PROIECT DIDACTIC

Prof. înv. primar : Eleonora Marinkas
Clasa : a II –a
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare : Salutare, primăvară!
Titlul lecției: „Au sosit cocorii” de Cezar Petrescu
Tipul lecţei : consolidarea cunostintelor
Discipline integrate :
Matematică și explorarea mediului
Muzică şi mişcare
Arte vizuale şi abilităţi practice
Obiective operaţionale :
O1 : să citească corect, cursiv şi expresiv textul ;
O2 : să enumere semnele primăverii;
O3 : să găsească cuvinte cu sens asemănător şi cu sens opus pentru cuvinte extrase din text;
O4 : să răspundă corect la întrebări;
Strategia didactică
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura explicativă, metoda pălăriilor gânditoare, metoda cadranelor,
brainstorming, exerciţiul
Forme de organizare : frontal, pe grupe, în perechi, individual
Mijloace de învăţământ : tablou de primavara, tablou de iarna , sac, calculator, materiale ppt, fişe de lucru , fişa cadrane, palarii, flori,
lipici, creioane colorate
Durata : 45 minute
Bibliografia :
• Programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobate prin Ordinul Ministrului Nr. 3418/19.03.2013
• Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
• www.edu.ro
• www.didactic.ro
• https://www.google.com/search?q=tablouri+de+primavara&tbm

Scenariul didactic
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Asigur condiţiile necesare pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
Pregătesc materialul didactic necesar.
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DISCUTIE DESPRE PRIMĂVARĂ
În ce anotimp suntem? Care sunt celelalte
anotimpuri?
Care sunt lunile de primăvară? Ce schimbări se
petrec în natură primăvara?
Cunoaşteţi o poezie despre primăvară? (un elev
recită poezia Primăvara de V. Alecsandri)
Prezint surpiza pe care am pregatit-o pentru elevi (
un tablou de primavara peste care am pus un puzzle
cu un tablou de iarna).
Tabloul de iarna a fost ales în asa fel încat sa nu
placă prea mult. Elevii vor reactiona pe masura, așa
că le propun să dăm o mână de ajutor primaverii,
alungând iarna. Acest lucru îl vom face rezolvînd
diferite sarcini, pe care le avem pregătite în
TRĂISTUŢA PRIMĂVERII de sub tablou și care
ne-au fost trimise de ZÂNA PRIMAVARA. Cu
fiecare sarcina pe care o vom rezolva, vom înlătura
o piesă din puzzle-ul cu iarna.
Se extrage din sac sarcina cu numarul 1 , prin care
se cere sa se completeze rebusul
Vom completa un rebus
1. …Petrescu
2. obosită

frontal
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Tablou cu
primăvara
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Puzzle cu
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îl prinsese iarba fraged și nou
ele vor durui
anotimpul care urmeaza dupa iarnă
se împodobeau cu flori albe
și le strangeau cu foșnet de mătase
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Se înlătură o piesă din puzzle.
De la A la B vom descoperi un cuvant cu care
vom completa titlul lectiei de astăzi “Au sosit cocorii” de Cezar Petrescu
Prezint obiectivele pe înţelesul elevilor

4.
Anunţarea temei
şi a obiectivelor

5.

explicaţia
conversaţia

planşă cu
rebus
marker

frontal

Se extrage biletul cu numarul 2 prin care se cere
ca elevii să citească lecţia în lanţ, pe fragmente,
seleciv

Dirijarea
învăţării

O1

Deschidem manualele și elevii citesc lecția în
lanţ.Sarcini:
- explicaţi cuvântul cocor (prezint imaginea)
- explicaţi expresiile în înălţimile albastre
(în înaltul cerului senin) , soseau din
depărtările cu lumină (se întorceau din
ţările calde), vor arunca sămânţa în
brazdă (vor semăna)
Se reia citirea primului fragment. Sarcini:
- selectati cuvinte care conţin grupul de
sunete ea (seară, tânguirea, soseau)
- spuneţi cuvinte cu sens asemănător
cuvintelor tânguirea (jeluirea), ostenita
(obosită)

lectură
explicativă

planşe cu
imagini
(cocori)

