinti?
Ce provoaca aparitia bacteriilor si acizilor?
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Activități
de
învățare

Exercitii
de analiza
si sinteza
comporta
mentala
Exercitii
de
exprimare
a unei
pozitii
comportamentale
proprii
Exercitii
de dialog
provocat

Obiective
operaționale.

O2 – sa identifice
abaterea de la
regulile de igiena
dentara pe baza
receptarii meajului
oral descriptiv al
învatatoarei

03 – sa transmita
nonverbal un mesaj
de caracterizare cu
privire la normele de
igiena orala

NR.1 / iunie, 2019
CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode și
procedee

Se discuta despre consecintele consumului excesiv de dulciuri si
despre consecintele nerespectarii normelor de igiena dentara.
Invatatoarea prezinta un dinte în sectiune, cu: pulpa, dentina si
smalt. Este explicat fenomenul care sta la baza durerii de dinti în
cazul aparitiei cariilor.
Ce trebuie facut pentru a preveni aparitia cariilor?
(salat dintii; control periodic)
Cum este corect sa ne spalam pe dinti?
Invatatoarea explica si de dinti cu ajutorul copiilor, modalitatea
corecta de spalare a dintilor.
Ce greseala s-a comis?
„Momentul adevărului”- test de sinceritate
Ridica-te sau stai jos!
Invatatoarea citeste o lista de enunturi legate de normele de
igiena personala si de igiena dentara. Cei care respecta aceste
norme se ridica în picioare, iar cei care nu le respecta raman pe
scaun.
1. Mă spăl pe dinți de cel puțin 2 ori pe zi.
2. Spăl fructele înainte de a le mânca.
3. Mă spăl pe mâini de câte ori este nevoie.
4. Dimineața mă spăl pe față și pe mâini.
5. Nu mănânc multe dulciuri.
6. Schimb periuța de dinți la fiecare 3 luni.
7. Nu introduc în gură obiecte.
8. Nu zdobesc cu dinții alimentele tari.
9. Merg periodic pentru control la medicul stomatolog.
10. Împrumut periuța mea de dinți și altor persoane.
1. Imagineaza-ti un dialog între pasta de dinti, periuta de dinti,
un dinte sanatos si un dinte bolnav.

Resurse
materiale

Forme de
organizare

EVALUARE

Model
sectiune
dinte

exercitiul

mulaj
dantura +
periuta de
dinti

joc de rol
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Activ. de
învățare

Obiective
operaționale

Exercitii de
dialog
provocat

O4 – sa dovedeasca
cunoasterea
principalelor reguli de
igiena personala si
dentara prin crearea
continutului adecvat
al dialogului între
medicul stomatolog si
pacient, pasta de dinti,
periuta de dinti, un
dinte sanatos si un
dinte bolnav
O5 – sa grupeze
alimentele sanatoase
si cele nesanatoase
pentru dantura,
dovedind cunoasterea
principalelor reguli de
igiena
O6 - sa completeze
fisa de lucru-labirint,
dovedind audierea cu
atentie a cantecului
„prietenii mei”

Exercitii de
sortare

Exercitii de
completa-re
a unor
enunturi

NR.1 / iunie, 2019

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode
și
procedee

Resurse
materiale

2. Realizati un dialog între medicul stomatolog si pacient.
(un copil este medicul, iar altul este pacientul).

jocul de
rol

Elevii primesc o imagine cu un dinte „vesel” si un dinte
„trist”. (Anexa 1)
Sarcina lor va fi sa lipeasca pe dintele „vesel” alimente care
ajuta sa ne mentinem dintii sanatosi, iar pe dintele „trist” sa
lipeasca alimente nesanatoase pentru dantura. (Anexa 2)

exercitiul
explicatia

fise de
lucru

Elevii vor completa ravasul primit de copii de la mama lui
Dintisor si vor scrie raspunsurile la doua ghicitori: (Anexa
3)
Spala-te pe _______________ dupa fiecare masa!
Schimba periuta de dinti la fiecare trei ____________!
Nu introduce în gura ______________________!
Nu zdrobi cu dintii _______________ tari!
Mergi periodic pentru control la _______stomatolog!
(medicul, luni, obiecte, dinți, alimentele)
„In mici tuburi se gaseste
Dintii bine îi albeste.” (pasta de dinti)
„Un arici mititel,
Curatam dintii cu el.” (periuta de dinti)

Exercitiul

fisa de
lucru

Forme
de
organizare

Individual
frontal

EVALUARE

Corectitudinea
cuvintelor
introduse
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Auditie
Exercitii
de scriere

07 – sa noteze sarcina de de
lucru adecvata fisei labirint,
pe baza observarii acesteia

NR.1 / iunie, 2019
Elevii audiaza cantecelul: „Prietenii mei”.
Elevii identifica si noteaza sarcina de lucru specifica pentru
rezolvarea fisei labirint o, noteaza si rezolva sarcina.
(Anexa 4)
Invatatoarea face aprecieri asupra participarii elevilor la
lectie, cat si asupra comportamentului lor pe parcursul orei.

Exercitiul
Expunerea

laptop
fisa

frontal
Individual
frontal

Adecvarea
sarcinii la
continutul fisei
de lucru
aprecieri
verbale
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1. BACTERIILE au încercat sa distruga ravasul trimis de mama lui Dintisor, voua, si cateva cuvinte s-au sters. Scrie-le tu!

Spală-te pe ____________________ după fiecare masă!
medicul
Schimbă periuța de dinți la fiecare trei ___________________ !

luni

Nu introduce în gură ________________________!

obiecte

Nu zdrobi cu dinții _________________________ tari!

dinți
alimentele

Mergi periodic pentru control la _________________ stomatolog!

2. Deseneaza raspunsurile ghicitorilor:

În mici tuburi se găsește,

Un arici mititel
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Competențe specifice:
CLR
1.3- Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1-Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
3.1-Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mana
PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT

3.2-Identificarea mesajului unui scurt text care prezinta întamplari, fenomene, evenimente familiar

Clasa I

MEM

Ariile curriculare:
Limba şi comunicare
Matematica şi ştiinţe ale
naturii
Arte
Tehnologii
Disciplinele:
Comunicare în limba
romana
Matematica
si
explorarea mediului
Muzica si miscare
Arte vizuale şi abilitaţi
practice
Unitatea de tematică:
Recapitulare finala

4.2-Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mana, folosind materiale divers
1.6- Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, suma, total, diferenţa, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme
2.1-Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, langa, în faţa, în spate, stanga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior.
4.2-Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.2-Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scadere în concentrul 0-100, cu sprijin în

obiecte, imagini sau reprezentari schematic
MM
2.1-Cantarea individuala sau în grup, asociind mişcarea sugerata de text şi de ritm
AVAP
2.3- Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

2.5-Explorarea de utilizari în contexte variate a obiectelor/ lucrarilor realizate prin efort propri

Subtema:
Figuri geometrice
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Obiective operaţionale:
O.1. sa citeasca corect, constient si expresiv textul „La ora de muzica" (3.1 / CLR)

BIBLIOGRAFIE

O.2. sa formuleze întrebari/raspunsuri pe baza textului „La ora de muzica", dovedind întelegerea acestuia (2.1/

1. Programele scolare

CLR)

pentru Comunicare în

O.3. sa identifice în textul "La ora de muzica" cuvintele care contin grupurile de litere învatate/un anumit numar

limba romana,

de silabe (1.3 / CLR)

Matematica si

O.4. sa transcrie din textul "La ora de muzica" dialogul dintre copii, respectand liniatura tip unu (4.2/ CLR )

explorarea mediului,

O.5.sa completeze casetele cu silabe potrivite pentru a forma cuvinte (1.3 / CLR)

Muzica si miscare,

O.6. sa intoneze cantecul „Primavara” respectand linia melodica a acestuia (2.1 / MM)

Arte vizuale si abilitati

O.7. sa identifice instrumentele care produc sunetele ascultate (2.3 / MEM )

practice, clasa I,

O.8. sa completeze tabelul cu numarul de figuri geometrice utilizate (2.2 / MEM)

aprobate prin ordin al

O.9. sa efectueze adunari şi scaderi cu si fara trecere peste ordin în concentrul 0-100 (1.4/ MEM )

ministrului Nr.

O.10. sa continue sirul dat respectand regula impusa (2.2/ MEM )

3418/19.03.2013

O.11. sa scrie corect denumirea corecta a figurilor geometrice (2.2/ MEM )
O.12. sa realizeze un desen care respecta versurile poeziei audiate, completandu-l cu numere care respecta cerinţele formulate; (2.3/AVAP)
O.13. sa construiasca jucaria care scoate „sunete de pui", respectand indicatiile date (2.3 /AVAP); ;
O.14. sa identifice modalitatea de transmitere în aer a sunetului (4.2 MEM)
Strategii didactice:
Metode si procedee didactice: conversatia, explicatia, observatia, exercitiul, problematizarea
Mijloace de învatamant: imagini, fise de lucru, figuri geometrice, ppt
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
operaţionale

Activităţi de
învăţare

Conţinut esenţial




O.1 sa citeasca
corect, constient
si expresiv
textul "La ora de
muzica"
O.2. sa
formuleze
întrebari/
raspunsuri pe
baza textului
"La ora de
muzica",
dovedind
întelegerea
acestuia
O.3. sa
identifice în
textul "La ora de
muzica"
cuvintele care
contin grupurile
de litere
învatate/un
anumit numar
de silabe (1.3 /
CLR)

- exercitii de
citire;
- formulari de
întrebari/
raspunsuri;

- exercitii de
identificare a
cuvintelor care
contin grupurile
de litere
învatate/un
anumit numar
de silabe











Se creeaza conditiile pentru buna desfasurare a lectiei.
Anunt temele zilei si obiectivele lectiilor pe întelesul elevilor.
Se audiaza Primavara, de Antonio Vivaldi, identificadu-se instrumentele
care au produs unele sunete muzicale.
Se citeste textul “La ora de muzica”, în gand, în lant de catre elevi; se vor
citi selectiv anumite propozitii (Cititi propozitia din care aflam cum se
numeste fetita care canta la nai! Cititi propozitia la sfarsitul careia se
afla semnul întrebarii! ...)
Se formuleaza întrebari / raspunsuri de catre elevi, pe baza textului
citit! Intrebarile trebuie sa înceapa cu urmatoarele cuvinte: Cine...?,
Ce...?, Cand...? Unde ...? De ce ...?

