Data: 09. 12. 2019
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Silvania”, Șimleu Silvaniei
Clasa: a II-a C
Prof. înv. primar: Kandert Stela Mirela
Unitatea tematică: În familie
Discipline: Comunicare în limba română; Arte vizuale și abilități practice; Dezvoltare personală;
Muzică și mișcare
Tema zilei: În așteptarea lui Moș Crăciun
Forma de realizare: activitate integrată
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Subiectul: ”Scrisoare de la Moș Crăciun”, după Mark Twain
Textul funcțional - Scrisoarea
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe
Domenii implicate: CLR, DP, AVAP, MM
Obiective operaționale
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
O1: să utilizeze limbajul specific textului funcţional - scrisoarea;
O2: să recunoască părțile componente ale unei scrisori;
O3: să completeze corect pe un plic destinatarul și expeditorul;
O4: să recepteze corect mesajul transmis de textul funcţional - scrisoarea;
O5: să redacteze o scrisoare respectând părțile componente ale textului funcțional.
Strategia didactică:
a) Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, audiția muzicală,
ascultarea, jocul didactic, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, problematizare, joc
de rol.
b) Mijloace de învățământ: planșe, jetoane, plicuri cu scrisori, cutie poștală, materiale ppt,
calculator, videoproiector, foi de flipchart, tablă magnetică, pancarte, sacul moșului, CD,
fișe, jetoane, hârtie colorată, foarfeci, creioane colorate, lipici.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe perechi, pe grupe.
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Se va organiza spațiul și climatul educativ întrun mod optim desfășurării activității propuse.
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CLR

Din lista de cuvinte elevii vor alege acele
Observația
„comori” (abilităţi) de care au nevoie pe tot
parcursul zilei. (anexa 1)
Se va analiza o imagine în care două fetițe,
așezate sub bradul împodobit, deschid cadourile
primite de la Moș Crăciun. Se va discuta despre
însemnătatea sărbătorii Crăciunului, despre cum
transmit copiii dorințele lor moșului. (Anexa 2)
Se observă faptul că una dintre fetițe are în
Conversația
mână o scrisoare. Oare de la cine o fi? ...Cu
Explicația
siguranță e din partea moșului mult așteptat.
Se verifică și cutia poștală din clasă dacă nu
cumva am primit și noi vreo scrisoare. Surpriza?
Fiecare copil a primit o scrisoare care îi era
adresată, din partea lui Moș Crăciun, cu textul pe
care îl vor studia și îl vor analiza astăzi.
Se anunţă titlul lecţiei: ”Scrisoare de la Moș
Crăciun”, după Mark Twain; Textul funcțional
- Scrisoarea
Se notează titlul la tablă. Apoi, se prezintă pe
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înţelesul copiilor obiectivele operaţionale ale
lecţiei.
Copiii trebuie să lucreze cu atenție pentru ca la
sfârșitul fiecărei ore să fie recompensați cu o
piesă de puzzle. Imaginea finală va fi portretul
lui Moș Crăciun.
Elevii vor audia textul, citind în gând Ascultarea
conținutului scris derulat pe ecran. (Anexa 3)
Se va face lectura textului în lanț și selectiv.
Lectura
explicativă
Activitatea nr. 1
Se analizează conținutul textului cu ajutorul
unei planșe, prin diverse exerciții: stabilirea
detaliilor de conținut, explicarea cuvintelor și a
expresiilor necunoscute, alcătuire de enunțuri,
exerciții de diminutivare, stabilirea însușirilor Exercițiul
unor substantive. (Anexa 4)
Se lucrează pe foaie de flipchart și în caiete
Jocul
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Activitatea nr. 2
Se stabilește ce este și care e rolul unei
scrisori.
Se reciteşte scrisoarea moșului şi se fixează
următoarele elemente specifice scrisorii:
Exercițiul
 localitatea de unde se trimite mesajul
respectiv şi data redactării scrisorii;
 formula
de
adresare,
adaptată Explicația
destinatarului;
 conţinutul propriu-zis al scrisorii;
Conversația
 formula de încheiere;
 semnătura;
Se analizează plicul primit de fiecare pentru a

fișe de lucru
Frontal
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Analiza
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stabili cine este destinatarul și cine este
expeditorul.
Se lucrează pe fișa cu scrisoarea primită de la
moș și pe foaie de flipchart.