capacitatea de a
citi după cerinţă

Frontal
conversaţia

O3

Se citeşte fragmentul al doilea. Sarcini:
- spuneţi cuvinte cu sens opus cuvimtelor
deasupra (dedesupt), vechi (noi),
cunoscute (necunoscute), albe (negre)
- alcătuiţi o problemă cu cocori după
exerciţiul 123+347=
Se citeste fragmentul al treilea. Sarcini:
- spuneţi cuvinte cu sens asemănător
cuvintelor a grăit (a vorbit), holde (lanuri)
- de ce s-a folosit linia de dialog
- citiţi propoziţia exclamativă
- se citeste fragmentul pe roluri
- povestiti oral acest fragment
Se citeste ultimul fragment. Sarcini:
- spuneţi cuvinte cu sens asemănător
cuvântului strângeau (adunau) si cu sens
opus cuvântului veche (nouă)
Se înlătură altă piesă din puzzle
Se extrage biletul cu numărul 3 în care se cere să
rezolve fişa de lucru (în perechi)
Elevii rezolvă fişele de lucru

exerciţiul

Fişe de lucru

În
perechi

Capacitatea de a
rezolva fişa

pe grupe

capacitatea de a
rezolva sarcina
dată grupului

Se înlătură trei piese din puzzle

7.
Obţinerea
performanţei

O4

Se extrage biletul cu numărul 4 pe care este propus
jocul Pălariile gânditoare
Se împart elevii în 6 grupe. Fiecare grupă va
rezolva sarcina scrisa sub pălărie
• pălăria albă:INFORMEAZĂ
“Despre cine este vorba în text?”
• pălăria roşie :SPUNE CE SIMŢI
„ Ce iti place cel mai mult din text?De ce?”
• pălăria neagră:ASPECTE NEGATIVE
„Ce se auzea într-o seară de primăvară?”
• pălăria galbenă:ASPECTE POZITIVE
„Ce schimbări se petrec în natură?”
• pălăria albastră:CLARIFICĂ

explicaţia
metoda
pălăriilor
gânditoare

Pălării

Bilete cu
sarcini de
lucru

conversaţia
frontal
exerciţiul

„Adresează colegilor o întrebare din text să
vedem dacă l-au înţeles”
• pălăria verde:GENEREAZĂ IDEI NOI
„Imaginează-ţi că i-ai văzut pe cocori întorcându-se
din ţările calde. Ce le-ai fi spus?”
Se înlătură altă piesă din puzzle
8.

O1
Feedback-ul

O2

Se extrage biletul cu numărul 5 în care se cere să
completeze cadranele
Elevii rezolvă o fișă cu cadranele
Se inlatura altă piesa din puzzle
Se extrage biletul cu numărul 6 în care se cere să
decoreze pălăriile
Gânditi-va că fiecare pălărie este primăvara .
Decoraţi-o cât mai frumos

9.Asigurarea
retenţiei si a
transferului

conversaţia
exerciţiul

fişe de lucru

individu
al

metoda
cadranelor
conversaţia
explicaţia

Pălării
decorate

frontal

exerciţiul
Se inlatura altă piesa din puzzle
O4

Se extrage biletul cu numărul 7 in care se cere să
răspundă la întrebarea “A ce miroase primăvara?”
Înainte de a răspunde urmărim câteva imagini
(prezentare PP)
Elevii răspund la întrebarea propusă.

O1

Se inlatura altă piesa din puzzle

analiza
nivelului de
rezolvare a
sarcinilor
individuale

analiza
nivelului de
rezolvare a
sarcinilor
individuale

Prezentare PP

Se reciteşte lecţia
10.
Incheierea
activităţii

Se extrage biletul cu numărul 8 în care se cere ca
elevii să cânte un cântec
Cântec “Primăvara iarăşi a sosit”
Se inlatura ultima piesa din puzzle
Se fac aprecieri asupra activităţii

exerciţiul

frontal

capacitatea
copiilor de a
cânta un cântec
de primăvară

Sarcinile
1. Completaţi

,,Au sosit cocorii’’
Cezar Petrescu
FIŞA nr. 1

REBUSUL

2.Citiţi lecţia Au sosit cocorii de C. Petrescu în lanţ, pe fragmente,
selectiv.
3. Rezolvaţi fisele de lucru (în perechi)
4. Joc „Pălariile gânditoare”
5. Completaţi cadranele
6. Decoraţi pălăriile
7. A ce miroase primăvara?
8. Cântec “Primăvara iarăşi a sosit”