Se identifica în text, cuvinte care contin grupurile de litere învatate (ce,
ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi)! Se identifica în text cuvinte formate dintr-o
silaba (doua silabe, trei silabe, patru silabe)
Se lucreaza pe grupe la urmatoarele sarcini. (Fiecare exercitiu lucrat
corect va fi notat cu un punct! )
Fiecare grupa va identifica figurile geometrice aflate în plicul grupei,
apoi vor rezolva urmatoarele sarcini:

Strategii
didactice

Evaluare

Metode si
procedee:
conversatia,
explicatia,
exercitiul
Mijloace de
învatamant:
- fise cu textul
"La ora de
muzica";
anexa1
Forma de
organizare:
individual

Citirea
expresiva si
corecta

Metode si
procedee
didactice:
conversatia,
explicatia,
exercitiul
Mijloace de
învatamant: fise
Forma de
organizare:
frontal

Analiza
întrebarilor/
raspunsurilor
formulate de
elevi
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Obiective
operaţionale
O.4. sa transcrie
din textul "La
ora de muzica"
dialogul dintre
copii,
respectand
liniatura tip unu
(4.2/ CLR )
O.5 sa
completeze
casetele cu
silabe potrivite
pentru a forma
cuvinte (1.3 /
CLR)
O.6. sa intoneze
cantecul
“Primavara”
respectand linia
melodica a
acestuia
O.7. sa identifice
instrumentele
care produc
sunetele
ascultate (2.3 /
MEM)
O.8. sa
completeze
tabelul cu
numarul de
figuri
geometrice
utilizate

NR.1 / iunie, 2019
Activităţi de
învăţare
- exercitii de
transcriere;

- exercitii de
identificare a
silabelor care
lipsesc;

- exercitii de
intonare a
cantecului în
colectiv;

Conţinut esenţial

Strategii
didactice

- Transcrie pe dreptunghiul rosu mare, din text, dialogul dintre copii!

- Completeaza în patratul galben mare, silabele potrivite, pentru a se
forma cuvinte!
 Se poarta cu elevii discutii despre sunete.
 (Sunetele si zgomotele fac parte din viata noastra, nu se vad, se
deplaseaza prin aer, sunt produse de miscarile/vibratiile obiectelor
sau a coardelor vocale ale unei persoane; unele pot fi melodioase,
altele deranjante)
- Se intoneaza cantecul “Primavara”

- exercitii de
identificare a
instrumentelor
care produc
sunetele
audiate;

Recunoaste sunetul! Scrie denumirea instrumentului care îl produce pe
triunghiul mic albastru! (Se audiaza sunete produse de pian, chitara,
fluier)

- exercitii de
numarare;

- Completeaza tabelul de pe cercul verde cu numarul de figuri
geometrice utilizate în constructia data!

Evaluare
Analiza
raspunsurilor
formulate de
elevi

Metode si
procedee
didactice:
exercitiul
Mijloace de
învatamant: PPT,
plicul cu forme
geometrice; anexa
2
Forma de
organizare: pe
grupe

Metode si
procedee
didactice:
exercitiul
Mijloace de
învatamant:
Metode si
procedee
didactice:
exercitiul,
problematizarea
Mijloace de
învatamant:
laptop, tv.

Analiza
propozitiilor
scrise de
elevi
Intonarea
corecta a
cantecului

Analiza
raspunsurilor
date de elevi

Analiza
tabelelor
completate
de elevi
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Obiective
operaţionale
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Activităţi de
învăţare

Conţinut esenţial
Se schimba figurile geometrice (pe care s-au lucrat exercitiile
anterioare) între grupe în vederea verificarii modului de rezolvare a
exercitiilor!

O.9. sa efectueze
adunari si
scaderi cu si
fara trecere
peste ordin în
concentrul 0100 (1.4/
MEM )

- exercitii de
calcul (adunari,
scaderi,
numarare cu
pas dat în
concentrul 0100);

Se expun la tabla figurile geometrice pe care au lucrat fiecare grupa, iar
apoi se numara si se constata ca sunt saisprezece figuri geometrice. Se
vor adresa elevilor urmatoarele întrebari (fiecare grupa da cate un
raspuns oral la fiecare cerinta):
-Dati exemple de numere a caror suma sa fie 16!
-Dati exemple de numere a caror diferenta sa fie 16!
-Tia numara din 2 în 2 si ajunge la 16. Care a fost ultimul numar spus
înainte de 16? Care va fi urmatorul numar pe care îl va spune?
-Luca numara din 3 în 3 si ajunge la 15. Care a fost ultimul numar spus
înainte de 15? Care va fi urmatorul numar pe care îl va spune?
-Eva numara din 4 în 4 si ajunge la 16. Care a fost ultimul numar spus
înainte de 16? Care va fi urmatorul numar pe care îl va spune?

O.10. sa
continue sirul
dat respectand
regula impusa
(2.2/ MEM )

- completarea
sirului
respectand
regula
precizata;



Continua sirul (format din figuri geometrice) dat cu înca tot atatea
figuri dupa model!

O.11. sa scrie
corect
denumirea
figurilor
geometrice
(2.2/ CLR)
O.9. sa
efectueze
adunari si
scaderi

- exercitii de
scriere;



Scrieti denumirea figurilor geometrice care apar în sirul anterior!

-exercitii de
adunare



Se numara punctele obtinute de fiecare grupa, stabilindu-se punctajul
acumulat.

Strategii
didactice
Metode si
procedee
didactice:
exercitiul,
problematizarea
Mijloace de
învatamant: PPT,
plicul cu forme
geometrice
Forma de
organizare: pe
grupe

Metode si
procedee
didactice:
exercitiul,
problematizarea,
explicatia
Mijloace de
învatamant:
figuri geometrice
Forma de
organizare:
frontal
Metode si
procedee
didactice:
exercitiul,
problematizarea

Evaluare

Analiza
raspunsurilor
date de elevi

Analiza
sirurilor
desenate de
elevi

Analiza
cuvintelor
scrise de
elevi
Analiza
raspunsurilor
elevilor
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Obiective
operaţionale
O.12. sa
realizeze un
desen care
respecta
versurile
poeziei audiate,
completandu-l
cu numere care
respecta
cerintele
formulate;
O.9. sa efectueze
adunari si
scaderi (1.4/
MEM )
O.13. sa
construiasca
jucaria care
scoate "sunete
de pui",
respectand
indicatiile date
(2.3 /AVAP);
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Activităţi de
învăţare
- exercitii de
desenare;
- exercitii de
identificare a
numerelor care
respecta
cerintele date

- confectionarea
de jucarii
muzicale;

Conţinut esenţial


Elevii primesc cate o foaie de hartie pe care vor desena ceea ce indica
versurile poeziei recitate. Apoi fiecare elev adauga la desenul realizat
elementele care lipsesc. Pe desenul realizat elevii vor completa
numere care raspund urmatoarelor cerinte:
- In triunghiul care reprezinta acoperisul cel mai mare numar impar de
doua cifre diferite!
- In patratul care indica usa cel mai mic numar par de doua cifre
identice!
- In figurile geometrice corespunzatoare ferestrelor vecinii numarului
50!
- In hornul casei un numar format numai din zeci, cuprins între 50 si
70!
- Efectuati diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic numar din
constructie!
-Aflati suma numerelor scrise pe ferestre

Sunete de pui
- Prezint elevilor „jucaria” mea. Se analizeaza, insistandu-se asupra
materialelor din care este confectionata, dar si pe descoperirea scopului
acestei jucarii. Glisand degetul mare si aratatorul în jos pe snur jucaria
mea va produce un tipat incredibil de ametitor.
- Explic elevilor ca sunetul este transmis în aer prin vibratii. Pe masura
ce degetele aluneca peste snur, vibratiile apar în snur si determina
vibrarea paharului, ceea ce duce la amplificarea sunetului. Vibratiile din
sfoara (snur) ar fi aproape silentioase fara paharul de plastic, dar cand se
adauga cupa, se raspandesc vibratiile si le amplifica (le face sa se auda
mai tare). Pianele si cutiile de muzica folosesc lemnul pentru a actiona ca
o placa de sunet pentru a face instrumentul mai tare sa se auda.
- Explic elevilor etapele de lucru:
Se leaga un capat al firului la mijlocul agrafei de birou (sau a
batului de chibrit)
Celalalt capat al firului se trece prin orificiu paharului, astfel încat
agrafa sa ramana în fundul paharului pe exterior.

Strategii
didactice
Mijloace de
învatamant:
fise (anexa 3)
Forma de
organizare:
individual

Metode si
procedee
didactice:
conversatia,
exercitiul,
problematizarea
Mijloace de
învatamant:
poezia „Cusca lui
Azor” (anexa 4),
fise
Forma de
organizare:
individual

Evaluare
Analiza
desenelor si a
raspunsurilor
formulate de
elevi

Analiza
jucarioarelor
construite
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Activităţi de
învăţare

Conţinut esenţial
- Se umezeste firul si tinand paharul într-o mana, se strange firul între
degetul mare si degetul aratator. Se strange strans snurul în timp ce se
gliseaza degetul mare si aratatorul în jos pe snur. Cu a putina rabdare,
snurul va "aluneca" între degete, provocand un "strigat" (sunet).

- exercitii de
observare;

- Se vor repeat etapele de lucru,iar apoi elevii vor trece la realizarea
jucariei!
- Se observa si se analizeaza sunetele produse de jucariile realzate. Se
încerca cupe diferite si se determina ce face aceasta schimbare cu
sunetul.

