PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic “Octavian
Goga “ Jibou

PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Briglezan Loredana-Diana
CLASA: a II-a A
DATA: 25.02.2021
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
SUBIECTUL LECŢIEI: Ţeserea cu benzi de hârtie- Pălăria lui Habarnam
FORMA DE REALIZARE: formare de priceperi şi deprinderi
Competențe specifice:
*Arte vizuale și abilități practice:
2.1 Explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor în diverse contexte;
2.3 Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile;
*Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

Obiective operaționale
La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:
O1- să decupeze după contur forma dată;
O2- să utilizeze corect materialele necesare realizării lucrării;
O3- să realizeze lucrările respectând tehnica de lucru și indicațiile primite;
O4- să analizeze după criteriile stabilite lucrările realizate.

Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observația, demonstrația.
Mijloace de învăţământ: hârtie colorată, foarfecă, lipici, șabloane.
Forme de organizare: frontal, individual.
II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
III.Temporale
- 50 minute
IV.Umane - 28 elevi.

V. Bibliografice:
1. Jenei, Georgeta, Bârlovan, Anemaria, Lăutaş, Rodica, ,,Sunt meşter mare! – Colaje
pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2006
2. Cojocariu, V., Mihaela, ,,Teoria şi metodica instruirii”, Editura
Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2002;
3. Programele şcolare pentru disciplinele ,, Arte vizuale şi abilităţi practice ”.

Ob.
op.

STRATEGIA DIDACTICĂ
CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

Nr.
crt.

ETAPELE
LECȚIEI

1.

Moment
organizatoric

Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a
lecţiei. Se pregătesc materialele necesare pentru activitate:
foarfecă, lipici, hârtie colorată, șabloane.

Conversația

frontal

2.

Captarea atenției

conversația

frontal

3.

Anunțarea temei

Captarea atenţiei se face printr-o discuţie legată de
textul studiat la ora de comunicare în limba română:
”Aventurile lui Habarnam”.
Se extrag câteva însușiri morale, dar și fizice ale
personajului principal. Se aduce în discuție, apoi, felul cum
este îmbrăcat Habarnam.
Se anunță tema lecției: Confecționarea pălăriei lui
Habarnam, o pălărie specifică piticilor din Orașul Florilor.

conversația

frontal

4.

Dirijarea
învățării

1. Prezentarea și intuirea lucrării model:
Se prezintă elevilor lucrarea model. Se intuiesc
materialele necesare realizării lucrării: hârtie colorată,
lipici, foarfece, șablonul pălăriei;
2. Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru:
Demonstrez elevilor tehnica de lucru.
Explic elevilor faptul că tehnica de lucru se află în strânsă
legătură cu respectarea etapelor de lucru.
Dacă etapele de lucru vor fi respectate pas cu pas, produsul
final va fi foarte reuşit.

Conversația

O1
O2
O3

Metode și
procedee

Explicația

Demonstrația

Mijloace
didactice

lucrare
model,
șabloane,
hârtie
colorată,
foarfecă,
lipici

Forme de
organizare

Frontal

EVALUARE

observare
sistematică

observare
sistematică

3. Realizarea lucrării de către elevi:
Elevii realizează lucrările sub atentă îndrumare. Aceștia
au posibilitatea de a-și manifesta creativitatea, nefiind
necesar să realizeze o lucrare asemănătoare cu modelul
prezentat. Li se atrage atenția asupra faptului că lucrarea lor
trebuie să aibă un aspect îngrijit.
Cerinţe:
- fiecare elev va finaliza lucrarea ;
-să fie preocupaţi de armonia cromatică a lucrării;
-să lucreze îngrijit, curat;
-să respecte normele de protecţie a muncii;

Individual

Aprecieri
verbale

frontal

Cap. de a
analiza lucrările
colegilor potrivit
criteriilor de
evaluare date;

Se asigura un fundal muzical.
Li se atrage atenţia asupra poziţiei corpului.
Li se cere elevilor să realizeze exerciţii pentru incălzirea
muşchilor mici ai mâinilor.
,,Mişcăm degetelele,
Batem tare palmele,
Răsucim încheietura,
Si dăm mingea dura-dura.,,
Elevii vor face exercitii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinilor.
Elevii realizează lucrarea conform indicațiilor, pe fond
muzical. Se dau indicații suplimentare, frontale sau
individuale, dacă este necesar.
În timp ce elevii execută lucrarea, sunt urmăriți și sunt
ajutați cei care solicită acest lucru, se dau indicaţii şi se fac
observaţii individuale şi frontale.

5.

Asigurarea
retenției și a
transferului

O4

Analiza lucrărilor. Expoziţie cu lucrările realizate.
conversația,
Se solicită elevilor să efectueze o evaluare obiectivă a turul galeriei
lucrărilor potrivit criteriilor de evaluare explicate şi redate .

lucrările
elevilor

Se face aprecierea şi autoaprecierea lor, ţinând cont de
următoarele criterii:
- respectarea etapelor de lucru
- gradul de finalizare al lucrǎrii
- aspectul estetic
- originalitate

6.

Încheierea
activității
3 min.

Explicația
Fiecare elev se va uita la propria lucrare, unde va aduce
îmbunătăţiri (dacă este cazul ) .
Fiecare elev primește un balon pe care va scrie/desena cum
s-a simțit la această activitate.
Se strâng materialele folosite în timpul activității. Se fac conversația
aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor
la lecţie.

frontal

aprecieri verbale

ANEXA 1