1. Însemnaţi explicaţiile adevărate
tânguirea –jeluirea  tăcerea  trecerea 
ostenită -obosită  ocrotită  ocolită 
2. Autorul textului este
a) Mihail Sadoveanu
b) Cezar Petrescu
c) Vasile Alecsandri
3. Potriviţi însuşirile cu ajutorul săgeţilor
înălţimile
neuitată
tânguirea
albastre
ţara
ostenită
4. Însemnaţi cuvintele cu sens opus
înalt  vechi   scund 
obosit  odihnit   vesel 
departe  dincolo   aproape 
5. Completaţi enunţurile cu cuvintele potrivite din text 
• Într-o seară de primăvară au sosit ……………… .
• Aici este …………………. ţară a lor.
6. Potriviţi una dintre ortogramele într-o sau într.un
…………… seară
 …………….. an
7. Precizaţi numărul cuvintelor din propoziţia 
 Stolul s-a rotit deasupra locurilor vechi. (  cuvinte)

,,Au sosit cocorii’’
Cezar Petrescu
FIŞA nr. 2

,,Au sosit cocorii’’
Cezar Petrescu
FIŞA nr. 3

1. Însemnaţi explicaţiile adevărate

1.

fraged–frumos crud  verde 
zburdă-aleargă  stau  zăresc 

Însemnaţi explicaţiile adevărate

strângând–adunând  strigând  spunând 
duruie-face zgomot  cântă  merge 

2. Titlul textului este
a),,Cocorii’’
b) ,,Vine primăvara’’
c) ,,Au sosit cocorii’’

2. Textul ,, Au sosit cocorii’’ are
a)3 alineate
b) 5 alineate
c) 4 alineate

3. Potriviţi însuşirile cu ajutorul săgeţilor
depărtări
fraged
colţ
luminoase
flori albe

3. Potriviţi însuşirile cu ajutorul săgeţilor
locuri
veche
mătase
bătrân
cocor
vechi

4. Însemnaţi cuvintele cu sens opus
luminat  lunecos   întunecat 
deasupra sus   dedesubt 
nou vesel   vechi 

4. Însemnaţi cuvintele cu sens opus
albe  albastre   negre 
pace război   linişte 
bătrân bun   tânăr 

5. Completaţi enunţurile cu cuvintele potrivite din text 

5. Completaţi enunţurile cu cuvintele potrivite din text 

•
•

•
•

Stolul s-a …………… deasupra locurilor vechi.
Cel mai bătrân dintre …………… a grăit celor mai tineri.

6. Potriviţi una dintre ortogramele într-o sau într.un
…………… vreme
 …………….. timp
7. Precizaţi numărul cuvintelor din propoziţia 
 Într-o seară s-a auzit tânguirea ostenită a cocorilor.

(  cuvinte)

Iarba prinsese ………….. fraged şi nou.
Livezile …………………….. cu flori albe.

6. Potriviţi una dintre ortogramele într-o sau într.un
…………… ţară
 …………….. ţinut
7. Precizaţi numărul cuvintelor din propoziţia 
 Într-un târziu , stolul s-a lăsat pe pământ.(  cuvinte)

Data
Numele
__________________________
Au sosit cocorii
Cezar Petrescu
1 Completează cadranele:
I:Harta textului:
II:Ordonează
propozoţiile în
Autorul textului este:___________
ordinea în care s-au
_____________________________
petrecut întâmplările
Cocorul cel batran
Titlul textului este:______________
recunoasteoamenii şi
_____________________________
locurile vechi.
Stolul vede
Păsările călătoare despre care este
schimbarile din
vorba în text sunt______________.
natura.
Intr-o seara de
În acest text se descriu semnele
primavara au sosit
sosirii anotimpului______________
cocorii.
Stolul a poposit pe
pământ.
III:Completează cu expresii din
IV: Desenează un cocor
lecţie;
În înălţimi s-a auzit _____________
________________a cocorilor.
Soseau din_____________________
_________ în ţara lor.
Iarba _________________________
_______________________.
Livezile se împodobeau__________
_______________________.

Fișa matematică