O.14. sa
identifice
modalitatea de
transmitere în
aer a sunetului



Voi face aprecieri generale asupra gradului de implicareîn lectie a
elevilor

Strategii
didactice

Metode si
procedee
didactice:
conversatia,
problematizarea
Mijloace de
învatamant:
Jucarioarele
construite de
elevi
Forma de
organizare:
frontal

Evaluare

Analiza
raspunsurilor
elevilor
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Conţinuturi:
CLR: A formula o idee. A identifica un obiect/un loc/o persoană. Despărţirea în silabe la capăt de rând.
Cuvinte cu aceeasi forma si înteles diferit
MEM: Împărţirea la 6. Despre igiena corporală
PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT

Clasa a II-a
Ariile curriculare:
Limba si comunicare /
Matematica si stiinte ale
naturii / Educatie fizica
si sport / Arte /
Tehnologii / Consiliere
si orientare

Disciplinele de
învăţământ:
Comunicare în limba
română (2 ore) /
Matematică și
explorarea mediului /
Muzica si miscare / Arte
vizuale si abilitati
practice /
Dezvoltare personala
Unitatea tematică:
Calator pe aripile
imaginatiei
Tema: Il ajutam pe
Habarnam?

Competenţe specifice:
CLR
1.2 Identificarea unor informatii variate dintr-un text audiat
1.3. Identificarea sunetelor si silabelor în cuvinte si a cuvintelor în enunturi rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunturi proprii în situatii concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informatii printr-o suita de enunturi înlantuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întalnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relateaza întamplari, fenomene din universul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, pareri prin intermediul limbajelor conventionale
MEM
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 – 1000
1.5. Efectuarea de înmultiri si împartiri în concentrul 0-1000 prin adunari/ scaderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (suma, total, termenii unei sume, diferenta, rest, descazut,
scazator, produs, factorii unui produs, cat, deîmpartit, împartitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea si/ sau compunerea de
probleme
4.2. Formularea unor consecinte rezultate în urma observarii unor relatii, fenomene, procese simple
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu
sprijin în obiecte, imagini sau reprezentari schematice
DP
1.3. Respectarea unor reguli de igiena personala
2.3. Explorarea abilitatilor de relationare cu ceilalti
MM
2.2.Cantarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm si de masura
AVAP
2.2. Exprimarea ideilor si trairilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii si formei
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Obiective operaţionale
O.1. Sa citeasca în mod corect, constient, fluent si expresiv textul ,,Aventurile lui Habarnam”, dupa Nikolai Nosov (CLR
3.1)
O.2. Sa raspunda corect la întrebarile referitoare la textul ,,Aventurile lui Habarnam”, dupa Nikolai Nosov, dovedind
întelegerea acestuia (CLR 2.3)
O.3.Sa identifice titlul, autorul, timpul, locul, personajele si evenimentele întamplarii, realizand harta povestirii (CLR
3.2; 4.1)
O.4. Sa ilustreze printr-un desen textul ,,Aventurile lui Habarnam”, dupa Nikolai Nosov, utilizand linia, punctul,
culoarea si forma (CLR 1.2; AVAP 2.2)
O.5. Sa povesteasca textul ,,Aventurile lui Habarnam”, dupa Nikolai Nosov, respectand ordinea evenimentelor
întamplarii (CLR 2.2)
O.6. Sa formuleze propriile pareri referitoare la comportamentul lui Habarnam, sustinandu-le cu argumente (CLR 2.3;
4.3; DP 2.3)
O.7. Sa identifice toate modalitatile de despartire în silabe a cuvintelor date, dovedind cunoasterea regulilor de
despartire în silabe (CLR 1.3)
O.8. Sa formuleze enunturi corecte din puncte de vedere gramatical în care sa evidentieze întelesurile diferite ale
cuvintelor date (CLR 2.1)
O.9. Sa rezolve corect exercitii de împartire atunci cand împartitorul este mai mic sau egal cu 6, utilizand scaderea
repetata/tabla lui Pitagora/legatura împartirii cu înmultirea (MEM 1.5)
O.10. Sa compare în mod corect caturile obtinute (MEM 1.2)
O.11. Sa rezolve corect exercitii cu mai multe operatii respectand ordinea efectuarii operatiilor (MEM 1.5)
O.12. Sa utilizeze corect terminologia matematica rezolvand exercitii-problema (MEM 1.6)
O.13. Sa intoneze corect cantecul ,,Douazeci pitici voinici” însotindu-l cu miscari inspirate de ritm si de versurile
melodiei (MM 2.2)
O.14 Sa precizeze regulile de igiena care trebuie respectate pentru a-si pastra sanatatea (MEM 4.2; DP 1.3)
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, harta povestirii, problematizarea
Mijloace de învatamant: computer, videoproiector, fisa de lucru
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
operaţionale

O.1. Sa citeasca
în mod corect,
constient,
fluent si
expresiv
textul ,,Aventur
ile lui
Habarnam”,
dupa Nikolai
Nosov

Activităţi de
învăţare

-exercitii de
citire stafeta
-exercitii de
citire
selectiva

Conţinut esenţial
Întâlnirea de dimineaţă
-„Ce zi este astazi?” (...joi)
-„Daca astazi este joi, ce zi a fost ieri?”(...miercuri)
-„Daca ieri a fost miercuri si astazi este joi, ce zi va fi maine?”(…vineri)
-,,In ce data suntem astazi?” (…7 martie)
-,,Din ce anotimp face parte luna martie?”
(...primavara)
-„A cata luna din anotimpul primavara este luna martie?”(...prima...)
-„Care sunt lunile anotimpului primavara?”
(...martie, aprilie, mai)
-,,A cata luna din an este luna martie?” (... a treia...)
(Se va scrie data pe tabla.)
Se vor face exercitii de comparare, adunare scadere si înmultire utilizand
numerele din data de astazi.
-,,Cum este vremea azi? (…)
(Se va citi temperatura)
Elevii vor deschide manualele de CLR la pagina 84.
Vor identifica titlul si autorul textului, apoi vor citi stafeta textul ,,Aventurile lui
Habarnam”, dupa Nikolai Nosov.
Elevii vor citi selectiv propozitia:
-din care aflam cine era Habarnam;
-din care aflam unde traia Habarnam;
-din care aflam cine l-a lovit în ceafa pe Habarnam;
-din care aflam ce a crezut Habarnam ca i s-a întamplat;
-din care aflam cu cine s-a întalnit Habarnam;
-din care aflam ce s-ar fi întamplat daca s-ar fi desprins o particica din soare;
-din care aflam cine i-a linistit pe pitici;
-din care aflam cum a fost considerat Habarnam de ceilalti pitici dupa pozna sa.

Strategii
didactice

Evaluare

Metode si
procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de
învatamant:
-textul
suport
Forma de
organizare:
-frontal

Citirea
corecta,
constienta,
fluenta si
expresiva
a textului
narativ.
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O.2. Sa
raspunda
corect la
întrebarile
referitoare la
textul ,,Aventurile lui
Habarnam”,
dupa N.Nosov,
dovedind
întelegerea
acestuia

-exercitii de
formulare a
raspunsului la
întrebari

Se va verifica întelegerea textului citit prin adresarea unor întrebari:
-Cand se petrece actiunea descrisa în text?
-Care sunt personajele care participa la desfasurarea actiunii?
-Ce facea Habarnam cand a fost lovit de carabus?
-De cine credea Habarnam ca a fost lovit?
-Cum se numea astronomul renumit?
-Din ce cauza s-au speriat piticii?
-Cine i-a linistit pe pitici?

Metode si
procedee:
-conversatia
Forma de
organizare:
-frontal

Formularea
corecta a
raspunsului la
întrebari

O.3.Sa
identifice titlul,
autorul, timpul,
locul,
personajele si
evenimentele
întamplarii,
realizand harta
povestirii

-exercitii de
identificare
-exercitii de
formulare a
evenimentelor
întamplarii

Se va alcatui harta povestirii textului. Elevii vor identifica titlul, autorul,
personajele, locul desfasurarii întamplarii, apoi vor formula, sub forma de
propozitii, evenimentele întamplarii.
Toate elementele vor fi scrise pe tabla si în caietele dictando.

Identifica
rea
elementelor compo
-nente ale
hartii
povestirii

O.4. Sa ilustreze
printr-un desen
textul ,,Aventurile lui
Habarnam”,
dupa N. Nosov,
utilizand linia,
punctul,
culoarea si
forma

-exercitii de
ilustrare

Elevii vor realiza un desen reprezentativ pentru textul citit

-conversatia
-exercitiul
-harta
povestirii
Mijl. de înv.:
-textul suport
-caietul
dictando
Forma de
organizare:
-frontal
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de
învatamant:
- caietul
dictando
- creioane
colorate
Forma de
organiz:
- individual

Ilustrarea
textului ,,
Aventurile lui
Habarnam”
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O.5. Sa
povesteasca
textul ,,Aventurile lui
Habarnam”,
dupa N. Nosov,
respectand
ordinea
evenimentelor
întamplarii

-exercitii de
povestire
orala a unui
text

2, 3 elevi vor povesti textul ,,Aventurile lui Habarnam”, dupa Nikolai Nosov

Metode si
procedee:
-conversatia
-exercitiul
Forma de
organizare:
-individual

Povestire
a corecta
a textului,
respectand
ordinea
evenimentelor
întamplarii

O.6. Sa
formuleze
propriile pareri
referitoare la
comportamentul lui
Habarnam,
sustinandu-le
cu argumente

-exercitii de
formulare a
propriilor
pareri
-exercitii de
argumentare

Elevii vor raspunde la urmatoarele întrebari:
-De credeti ca piticul din povestea noastra se numea Habarnam?
-De ce nu putea fi adevarat ceea ce sustinea Habarnam?
-De ce credeti ca Habarnam a insistat sa le povesteasca întamplarea piticilor
desi ascultase explicatia astronomului?
-Ce parere aveti despre comportamentul lui Habarnam? (Elevii vor observa
coaja de ou din borcanul cu otet –experiment început în urma cu 3 zile- pentru a
vedea cum minciunile fac caracterul sa se descompuna)
-Cum credeti ca ar putea Habarnam sa schimbe parerea piticilor despre el?

