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: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Călător pe aripile imaginației”
SUBIECTUL LECȚIEI:Textul narativ
TEXT SUPORT: ,,Aventurile lui Habarnam”, Nikolai Nosov
TIPUL LECȚIEI: însuşire de noi cunoştinţe
DISCIPLINE INTEGRATE:
-

Comunicare în limba română (CLR)

-

Matematică şi explorarea mediului (MEM)

-

Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)

-

Dezvoltare personală (DP)

SCOPUL : dezvoltarea capacităţii de a identifica mesaje dintr-un text în care se prezintă diverse întâmplări şi fenomene din universul cunoscut și activizarea
vocabularului;

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare;
COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
1.4.Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de cpmunicare cunoscute;
2.1.Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
2.3.Participarea cu interes la dialoguri în diferite contexte de comunicare;
3.2.Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
4.1.Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare;
DP
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;
MEM
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural;
4.2 Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor fenomene, procese simple;

AVAP
1.1.Ilustrarea printr-o imagine desenată a mesajului transmis de un text audiat;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O.1-să citească fluent, corect, conștient și expresiv textul;
O.2-să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un fragment din textul citit;
O.3-să găsească însușirile unor personaje;
O.4-să despartă în silabe cuvintele date ;
O.5-să alcătuiască propoziții cu cuvintele date .
RESURSE:
-temporale: 1 h
-de spaţiu: sala de clasă
-umane: 28 elevi
STRATEGII DIDACTICE:
Metode/tehnici : conversaţia, exercițiul, explicația, metoda cadranelor, jocul didactic;
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală;
Resurse materiale: manualul, caietele elevilor, coli flipchart, fișe de lucru, marker;
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
• ***Programa școlară pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Nr. 3418/19.03.2013, MEN;
• Comunicare în limba română - manual pentru clasa a II-a/Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu/Editura Didactică și Pedagogică-2018.

SCENARIUL DIDACTIC
Strategia didactică
Conținutul instructiv-educativ

Etapele
lecției

Metode și

Resurse

Forme de

procedee

materiale

organizare

Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de
1. Moment

observarea
manualul

Comunicare în limba română, cerând elevilor să pregătească

organizatoric materialele necesare, să-și corecteze poziţia în bancă şi să păstreze

conversația

2.Captarea
atenției

”Călător pe aripile imaginației”.
Știe cineva ce înseamnă să-ți imaginezi ceva?
R: Să-ți închipui ceva, să te gândești la ceva real sau ireal, o acțiune,
o întâmplare, un personaj.

caietele
elevilor

liniștea.
Azi vom trece mai departe, la unitatea tematică intitulată:

Evaluare

activitate

sistematică

frontală

a comportamentului

explicația

observarea

exercițiul
activitate
frontală

sistematică
a comportamentului

Noi, orele trecute la MEM am studiat despre Delta Dunării.

aprecieri

O colegă de-a voastră a reușit anul trecut să facă o excursie acolo,

verbale

iar noi am vizionat filmările și pozele aduse de ea.
Acum, vă propun un joc de imaginație: Să facem o călătorie
dus-întors până în Deltă.

Jocul
didactic

Ochișorii închiși! Ne folosim mintea, imaginația…
Imaginați-vă că un îngeraș ne dă fiecăruia dintre noi câte o pereche
de aripi; aripile fetițelor sunt roz, iar ale băieților sunt albastre. Vi le
vedeți?

observarea

Aripile ne ajută să ne înălțăm deasupra pământului. Ne înălțăm cu

sistematică

toții deasupra școlii, vedem satul cu: biserica, căminul, casele, care
devin din ce în ce mai mici.
În zborul nostru, trecem peste sate, orașe, câmpii, dealuri,
văi, munți, ape.
Vedem un râu mare, un fluviu. Ne apropiem de el, pentru ca
să-l vedem mai de-aproape. Este Dunărea. Se împarte în 3 părți, iar
apoi fiecare braț de apă se varsă, la un moment dat, într-o mare
întindere de ape și anume în Marea Neagră. Pământul dintre cele
trei brațe este inundat de ape, nisip, mâl, adus de apă în drumul ei

Jocul

a comporta-

didactic

mentului

către mare, iar acest loc se numește Delta Dunării. Aici vedem:
întinderi de stuf, copaci crescuți în apă, papura care parcă dansează
în bătaia vântului, nuferi plutitori, păduri răzlețe în care sunt iepuri,
vulpi, porci mistreți, dihori, căprioare, bursuci, șobolani de apă. Dar,
ceea ce face ca acest loc să fie unic sunt păsările. Pe ele nu le
deranjează nimeni. Fiind mult stuf plutitor, oamenii și animalele nu
pot ajunge acolo. Sunt atâtea păsări…de diferite mărimi, culori, cu
triluri încântătoare: pescăruși, lopătari, pelicani, bufnițe, lișițe,
lebede, cormorani, berze, rândunic, ciocănitori, mierle, grauri.
Putem spune, fără să greșim, că este Paradisul păsărilor. Ici și colo
vedem și bărci cu pescari. Atâta pește este în apă, încât și oamenii și
păsările se bucură de el. Este un loc minunat, care te-ndeamnă să-l
vizitezi nu numai cu mintea, dar și fizic, cu trupul…
Am mai zăbovi, dar trebuie să ne-ntoarcem și o facem pe
același drum, pe unde am venit.
Zburăm, zburăm, până ce ajungem deasupra satului și
coborâm încet în clasă. Predăm fiecare aripile îngerașului și îi
mulțumim.
-Acum deschidem ochii!