CLR

Activitatea nr. 3
Scrisoarea cu capcane: (anexa 5)
Se lucrează pe grupe, se completează o fișă Exercițiul
în formă de scrisoare, pe foaie de flipchart:
I.
Completați spațiile libere cu Jocul
cuvintele potrivite:
a) ___________ este un text scris adresat
unei persoane, trimis prin _____________.
b) Persoana căreia i se trimite scrisoarea se
numește ______________.
c) Persoana care trimite sau expediază
scrisoarea se numește _____________.
d) Pentru a putea ajunge la destinație,
scrisoarea are nevoie de _____________.
e) Cel care împarte scrisorile se numește
______________.
(timbru, Scrisoarea, expeditor, poștaș,
destinatar)
Uniți formulele de adresare și de
încheiere potrivite pentru fiecare
destinatar:
Formula de
Destinatar
Formula de
adresare
încheiere
II.
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dumneavoastră,
Cu dragoste, fiul
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Se verifică corectitudinea completării fișelor.
Elevii vor primi plicurile și foile cu scrisoarea
lacunară pentru Moș Crăciun. (anexa 6)
Se completează plicul cu adresele
expeditorului și destinatarului, apoi se scriu
scrisorile.
Se pun în plic și se timbrează.
Se audiază cântecul: ”Scrisoare către Moș
Crăciun”.

Se aud bătăi în ușă, întră un poștaș cu
uniformă și geantă să ridice scrisorile pentru
Moș Crăciun scrise de copii.
Se discută despre rolul scrisorilor, care este
CLR drumul unei scrisori, care e rolul poștei și al
poștașului.
MEM
Poștașul a adus cu el un filmuleț prin care le
arată copiilor unde vor ajunge scrisorile lor, în
AVA ținutul lui Moș Crăciun.
P
Poștașul pleacă asigurându-i pe copii că
scrisorile lor vor porni la drum chiar acum,
pentru a ajunge la timp.
Copiii sunt recompensați pentru hărnicie cu
prima piesă de puzzle.
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ANEXA 1

ANEXA 2

Anexa 3

ANEXA 4
Fișă de lucru
A. Alegeți varianta corectă:
1. Acestă scrisoare îi este adresată
a) lui Suzi.
b) lui Moș Crăciun.

c) lui Mark Twain.

2. Scrisoarea a fost scrisă de
a) Suzi.
b) Moș Crăciun.
3. Moș Crăciun a venit
a) seara.
b) dimineața.

c) renul Rudolf.

c) la miezul nopții.

4. Moșul a intrat în casă
a) pe ușă.
b) pe horn.

c) pe geam.

5. Urmele cizmelor moșului din zăpadă
a) trebuie păstrate ca amintire.
b) trebuie acoperite cu cenușă.
B. ”Alintă” cuvintele!
fulg

scrisoare

gheată

haină

cizmă

băiat

pălărie

fată

C. Completează cu o însușire potrivită.

cadouri
_________________

jucării

păpușă

___________________ _______________

brad
_________________

ANEXA 5

Scrisoarea cu capcane

I.
Completați spațiile libere cu cuvintele potrivite:
a) ___________ este un text scris adresat unei persoane, trimis prin
_____________.
b) Persoana căreia i se trimite scrisoarea se numește ______________.
c) Persoana care trimite sau expediază scrisoarea se numește
_____________.
d) Pentru a putea ajunge la destinație, scrisoarea are nevoie de
_____________.
e) Cel care împarte scrisorile se numește ______________.
(timbru, Scrisoarea, expeditor, poștaș, destinatar)

II. Uniți formulele de adresare și de încheiere potrivite pentru fiecare

destinatar:
Formula de
adresare
Domnule
redactor,

Destinatar

Formula de încheiere

părinții

Cu salutări prieteneşti,

Scumpii mei
părinți,

bunicii

Cu respect, un tânăr
corespondent,

Iubiții mei
bunici,

redactorul

Vă îmbrăţişează cu dor nepotul
dumneavoastră,

Stimată doamnă,

un prieten

Cu stimă şi preţuire, elevul
dumneavoastră,
Cu dragoste, fiul vostru iubitor,

Dragul meu,

doamna
învățătoarea

ANEXA 6
.…………………...............
...........................................

Dragă

__________________ ,

Numele meu este …………………………………………………………………. şi am …………. ani.
Anul acesta am fost ……………………….......... şi cu multe strădanii am reuşit să fac următoarele
fapte bune:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………............
Mama mea ……………………………… şi tatăl meu …………………… confirmă acest lucru prin
semnătură .
Aş fi foarte ………………………………………… dacă ai putea să-mi aduci următoarele lucruri pe
care mi le doresc din inima :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… şi ……………………………………… .
Nu uita că mama şi-ar dori să primească de Crăciun …………………………………....., iar tatăl
meu şi-ar dori …………………………........ .
Mulţumesc frumos, Moşule!
P.S. Salută-i din partea mea pe reni, pe spiriduşi şi pe Baba Crăciuniţa!
Crăciun fericit!

____________________
_____________________