Metode si
procedee:
-conversatia
-problematizarea
Forma de
organizare:
-frontal

Argumentarea
propriilor
pareri

O.7. Sa
identifice toate
modalitatile de
despartire în
silabe a
cuvintelor date,
dovedind
cunoasterea
regulilor de
despartire în
silabe
O.8. Sa
formuleze
enunturi
corecte din

-exercitii de
despartire în
silabe a
cuvintelor

Elevii vor rezolva urmatoarele cerinte pentru a-l ajuta pe Habarnam sa îsi faca
prieteni si pentru a schimba parerea piticilor despre el.
Prima provocare va fi sa desparta în silabe un sir de cuvinte, identificand toate
modalitatile de despartire în silabe la sfarsit de rand. (poreclit, carabus,
rostogolit, astronom, întamplare, particica, îngroziti, caraghios)

Identificarea
tuturor
posibilitatilor de
despartire în
silabe la
sfarsit de
rand

-exercitii de
identificare a
formelor
diferite ale

Elevii vor fi întrebati ce a facut Habarnam dupa ce a fost lovit de carabus? (...a
privit spre cer).
Vor afla ca urmatoarea provocare este sa îl ajute pe Habarnam sa identifice
sensurile cuvintelor ,,cer, noua, poarta, broasca, siret, rosie” si sa alcatuiasca

-conversatia
-exercitiul
Mijl. de înv.:
-caiet
dictando
-computer
-videoproiector
F. de org.:
-frontal
-pe grupe
-conversatia
-exercitiul
-problematizarea

Formularea de
propozitii
cu
80

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

punct de vedere
gramatical în care sa
evidentieze întelesurile
diferite ale cuvintelor
date

cuvintelor
-exercitii de
formulare de
propozitii

propozitii cu acestea..

Mijloace de
învatamant:
-caiete dictando
F. de org.: frontal

omonimele cuvintelor
date

O.9. Sa rezolve corect
exercitii de împartire
atunci cand împartitorul
este mai mic sau egal cu
6, utilizand scaderea
repetata/tabla lui
Pitagora/legatura
împartirii cu înmultirea

-exercitii de
calcul

Elevii vor afla ca urmatoarea provocare este sa
îl ajute pe Habarnam sa rezolve împartiri
atunci cand împartitorul este mai mic sau egal
cu 6.
Vor rezolva individual exercitiul 1 si 2 de pe
fisa de lucru, apoi se va realiza frontal
evaluarea.

Rezolvarea corecta a
exercitiilor de împartire
utilizand scaderea
repetata/tabla lui
Pitagora/legatura
împartirii cu înmultirea

O.10. Sa compare în mod
corect caturile obtinute

-exercitii de
comparare

Vor rezolva individual exercitiul 3 de pe fisa de
lucru, apoi se va realiza frontal evaluarea.

O.11. Sa rezolve corect
exercitii cu mai multe
operatii respectand
ordinea efectuarii
operatiilor

-exercitii de
calcul

Deoarece Habarnam nu are habar sa rezolve
exercitii cu mai multe operatii, elevii îl vor
ajuta.
Se va rezolva frontal exercitiul 4 de pe fisa de
lucru, dupa ce se vor repeta regulile referitoare
la ordinea efectuarii operatiilor.

Metode si procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijl. de înv.:
-fisa de lucru
-computer
-video-proiector
F. de org.:
-individual
-frontal
-conversatia
-exercitiul
Mijl. de înv.:
-fisa de lucru
-computer
-video-proiector
F. de org.:
-individual
-frontal
Metode si procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de înv.:
-fisa de lucru
-computer
-videoproiector
Forma de organizare:
-frontal

Compararea corecta a
caturilor obtinute

Rezolvarea corecta a
exercitiilor cu mai multe
operatii respectand
ordinea efectuarii
operatiilor
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O.12. Sa utilizeze corect
terminologia matematica
rezolvand exercitiiproblema

-exercitii de
utilizare a
terminologiei
matematice
-exercitii de
calcul

Habarnam va fi ajutat sa descopere numarul
vietuitoarelor care traiesc în padurea de langa
orasul de basm, rezolvand exercitiul 5 de pe
fisa de lucru. Pentru a rezolva corect exercitiul
trebuie sa utilizeze corect terminologia
matematica.

O.13. Sa intoneze corect
cantecul ,,Douazeci pitici
voinici” însotindu-l cu
miscari inspirate de ritm
si de versurile melodiei

-exercitii de
intonare
-exercitii de
miscare

O alta provocare este aceea de a intona
cantecul ,,Douazeci pitici voinici” însotindu-l de
miscari inspirate de ritm si de versurile
melodiei.

O.14 Sa precizeze
regulile de igiena care
trebuie respectate
pentru a-si pastra
sanatatea

-exercitii de
precizare
-exercitii de
identificare

Pentru a-l ajuta pe Habarnam sa respecte
regulile de igiena, elevii le vor identifica pe fisa
de de lucru, lucrand pe grupe. Evaluarea se va
realiza frontal.
Apoi vor identifica obiectele de igiena,
raspunzand corect la ghicitorile din
prezentarea ppt.

O.15. Sa rezolve corect
probleme care presupun
trei operatii învatate

- rezolvare de
probleme

Metode si procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de înv.:
-fisa de lucru
-computer
-videoproiector
Forma de organizare:
-frontal
Metode si procedee:
- exercitiul
Mijloace de înv:
-computer,
-videoproiector
Forma de organizare:
-frontal

-conversatia
-exercitiul
Mijloace de înv:
-fisa de lucru
-prezentare ppt
-computer
-videoproiector
Forma de organizare:
-frontal
-pe grupe
Ultima provocare este de a-l ajuta pe Habarnam -conversatia
sa rezolve o problema.
-exercitiul
Se vor adresa întrebarile necesare pentru
Mijloace de înv:
întelegerea textului problemei, dupa ce
-fisa de lucru
problema a fost citita de 2 ori. (Ce cunoastem în -computer
problema? Ce trebuie sa aflam? Prin ce operatie -videoproiector
vom afla...?)
Forma de organizare:
La finalul activitatii se vor face aprecieri
-frontal
generale asupra modului în care au activat
elevii si se va anunta tema pentru acasa.

Rezolvarea corecta a
exercitiilor –problema
utilizand corect
terminologia matematica

Intonarea corecta
realizand miscarile
impuse de versurile si
ritmul melodiei

Precizarea regulilor de
igiena care trebuie
respectate pentru
pastrarea sanatatii

Rezolvarea corecta a
problemei utilizand corect
terminologia matematica
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Numele si prenumele: ____________________

Data: _____________
Fișă de lucru

Habarnam îsi doreste foarte mult sa nu mai fie privit ca un caraghios de catre pitici si sa nu se mai spuna despre el ca nu s tie nimic. Piticii i-au
promis ca îsi vor schimba parerea despre el daca va raspunde urmatoarelor provocari. Pentru aceasta, el are nevoie de ajutorul vostru.
1. Piticul Stietot i-a cerut sa transforme în împartiri scaderile repetate:
10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0

……………………………

–5–5–5=0

……………………………

20– 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0

…………………………….

2. Astronomul Lentila i-a spus ca nu îl crede ca se va schimba decat daca afla care este catul urmatoarelor împartiri:
18 : 2 =

b) 20 : 2 =

c)12 : 6 =

21 : 3 =

27 : 3 =

15 : 3 =

16 : 4 =

36 : 6 =

28 : 4 =

35 : 5 =

45 : 5 =

20 : 5 =

3. Pictorul Acuarela i-a cerut sa îl ajute sa compare urmatoarele caturi:
40 : 5

16 : 2

24 : 3

24 : 6

25 : 5

18 : 3

4. Catelusul Strop i-a cerut sa îl ajute sa rezolve exercitiile respectand ordinea efectuarii operatiilor pentru a afla la radacina caror copaci din padure
sunt ascunse cele mai mari oase:
7x8–9x3=

82 – 5 x 6 + 28 : 4 =

45 : 5 + 36 : 4 =

=………………...

=…………………

=………………

=………

=………

=………

5. anatorul Glontisor i-a cerut sa îl ajute sa verifice care este numarul vietuitoarelor care traiesc în padurea din apropierea orasului de basm, numit
Orasul Florilor:
a) Numarul vulpilor este de 6 ori mai mic decat 54 …………………………………………
b) Numarul caprioarelor este de 6 ori mai mare decat 6 …………………………………..
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c) Numarul iepurasilor este cu 6 mai mic decat 54 …………………………………………….
d) Numarul aricilor este cu 6 mai mare decat 6 ……………………………………
e) Numarul ursilor este egal cu jumatatea numarului 14 ………………………………….
f) Numarul pisicilor salbatice este egal cu sfertul numarului 32 ………………………
6. Muzicianul orasului, Gusla, i-a cerut sa cante cantecul ,,Douazeci pitici voinici”
7. Doctorul Pilula i-a cerut sa stabileasca daca propozitiile urmatoare sunt adevarate sau false:
a) Ne protejam de boli daca ne spalam cu apa si sapun înainte de fiecare masa.
b) Nu trebuie sa ne spalam pe mani dupa ce folosim toaleta.
c) Nu trebuie sa ne spalam mainile dupa ce ne-am jucat cu animalele.
d) E bine sa tusim sau sa stranutam spre colegii de banca:
e) Ne spalam pe dinti de doua ori pe zi.

f) Daca introducem mana nespalata în gura, riscam sa ne îmbolnavim.
8. Mecanicul Surubel i-a cerut sa îl ajute sa rezolve urmatoarea problema:
Surubel are de reparat 42 de masini rosii, masini albastre de 6 ori mai putine, iar masini albe cu 6 mai putine decat numarul masinilor albastre.
Cate masini are de reparat Surubel?
Rezolvare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Conţinuturi:
CLR: Invitația
M: Fracții. Numitor și numărător
Competenţe specifice:

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT
Clasa a III-a
Ariile curriculare:
Limba si comunicare /
Matematica si stiinte
ale naturii / Arte /
Tehnologii

Disciplinele de
învăţământ:
Comunicare în limba
română (o oră) /
Matematică (o oră) /
Muzica si miscare /
Arte vizuale si abilitati
practice

CLR
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întalnite în mediul cunoscut
4.2. Redactarea unor texte functionale simple care contin limbaj vizual si verbal
4.5. Manifestarea disponibilitatii pentru transmiterea în scris a unor idei
M
1.1 Observarea unor modele/ regularitati din cotidian, pentru crearea de rationamente proprii;
1.2 Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive;
2.1. Recunoasterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 si a fractiilor subunitare sau echiunitare, cu
numitori mai mici sau egali cu 10
MM
2.1. Cantarea individuala, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de miscare si a
acompaniamentului instrumental
AVAP
2.2. Realizarea de creatii functionale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hartie, confectii textile, ceramica,
sticla etc.)

Unitatea tematică:
Inventii, joc si culoare
Tema: Vii la ziua mea?
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Obiective operaţionale
O1. Sa intoneze corect cantecul ,,La multi ani!” însotindu-l cu miscari inspirate de ritm si de versurile melodiei
(MM 2.2)
O2. Sa identifice elementele specifice invitatiei: persoana care face invitatia, modul de adresare, denumirea
evenimentului si data activitatii (CLR 3.1);
O3. Sa realizeze o invitatie pentru o zi de nastere (CLR 4.2, AVAP 2.2);
O4. Sa aprecieze, pe baza unor criterii de evaluare, produsele realizate în urma activitatilor (CLR 4.5);
O5. Sa explice semnificatia numitorului, respectiv numaratorului corespunzator unor fractii asociate cu suportul
concret dat (M 2.1);
O6. Sa utilizeze corect terminologia matematica identificand numitorul, respectiv numaratorul din fractiile scrise
(M 2.1);
O7. Sa scrie fractiile corespunzatoare suportului imagistic obtinut (M 2.1);
O8. Sa obtina optimi, utilizand suportul concret dat (M 5.1, AVAP 2.2);
O9. Sa citeasca fractiile în diferite modalitati (M 2.1);
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea, jocul didactic;
Mijloace de învatamant: computer, monitor, CD-ul manualului LLR, fisa de lucru, coli albe, jetoane, coli A3 si A4
colorate, cutii de pizza, lipici, foarfeca;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
operaționale

O1. Sa intoneze
corect
cantecul ,,La
multi ani!”
însotindu-l cu
miscari
inspirate de
ritm si de
versurile
melodiei
(MM 2.2)

Activități de
învățare

-exercitii de
intonare
-exercitii de
miscare

Conținut esențial

Întâlnirea de dimineaţă
-„Ce zi este astazi?” (...joi)
-„Daca astazi este joi, ce zi a fost ieri?”(...miercuri)
-„Daca ieri a fost miercuri si astazi este joi, ce zi va fi maine?”(…vineri)
-,,In ce data suntem astazi?” (…21 martie)
-,,Din ce anotimp face parte luna martie?”
(...primavara)
-„A cata luna din anotimpul primavara este luna martie?”(...prima...)
-„Care sunt lunile anotimpului primavara?”
(...martie, aprilie, mai)
-,,A cata luna din an este luna martie?” (... a treia)
(Se va scrie data pe tabla.)
-,,Cum este vremea azi? (…)
-Ce eveniment am sarbatorit vinerea trecuta? (….15 martie – ziua unei fetite din
clasa- Paula)
-Ce cantam, de obicei, cand este ziua unui coleg? (..La multi ani!)
-Sa-i cantam Paulei!
Intonarea corecta realizand miscarile impuse de versurile si ritmul melodiei.
-Ce primesti pentru a participa la aniversarea unei zilei de nastere (…invitatie)
- Ce ati mancat la ziua Paulei? (…pizza..)

Strategii
didactice
Metode si
procedee:
-conversatia
-exercitiul de
cantare în
cor
Mijloace de
învatamant:
-laptop
-monitor;
Forma de
organizare:
-frontal

Evaluare

Intonarea
corecta
realizand
miscarile
impuse de
versurile
si ritmul
melodiei

87

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019

O2. Sa
identifice
elementele
specifice
invitatiei:
persoana care
face invitatia,
modul de
adresare,
denumirea
evenimentului
si data
activitatii
(CLR 3.1);
O3. Sa realizeze
o invitatie
pentru o zi de
nastere (CLR
4.2, AVAP 2.2);

-exercitiu de
citire

Elevii vor deschide manualele de CLR la pagina 41.
Vor nota titlul temei ”Vii la ziua mea?” si subtema ”Invitatia”.
Elevii primesc o fisa cu o invitatie pe care trebuie sa o citeasca.
Elevii realizeaza corespondenta între cele doua coloane ale invitatiei.

-exercitii de
ilustrare si
scriere

Elevii vor realiza un desen reprezentativ pentru o invitatie la ziua unui prieten
utilizand elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina o invitatie.
Timp de lucru: 10 minute

O4. Sa
aprecieze, pe
baza unor

-exercitiu de
formulare a
propriilor

La finalizarea produselor, acestea vor fi citite de catre un reprezentant al grupei
si expuse pe tabla pentru a fi vazute de toti elevii clasei. Colegii din celelalte
grupe pot sa evalueze verbal, pe baza criteriilor de evaluare, invitatiile citite.

Elevii vizioneaza animatia video de pe cd-ul manualului.

Metode si
procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de
învatamant:
-textul
invitatiei
-cd-ul
manualului
de LLR
Forma de
organizare:
-frontal
Metode
si
procedee:
-conversatia
-exercitiul
Mijloace de
învatamant:
-coli albe /
carton
colorat
-creioane
colorate/
carioca
-stilou
Forma de
organizare:
-pe grupe de
cate 4 elevi
(7 grupe)

Citirea
corecta,
constienta, fluenta
si
expresiva
a textului
invitatiei

Metode si
procedee:
-problemati-

Argumentarea
propriilor

Realizarea unei
invitatii
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pareri
-exercitii de
argumentare

-exercitiu de
gandire logica

-Cum te pregatesti pentru o petrecere daca tu esti cel sarbatorit si astepti
musafiri? (…suc, mancare, tort…)
-De unde stii cat trebuie sa pregatesti? (…lista de invitati)
-Va propun ca invitatii de la aceasta petrecere imaginara sa fie elevii clasei
noastre, mama si tatal sarbatoritului si doamna învatatoare. Cate persoane vom
participa? (…32 persoane)
-Daca suntem 32 de participanti si am primit 8 pizza, cate persoane vor împarti
o pizza? (…4 persoane vor împarti o pizza)

zarea
Mijloace de
învatamant:
-invitatiile
obtinute
Forma de
organizare:
-frontal
Metode si
procedee:
-conversatia,
problematiza
rea
Forma de
organizare:
-frontal

pareri

Formularea
raspunsurilor la
întrebari

Anunt elevii ca la sfarsitul activitatii vor sti sa citeasca, sa scrie si sa identifice
fractiile corespunzatoare unor imagini.
Scriu pe tabla tema si titlul lectiei: Vii la ziua mea? Fractii. Numitor ș i
numărător.

O5. Sa explice
semnificatia
numitorului,
respectiv
numaratorului
corespunzator
unor fractii
asociate cu
suportul
concret dat
(M 2.1);

-exercitiu de
observare
dirijata;

-Cate felii va manca fiecare invitat? (…1…)
Dintr-o cutie de pizza voi scoate o pizza din hartie care este impartita în patru
parti egale. Notez pe tabla fractia formata:
Una șau mai multe părţi dintr-un întreg care a foșt împărţit în părţi de mărimi
egale reprezintă o fracţie.

O fracţie ește de forma:
a
numărător
linie de fracție
b
numitor
Numărătorul ( a ) arată câte părţi de mărimi egale au foșt luate în conșiderare.

Metode si
procedee:
-conversatia,
problematiza
rea,
exercitiul
Mijloace de
învatamant:
-cutie de
carton
pentru pizza
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Numitorul ( b ) arată în câte părţi de mărimi
egale a foșt împărţit întregul.
Elevii vor primi pe o fisa informatiile pe care le
vor lipi în caiete.
Adresez întrebari elevilor pe baza exemplului
dat:
-Care este este numaratorul fractiei notate pe
tabla?
-Care este numitorul fractiei?
Din aceeasi cutie voi scoate o pizza care este
împartita în 8 parti egale.

-pizza din hartie
-tabla
-carioci pentru tabla
Forma de organizare:
-frontal, individual

-In cate felii a fost împartita pizza? ( …8 felii…)
-Cate felii egale va manca fiecare invitat daca o
pizza o vor manca tot 4 persoane? (…2 felii)
Scriu fractia la tabla 2
8
Explic ca 8 reprezinta numitorul si indica în
cate parti a fost fractionat întregul, 2 reprezinta
numaratorul si indica numarul partilor luate în
considerare, iar linia de fractie indica operatia
de împartire.
Elevii citesc fractia în diferite moduri:
2 pe 8 / 2 supra 8
/ doua optimi
O6. Sa utilizeze corect
terminologia matematica
identificand numitorul,
respectiv numaratorul
din fractiile scrise
(M 2.1);

-exercitii de
scriere a unor
fractii;
-exercitiu de
identificare a
numaratorului
si a
numitorului;

Elevii vor scrie la tabla fractiile
corespunzatoare situatiilor create si explica
semnificatia numitorului, respectiv a
numaratorului.
-Ce fractie corespunde pentru ce a ramas din
prima pizza? (…. 3 )
4
-Ce fractie corespunde pentru ce a ramas din a
doua pizza? (…6 / 8)

Metode si procedee:
-conversatia,
problematizarea,
exercitiul
Forma de organizare:
-frontal, individual

Scrierea corecta a
fractiilor
Explicatia corecta a
semnificatiei numitorului
si a numaratorului
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-exercitiu –
joc;

Joc : Concursul de preparat pizza
Intr-un oras îndepartat, se organizeaza în
fiecare an un concurs de facut pizza. Ca sa fii
castigator, trebuie sa prepari 100 de pizza în 3
ore. Primii cinci clasati au fost:
Erik – 83 de pizza
83/100
Raul - 67 de pizza
67/100
Serban – 58 de pizza
58/100
Albert - 43 de pizza
43/100
Pavel – 39 de pizza
39/100
Elevii primesc o fisa cu aceste informatii si
vor lucra individual timp de 4 minute. Vor citi
fractiile si le vor scrie pe fisa, apoi le cer sa
încercuiasca cu albastru numaratorii si cu
verde numitorii.

Anexa 2 – fisa de lucru

Metode si procedee:
Obtinerea produsului final
-conversatia
respectand indicatiile si
-exercitiul
fractiile date
Mijloace de
învatamant:
-coli de carton alb si
colorat
-stilou
Forma de organizare:
-pe echipe de cate 4
elevi (7 grupe)
Metode si procedee:
Gasirea perechii cu fractia
-conversatia
corespunzatoare
-exercitiul
Mijloace de
învatamant:
-jetoane cu fractii
Forma de organizare:
-frontal
-în perechi

O8. Sa obtina optimi,
utilizand suportul
concret dat (M 5.1,
AVAP 2.2);

-exercitiu –
joc;

O provocare va fi aceea de a participa la un jocconcurs de ”gatit” pizza.
Jocul Pizza Mania
Elevii sunt împartiti 6 echipe de cate 4 elevi si o
echipa de 5 elevi. Fiecare echipa va primi o
cutie de pizza în care sunt sarcina de lucru si
materialele necesare – Anexa 3.
Elevii vor obtine prin lipire o pizza.
Un reprezentant din echipa explica modalitatea
prin care au lucrat si semnificatiile fractiilor.

O9. Sa citeasca fractiile în
diferite modalitati
(M 2.1);

-exercitiu –
joc:

Ultima provocare este aceea de a-si gasi
perechea prin jocul ”Eu am.... Cine are”.
Fiecare elev va primi un jeton. Elevii vor citi, pe
rand, ceea ce au pe jeton gasindu-si perechea în
clasa.
La finalul activitatii se vor face aprecieri
generale asupra modului în care au activat
elevii si se va anunta tema pentru acasa.

Scrierea corecta a
fractiilor

Identificarea corecta a
numaratorilor si a
numitorilor
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Anexa 1

Anexa 2
CONCURSUL DE PREPARAT PIZZA
PARTICIPANȚII

Elevii clasei a treia vă invită la evenimentul
”Împreună pentru natură”,
care va avea loc sâmbătă, 23 martie 2019, ora 10,

la Parcul Natural Lunca Mureșului –
Centrul de vizitare Ceala.



Cine face invitatia?



Solicitarea politicoasa de a participa la un eveniment



Denumirea evenimentului



Data si locul evenimentului

FRACȚIA
CORESPUNZĂTOARE

Erik – 83 de pizza

Erik

Raul - 67 de pizza

Raul

Serban –58 de pizza

Serban

Albert - 43 de pizza

Albert

Pavel – 39 de pizza

Pavel

In fractiile obtinute încercuiti cu albastru
numaratorii si cu verde numitorii.
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Anexa 3
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Competenţe specifice:
2.4. Efectuarea de adunari şi şcaderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 şau cu fractii cu acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împarţiri foloşind tabla înmultirii, reşpectiv
tabla împartirii
5.1. Utilizarea terminologiei şpecifice şi a unor şimboluri matematice în rezolvarea şi/şau compunerea de probleme
cu raţionamente şimple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice ştudiate, în concentrul 0 - 10 000

PROIECT DIDACTIC
Clasa a III-a
Aria curriculară:
Matematica şi Stiinte ale
naturii

Scopul lectiei:
Dezvoltarea unor capacitati şi atitudini intelectuale şi modelarea capacitatii de aplicare in practica a
cunoştintelor teoretice înşuşite
Obiective operaţionale:
O1- şa efectueze exercitii de calcul mintal,utilizand corect terminologia matematica şpecifica inmultirii şi impartirii

Disciplină:

O2- şa intuiaşca rezolvarea unor probleme de viata cu ajutorul tehnicilor de calcul matematic vizionand un material demonştrativ
O3- şa deşcopere algoritmii de calcul pentru aflarea numarului necunoşcut la inmultire şi impartire

Matematica

O4- şa rezolve corect problema care implica o operatie de impartire ,identificand doua cai de rezolvare a problemei

Unitate tematică:
Calatorim printre
planete

O5- şa demonştreze inşuşirea tehnicilor de calcul matematic efectuand corect şi rapid exercitii de aflare a numarului
necunoşcut şau compunand probleme dupa exercitiul dat

Detalieri de conţinut:

Bibliografie:
1. „Programa şcolara pentru dişciplina matematica,claşele a III-a, a IV-a” , Bucureşti, 2014 (anexa 2 la OM nr.
5003 /02.12.2014)

Legatura dintre
înmultire şi împartire.
Aflarea numarului
necunoşcut

2. Todea, A., Taut, A.V., Achim, A., Lapuşa, E.—„Matematica-aplicatii”, Cluj-Napoca ,Editura Sinapşiş, 2015
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O1

O2

Activităţi de
învăţare

-exercitii de calcul
mintal,utilizand
terminologia
matematica

-vizionarea unui
material video
demonştrativ
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Conţinut esenţial
“Legati-va centurile de şiguranta pentru ca ne vom propulşa in
Univerş.Vom calatori cu racheta printre planete.Aceaşta calatorie va
fi un bun prilej şa deşcoperim noi şecrete matematice.Sunteti
pregatiti pentru aventura?”
“Pentru ca aventura noaştra şa ramana şcrişa pentru cei ce vor veni
dupa noi,e nevoie şa aşternem pe hartie eşentialul.Deşchidem caietul
şi notam data:24.02.2016 şi titlul:”Aflarea numarului necunoşcut”
Cer elevilor şa raşpunda la urmatoarele intrebari:
-“Ce puteti şpune deşpre cifrele care compun data de azi?”(toate şunt
pare)
-“Dar deşpre cifrele ce compun numarul zilei?”(2 eşte jumatatea lui 4;
4 eşte dublul lui 2)
-“24 eşte dublul carui numar?”(12)
-“Care eşte şfertul lui 24?” (6)
-“Care eşte numele lunii a II-a?”(februarie)
-“Ce fel de luna eşte februarie?”( luna de iarna)
-“A cata luna de iarna eşte februarie?”( a III-a)
Verific prin intrebari cunoaşterea terminologiei
matematice:numerele care şe inmulteşc(factori),rezultatul impartirii
(cat),rezultatul inmultirii(produş),numarul pe care il impartim
(deimpartit),numarul la care impartim(impartitor).
“-Cum trebuie şa fie deimpartitul fata de cat şi impartitor?”(mai
mare)
“-La ce operatii matematice ma gandeşc cand aud urmatoarele
expreşii:” de…ori mai mare?(inmultire),de…ori mai mic(impartire),
treimea unui numar?(impartire la 3),şfertul unui numar?(impartire la
4),dublul unui numar?(inmultire cu 2),inzecitul unui numar?
(inmultire cu 10),zecimea unui numar?(impartire la 10).
Propun elevilor şa urmarim impreuna un material video prin
care,prietenii noştri,Ana şi George,doreşc şa ne comunice informatii
eşentiale pentru reuşita mişiunii noaştre.

Strategii didactice

Evaluare

Metode şi procedee:
-converşatia
Mijloace de
învăţământ:
Caietul,ştiloul

Evaluare
orala in urma
raşpunşurilor
elevilor

Forma de organizare:
-frontal
Metode şi procedee:
-converşatia

Forma de organizare:
-frontal

Metode şi procedee:
-converşatia
-obşervatia
-demonştratia
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Obiective
operaţionale

O3
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Activităţi de
învăţare

- utilizarea
unor
şimboluri pt.
numere şau
cifre
necunoşcute
in diverşe
calcule
- efectuarea
probei unei
operatii de
inmultire/impartire

Conţinut esenţial
(Materialul video prezinta legatura dintre inmultire şi impartire
intr-un context intalnit in viata reala:”Familia Popeşcu a
cumparat 4 bilete la filmul <<Razboiul ştelelor>> şi a platit 36 de
lei.Cati lei coşta un bilet?”Urmeaza rezolvarea
problemei,inlocuind pretul unui bilet cu litera “a”: 4x a=36 şau
36: a=4)
Comunic elevilor ca,in cele ce urmeaza, vor deveni “experti” in
aflarea numarului necunoşcut,aprofundand cele şpuşe de Ana şi
George şi chiar invatand pe altii ce au aflat ei.
Claşa eşte impartita in 6 grupe initiale a cate 5 elevi, fiecare
grupa avand un nume şi un şemn diştinctiv.Fiecare elev din grupa
primeşte pe piept o şteluta cu un numar de la 1 la 5.Cer elevilor şa
şe regrupeze,dupa numarul şcriş pe şteluta din piept,formand, de
data aceaşta “grupe de experti” care au şarcina de a învata cat mai
bine partea din materialul de ştudiu care le va fi atribuit pentru a
o preda colegilor lor din grupurile initiale. Pentru aceaşta elevii
dişcuta problemele şi informatiile cele mai importante şi şe
gandeşc la o modalitate de a le prezenta, de a preda, partea
pregatita de ei colegilor din grupul initial.”Grupele de experti”
primeşc cate o fişa cu materialul de ştudiat.(vezi Anexele 1-5)
Intervin ca moderator şi facilitator oferind conşultanta elevilor
cand aceştia ajung în momente de impaş.(timp de lucru-5 minute)
Dupa îndeplinirea şarcinilor de lucru din fiecare grup de experti,
elevii ,şpecializati fiecare într-o anumita parte a lectiei, revin în
grupurile initiale şi predau colegilor lor partea pregatita cu
ceilalti experti. Aştfel fiecarui elev îi revine reşponşabilitatea
predarii şi învatarii de la colegi.(timp de lucru-10 minute)

Strategii didactice

Evaluare

Mijloace de
învăţământ:
- Videoproiector
- CD-anexa manual
Metode şi procedee:
- converşatia
- explicatia
- exercitiul
- invatarea prin
deşcoperire
- “Mozaicul”
Mijloace de
învăţământ:
- fişe de experti
- caiete, inştrumente
de şcriş
Forma de
organizare:
- pe grupe (6 grupe a
cate 5 elevi)

Obşervare
şiştematica
- obşervarea
şiştematica
- utilizarea
cooperarii in
realizarea
şarcinilor primate
- prezentarea
corecta a
materialului
ştudiat
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O4

O5

- rezolvarea unor
probleme
- identificarea mai
multor cai de
rezolvare a
problemelor

- rezolvarea unor
exercitii de aflare a
numarului
necunoşcut
-compunere de
probleme dupa
exercitiu dat
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La final, cate un reprezentant din fiecare grupa de experti
prezinta la tabla materialul ştudiat de el, elevii completand in
caiete exemplul dat.
Atrag atentia elevilor ca Melinuta, maşcota claşei, doreşte şa le
comunice ceva.Mimez o converşatie cu albinuta de pluş,in urma
careia, şurprinşa,intreb elevii daca ei ştiau ca…pe Luna, un corp
cantareşte de aproximativ 6 ori mai putin decat pe Pamant?
Prefacandu-ma a nu intelege ce inşeamna aşta, ma intreb cu
voce tare, cat cantareşte pe Luna un aştronaut care, pe
Pamant,are 84 kg? ( 84kg: 6= 14kg).
Notam problema pe tabla şi in caiete.
-“Cat cantareşc impreuna, pe Luna, aştronautul de care vorbeam
şi cainele şau care, pe Pamant, cantarea 18 kg?” (Cer rezolvarea
problemei in 2 moduri.)
I. (84kg:6)+(18kg:6)=14kg+3kg=17kg
Sau
II. (84kg+18kg):6=
=102kg:6
=(60kg+42kg):6
=60kg:6+42kg:6
=10kg+7kg
=17kg
Se noteaza rezolvarile in caiete şi pe tabla.
“Drept recompenşa pentru munca depuşa azi, veti avea ocazia
şa creati propria voaştra galaxie.Fiecare grupa primeşte o
planşa mare albaştra şi un pachet de ştelute de hartie pe care
şunt şcrişe diverşe exercitii (vezi Anexa 6-7).Fiecare elev ia o
şteluta, rezolva pe ea exercitiul dat,verifica rezultatul cu ajutorul
calculatorului, apoi o lipeşte pe planşa albaştra a grupei.Bonuş,
… pentru cei care doreşc ca in galaxia lor şa apara şi
comete,primeşc comete de hartie pe care cerinta eşte
compunerea unei probleme dupa exercitiu dat.
La expirarea timpului, planşele albaştre cu “galaxiile” create
de fiecare grupa şe afişeaza la tabla şi şunt apreciate verbal.

Metode şi procedee:
- converşatia
- explicatia
- exercitiul
- problematizarea
Mijloace de învăţământ:
- caiete, inştrumente de
şcriş
- maşcota claşei-albinuta de
pluş

-rezolvarea
corecta a
problemei
şi a
exercitiilor
pe care le
implica
rezolvarea
aceşteia

Forma de organizare:
-f rontal
Metode şi procedee:
- converşatia
- explicatia
- exercitiul
- problematizarea
Mijloace de învăţământ:
- cae o planşa mare albaştra
pentru fiecare grupa
- ştelute galbene de hartie
cu exercitii şcrişe pee le
-comete de hartie cu cate un
exercitiu
Forma de organizare:
-pe grupe (6 grupe a cate 5
elevi)

-Evaluarea
curenta
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Anexa 1

FIŞĂ EXPERT -1
Pot afla factorul1 , necunoşcut al unei înmultiri, împartind produşul la factorul cunoşcut (factorul2).
De exemplu:

a x 4=36
a=36: 4
a= 9

Verificarea şe face prin înlocuirea lui a cu valoarea aflata, în exercitiul initial.
V:

9 x 4=36

Anexa 2

FIŞĂ EXPERT –2
Pot afla factorul1 , necunoşcut al unei înmultiri, împartind produşul la factorul cunoşcut (factorul2).
De exemplu:

7 x a=21
a=21: 7

a= 3
Verificarea şe face prin înlocuirea lui a cu valoarea aflata, în exercitiul initial.
V:

7 x 3=21
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Anexa 3

FIŞĂ EXPERT –3
Pot afla împartitorul împartind deîmpartitul la cat.
De exemplu:

36 : b= 9
b=36: 9
b= 4

Verificarea şe face prin înlocuirea lui b cu valoarea aflata în exercitiul initial.
V:

36 : 4= 9

Anexa 4

FIŞĂ EXPERT –4
Pot afla deîmpartitul, înmultind catul cu împartitorul.
De exemplu:

y : 8= 9
y= 9x 8

y= 72
Verificarea şe face prin înlocuirea lui y cu valoarea aflata în exercitiul initial.
V:

72 : 8= 9
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Anexa 5

FIŞĂ EXPERT –5
Daca numarul necunoşcut „şe aşcunde” într-un exercitiu cu mai multe operatii, rezolv operatiile poşibile
(reşpectand ordinea efectuarii operatiilor) cautand şa ajung la forma şimpla a unui exercitiu cu numar necunoşcut.
De exemplu:

13 x 4 : d = 52

şau

c : 8 = 66 : 6

52 : d = 52

c : 8= 11

d = 52: 52

c = 11 x 8

d=1

c = 88

Anexa 6
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Conţinuturi:
ISTORIE: Carol I
MM: Imnul regelui Carol I
GEOGRAFIE: Regiuni istorice ale Romaniei

Competenţe specifice:

PROIECT DIDACTIC
INTEGRAT

ISTORIE:

Clasa a IV-a

1.2 Localizarea în spatiu a evenimentelor istorice
2.2 Aplicarea unor procedee simple de analiza a surselor pentru a identifica informatii variate despre trecut

Ariile curriculare:

3.1 Recunoasterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile

Om si societate,
Arte

3.2 Utilizarea corecta a termenilor istorici accesibili în situatii de comunicare orala si scrisa

Disciplinele de
învăţământ:

4.1 Determinarea semnificatiei unor evenimente din trecut si din prezent
GEOGRAFIE:

Istorie,
Geografie,
Muzica si miscare

3.1. Identificarea pozitiei elementelor reprezentate pe harta

Unitatea tematică:

3.1. Manifestarea unor reactii, emotii, sentimente sugerate de fragmente muzicale însotite de dans

MM:

„Gata de aventura"
Tema:
„Mari personalitati ale
neamului romanesc"

103

SEMPER CRESCIS

NR.1 / iunie, 2019
Obiective operaţionale

BIBLIOGRAFIE

O1- sa denumeasca castele din Romania (4.1)

1. Programa scolara

O2 – sa scrie cel putin doua informatii si doua întrebari referitoare la domnia regelui Carol I (4.1)

pentru disciplina
Istorie, clasa a IV-a,
Bucuresti 2013.

O3- sa defineasca termeni istorici, asociind termenul istoric cu definitia corespunzatoare (3.1)

2. Programa scolara
pentru disciplina
Muzica si miscare, clasa
a IV-a, Bucuresti 2013.
3. Programa scolara
pentru disciplina
Geografie, clasa a IV-a,
Bucuresti 2013.

O4 – sa formuleze ideile principale ale textului prezentat realizand schita lectiei (2.2)
O5- sa localizeze pe harta istorica a Romaniei localitatile importante pentru obtinerea independentei Romaniei:
Plevna, Vidin, Smardan (G 3.1)
O6 –sa utilizeze corect termeni istorici în completarea enunturilor lacunare dovedind cunoasterea sensului
acestora (3.2)
O7- sa exprime în cuvinte proprii emotiile, sentimentele sugerate de fragmentul muzical audiat (MM 3.1)
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, brainstorming, ”Stiu/
Vreau sa stiu/ Am învatat”.
Mijloace de învăţământ: calculator, prezentare ppt, hartă, fişă de lucru, manuale,
markere.colorate, lipici.
Forme de organizare: frontal , individual, în perechi.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Obiective
operaţionale
O.1. - sa
denumeasca
castele din
Romania (4.1)

Activităţi de
Conţinut esenţial
învăţare
exercitii de
Ce imagine ati obtinut asambland în ora de matematica figurile
conversatie dirijata geometrice? (Asambland în ora de matematica figurile
geometrice am obtinut imaginea unui castel.
Numiti cateva castele din tara noastra.(Castelul Bran, Castelul
Peles, Castelul Corvinilor de la Hunedoara, Castelul de la

Savarsin). Se prezinta cu ajutorul videoproiectorului imagini
ale catorva castele din Romania.

Strategii didactice

Metode şi procedee:
conversatia
explicatia
brainstorming

Evaluare

enumerarea a
minimum trei
castele din
Romania

Mijloace de
învăţământ:
videoproiector

Cum mai toate povestile se petrec la castel, va propun sa

Forme de
organizare:

vizionam în continuare povestea Castelului Peles.

frontal

Dupa vizionarea filmului se adreseaza urmatoarea întrebare:
Cine a construit castelul Peles?(Castelul a fost construit de
O.2. – sa scrie
cel putin 2
informatii si 2
întrebari
referitoare la
domnia regelui
Carol I (4.1)

-exercitii de
formulare de
întrebari si
raspunsuri
referitoare la
domnia regeleui
Carol I

regele Carol I)
Elevii sunt provocati sa completeze în tabelul ”Stiu/ Vreau sa
stiu/ Am învatat” rubricile ”Stiu/ Vreau sa stiu” urmand ca la
sfarsitul orei sa completeze ultima rubrica ”Am învatat” cu
informatii despre regele Carol I.
Astazi vom continua sirul povestilor de istorie si vom afla si
povestea regelui Carol I.

Metode şi procedee:
conversatia
explicatia
brainstorming
”Stiu/ Vreau sa stiu/
Am învatat”
Mijloace de
învăţământ:

formularea
corecta a
întrebarilor si
raspunsurilor
referitoare la
domnia regelui
Carol I
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Carol I a condus destinele Romaniei, timp de 48 de ani, fiind

Fise

primul rege al Romaniei.

Forme de

Se scrie data si titlul pe tabla. In partea dreapta a titlului scris în

organizare:

caiet elevii vor lipi portretul lui Carol I.

individual

O.3. sa

exercitii de

Pentru a intelege mai bine întreaga povestea e nevoie sa

Metode şi

realizarea corecta

defineasca

definire a

cunoastem sensul unor termeni istorici de aceea va propun sa

procedee:

a corespondentei

termeni

termenilor

realizati corespondenta între termeni istorici si definitie:

conversatia

dintre cuvant si

istorici,

istorici

Independenţă: situaţia unei ţări (stat) de a f i liberă, de a nu

explicatia

asociind

termenul
istoric cu
definitia
corespunzatoar
e (3.1)

mai depinde de alt stat, autonom, neatarnat
Parlament: organul (grupul de oameni) care face (voteză)
legile, constituit din reprezentanti ai diferitelor partide politice
alesi, total sau partial, prin votul cetatenilor
a proclama: a anunţa în mod solemn şi of icial un fapt de o
mare importanta si de mare interes
Constituţie: cea mai importantă lege a unei ţări care stabileşte
forma de guvernamant si de organizare statala, precum si

definitie

exercitiul
Mijloace de
învăţământ:
fise
Forme de
organizare:
frontal, individual

drepturile si obligatiile fundamentale ale cetatenilor
Plevna, Rahova, Vidin, Smârdan: localităţi în sudul Dunării (în
Bulgaria de astazi) unde armata romana a castigat bataliile cu
turcii.
redută: construcţie în formă de poligon, înconjurat de şanţuri
realizata pentru aparare, fort de aparare
Griviţa: numele unui sat din Bulgaria mai jos de Plevna.
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Se prezinta elevilor un scurt material cu ajutorul videoproiectorului despre

O.4. sa
formuleze
ideile
principale ale
textului
prezentat
realizand
schita lectiei
(2.2)

exercitii de
formulare a
ideilor
principale

Carol I. In timpul prezentarii se extrag ideile principale care se noteaza la tabla
si în caiete alcatuind schita lectiei (Anexa 2).
Dupa abdicarea lui Al. I. Cuza 1866 - desi a avut cel mai mare rol în realizarea
Unirii - oamenii politici s-au gandit sa aduca un print strain la domnie pentru ca
numai asa se va consolida statul national. In Europa, tara va avea un prestigiu
mai mare si vor înceta luptele la domnie din interiorul tarii. S-au facut mai multe
propuneri, dar puterile europene s-au gandit ca ar fi bine ca la conducerea
Romaniei sa vina un print de origine germana - Carol I de Hohenzollern.

Se explica apoi elevilor ca erau multe lupte în randul oamenilor politici si de
aceea a fost necesar sa vina la conducerea Romaniei un domn neutru, deci

Metode şi
procedee:
conversatia
explicatia

Selectarea
corecta a
informatiilo
r oferite

exercitiul
Mijloace de
învăţământ:
ppt
caiete
harta

Forme de
strain. Un print strain la domnie însemna consolidarea statului national si un organizare:
prestigiu mai mare al tarii în Europa.
frontal,
individual
La 10 mai 1866 Carol I este încoronat ca rege. El adopta prima Constituţie
interna. Prin adoptarea acesteia Romania devine monarhie constitutionala.
Cu toate ca la conducerea tarii vine Carol I de Hohenzollern, totusi Romania
trebuie sa plateasca tribut Imperiului Otoman, dar nu putea nici sa aiba legaturi
sau tratate cu alte tari. De aceea printul se îngrijeste de înzestrarea armatei
pentru a putea lupta împotriva otomanilor si a obtine independenta.
Ministrul de externe, M. Kogalniceanu pe 9 mai 1877 proclama Independenta
Romaniei fata de Imperiul Otoman si tara intra în razboiul ruso - turc de partea
Rusiei.
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Ca sa-si cucereasca independenta, armata romana da lupte grele
pe teritoriul Bulgariei unde turcii opuneau o rezistenta darza.

O.5. sa localizeze
pe harta istorica
a Romaniei
localitatile
importante
pentru obtinerea
independentei
Romaniei:
Plevna, Vidin,
Smardan (G3.1)

exerciţii de localizare pe harta

Romanii obţin victorii la Plevna, Vidin şi Smardan.”
Elevii localizeaza pe harta cele trei localitaţi.

„Dupa mai multe lupte turcii sunt nevoiţi sa se retraga şi sa-şi
recunoasca înfrangerea.
In 1878 s-a recunoscut independenţa Romaniei pe plan internaţional.

Metode şi procedee:
-conversaţia
-explicaţia
-exerciţiul
-problematizare

In urma acestei victorii,în 1881 Carol I devine rege, iar Romania

Mijloace de
învăţământ:

regat.

harta

Printre alte realizari importante din timpul domniei sale se

Forme de organizare:frontal

numara şi: construirea de cai ferate, înfiinţarea Bancii Naţionale

localizarea
corecta pe harta
a localitaţilor
Plevna, Vidin şi
Smardan

a Romaniei, introducerea tramvaielor, a cinematografului şi a
iluminatului electric.
Carol I a murit în 1914 şi a fost îngropat la manastirea Curtea de
Argeş împreuna cu soţia sa.”
O.6. –sa utilizeze
corect termeni
istorici în
completarea
enunturilor
lacunare
dovedind

exercitii de
completare a
enunturilor
lacunare

Copletand enunturi lacunare aranjate într-o ordine logica
cronologic elevii vor realiza rezumatul domniei lui Caril I

dovedind .
„Dupa ............ lui Alexandru Ioan Cuza, la conducerea Romaniei a
fost adus un print de nuam german, numit ...................... de
Hohenzollern, pentru a înlatura amastecul strain la treburile

Metode şi
procedee:
conversatia
explicatia

completarea
corecta a
enunturilor
lacunare

Mijloace de
învăţământ:
- fisa
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cunoasterea
sensului acestora
(3.2)

interne ale tarii. La 10 mai...........Carol I si-a facut intrarea în
Bucuresti. Inca din primul an al domniei sale, a fost adoptata
prima ...........................................a tarii.

Forme de
organizare:
în perechi

In acel timp, popoarele din. .................s-au razvratit din nou
împotriva Imperiului Turcesc. Rusia dorea dezmembrarea
Imperiului. .......................... ca sa-i stapanesca teritoriile. La data
de........................, parlamentul Romaniei a proclamat ..............
tarii.Pentru ca aceast fapt sa fie recunoscut, tara noastra a
intrat în razboiul cu turcii, alaturi de .......................Prin luptele
grele de la. ..............,.........,...........romanii condusi de Carol I si-au
cucerit Independenta.In 1881, Romania a devenit .........................
(Plevna, Rusia, sudul Dunarii, constitutie, Carol I, Rahova, 9
mai 1877, abdicarea, independenta,1866, regat, Otoman,
O.7. sa exprime în

-exercitii de dialog

cuvinte proprii

dirijat

emotiile,
sentimentele
sugerate de
fragmentul
muzical audiat
(MM 3.1)

Vidin)
Incepand cu anul 1840 în Principatele Romane s-a nascut
ideea unui imn national ce se canta mai ales la festivitatile
oficiale unde aparea domnitorul tarii.
In anul 1881 cu prilejul încoronarii regelui Carol I,
poetul Vasile Alecsandria scris textul „Imnului regal roman”.

Imnul s-a cantat în mod oficial pentru prima data în Romania,
în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I. Imnul a fost
preluat si inclus de George Enescu la sfarsitul lucrarii

Metode şi
procedee:
conversatia
explicatia
Mijloace de
învăţământ:

descrierea
emotiei traite în
timpul auditiei

fisa
Forme de
organizare:
frontal

sale Poema Romana Op.1 (1898).
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Elevii audiaza Imnul regelui Carol I-“Traiasca regele” apoi sunt
solicitati sa-si exprime în cuvinte proprii emotiile,
sentimentele simtite în timpul auditiei.
Elevii sunt solicitati sa completeze ca tema pentru acasa
ultima coloana ”Am învatat” a tabelului început în prima parte
a activitatii.

Incepand cu anul 1840 în Principatele
Romane s-a nascut ideea unui imn
national ce se canta mai ales la
festivitatile
oficiale
unde
aparea domnitorul tarii.
In
anul
1881,
cu
prilejul
încoronarii regelui Carol I, poetul Vasile
Alecsandri a scris textul „Imnului regal
român”. Imnul s-a cantat în mod oficial
pentru prima data în Romania, în
anul 1884, la încoronarea regelui Carol I.
Imnul a fost preluat si inclus de George
Enescu la sfarsitul lucrarii sale, Poema
Română Op. 1 (1898).

Imnul regal român
- Trăiască regele!
de Vasile Alecsandri
Traiasca Regele
In pace si onor
De tara iubitor
Si-aparator de tara.
Fie Domn glorios
Fie peste noi,
Fie-n veci norocos
In razboi, razboi.

Traiasca Patria
Cat soarele ceresc,
Rai vesel pamantesc
Cu mare, falnic nume.
Fie-n veci el ferit
De nevoi,
Fie-n veci locuit
De eroi, eroi.
O! Doamne Sfinte,
Ceresc Parinte,
Intinde a Ta mana
Pe Tara Romana!

O! Doamne Sfinte,
Ceresc parinte,
Sustine cu a Ta mana
Coroana Romana!
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Schiţa lecţiei

Carol I
(1839-1914)
- a condus Romania între anii 1866-1914
- la 10 mai 1866 a fost numit domnitor al Romaniei
- la 1 iulie 1866 a aprobat prima Constitutie interna romaneasca, Romania fiind considerata monarhie constitutionala
- între 1877-1878 a condus lupta pentru obtinerea independentei declarata la 9 mai 1877
- în 1878 s-a recunoscut independenta Romaniei pe plan international, Dobrogea revenind Romaniei

- în 1881 Romania s-a declarat Regat, iar Carol I a devenit primul rege al Romaniei
- alte realizari: înfiintarea Bancii Nationale a Romaniei, introducerea tramvaielor, a cinematografului, a iluminatului electric, podul de la Cernavoda,
castelul Peles.
Completeaza spatiile punctate folosind cuvintele din paranteza:
„Dupa ............................. lui Alexandru Ioan Cuza, la conducerea Romaniei a fost adus un print de neam german, numit ............................ de
Hohenzollern, pentru a înlatura amestecul strain la treburile interne ale tarii. La 10 mai .................. Carol I si-a facut intrarea în Bucuresti. Inca din
primul an al domniei sale, a fost adoptata prima ................................... a tarii. In acel timp, popoarele din ............................. s-au razvratit din nou împotriva
Imperiului Turcesc. Rusia dorea dezmembrarea Imperiului ................................ ca sa -i stapanesca teritoriile. La data de ......................................, parlamentul
Romaniei a proclamat ............................ tarii. Pentru ca aceast fapt sa fie recunoscut, tara noastra a intrat în ra zboiul cu turcii, alaturi de ..............................
Prin luptele grele de la ........................., ....................., ............................ romanii condusi de Carol I si-au cucerit Independenta. In 1881, Romania a
devenit .......................... .
(Plevna, Rusia, sudul Dunării, Constituție, Carol I, Rahova, 9 mai 1877, abdicarea, independența,1866, regat, Otoman, Vidin)
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