explicația

-Ce frumoase au fost aceste momente!
-V-a plăcut călătoria noastră?
Am făcut această călătorie cu ajutorul minții, prin imaginație.
În felul acesta noi putem călători unde vrem: în jurul Pământului,
3.Anunțarea
subiectului
lecției și a
obiectivelor
urmărite

până la stele sau chiar în interiorul trupului nostru.
În cele ce urmează vom descoperi o altă lume: lumea unui

observarea

băiețel pe nume Habarnam. Vom afla cine este Habarnam și ne vom
amuza de câteva întâmplări din viața lui, dar vom și învăța din

explicația

caietele
elevilor

experiențele lui.

activitate
individuală

sistematică
a comportamentului

Titlul lecției de astăzi este ”Aventurile lui Habarnam”, de
Nikolai Nososv.
Voi scrie data și titlul lecției precum și numele autorului pe
tablă, iar elevii scriu și ei același lucru în caiete.

4.Dirijarea
învățării

Un elev care citeşte foarte bine (munca diferentiată), citește

citirea

model lecția în timp ce elevii urmăresc textul în manual. Se

model

manualul
activitate

analizează imaginea care însoțește textul.
Elevii primesc ca sarcină de lucru să citească în gând textul şi

frontală
explicația

să sublinieze cuvintele necunoscute. Explicarea cuvintelor noi se va

observarea

caietele

sistematică

elevilor

a comporta-

face prin citirea acestora de la rubrica ”Vocabular” din manual

conversația

activitate

(vestit, astronom, a născoci, poznă), iar cele care nu se regăsesc

euristică

individuală

mentului

acolo, vor fi explicate (aventură, basm, poreclit, a hoinări,

manualul

caraghios). Copiii notează în caiete cuvintele necunoscute.
Se face citirea textului cu voce tare, de către elevi (citirea în
lanț, citirea ștafetă, citirea selectivă).
Adresez elevilor întrebări legate de textul citit.
-Care este titlul lecției?

conversația

aprecieri

euristică

verbale
activitate
frontală

observarea

-Cine este autorul?

sistematică

-Unde se petrece acțiunea?

a comporta-

-Cine erau locuitorii acelui oraș?

mentului

-Care este personajul principal?

activitate

-De ce a fost poreclit așa?

individuală

-Ce s-a întâmplat într-una din zile, când se plimba singur pe câmp?

verbale

-Cu cine s-a întâlnit pe drum?
-Cum a fost numit Habarnam pentru pozna sa?
Dragi copii, lecția pe care am citit-o azi, este doar un fragmențel
dintr-o poveste lungă, cu mai multe întâmplări cuprinse într-o carte,
în care ni se prezintă întâmplări din viața acestor pitici, în general,

activitate

și în special din viața lui Habarnam.

frontală

Arăt copiilor cartea.

aprecieri

observarea
-Sunteți curioși să aflați mai multe lucruri despre acești pitici?

sistematică

Citesc primul capitol al cărții, de unde face parte și

a comporta-

fragmentul din manual, iar apoi au loc discuții asupra capitotului

mentului

citit.

Cartea

-V-a plăcut?
-Ați auzit câți prichindei locuiau în aceeași casă cu
Habarnam?
-Ce nume interesante au! (Știetot, doctorul Pilulă, mecanicul
Șurubel, ajutorul de mecanic-Piuliță, Zahar Zaharescu Limonadă,
Vânătorul Glonțișor, pictorul Acuarelă, muzicantul Guzlă, Grăbilă,
Dondonel, Tăcutul, Gogoașă, Zăpăcilă, cei doi frați: Probabil și
Posibil). Numele personajelor ne dau informații despre ocupațiile,
talentele sau defectele acestora.
Se completează apoi “Harta textului”.( anexa 1)

conversația
euristică

”Aventurile
lui
Habarnam
și ale
prietenilor
săi”,
Nikolai
Nosov

aprecieri
verbale

Plasez în mijlocul colii de flipchart, chipul lui Habarnam.
Copiii trebuie să găsească însușiri ale personajului, înainte și după
transformarea lui.
Habarnam, dintr-un prichindel neînvățat, leneș, răutăcios,
5.Obținerea

neatent, repezit, s-a transformat într-un prichindel serios, cuminte,

performantei

atent, grijuliu, respectuos, doritor să citească și să învețe cât mai
mult.

explicația
exercițiul

Dacă la început, Habarnam dorea să devină cântăreț, poet

fișă de lucru

activitate

observarea

individuală

sistematică

(diferențiată

a comporta-

)

mentului

activitate

aprecieri

frontală

verbale

sau chiar pictor, dar fără să depună niciun efort, acum, la final,
renunță chiar și la joacă pentru a ajunge cât mai departe.
Se aplică și fișa de lucru - muncă diferențiată.

6.Incheierea
lecției

Voi face aprecieri generale și individuale asupra participării
elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul
explicația

orei.
Drept recompensă vor primi câte o căciulă de pitic.

Se explică tema pentru acasă.

conversația

