PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DISCIPLINA: Comunicare în limba română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
TITLUL LECŢIEI: Sunetul și literele „r,R”
MODUL DE REALIZARE: on-line
DISCIPLINE INTEGRATE:
 Dezvoltare Personală
 Matematică și Explorarea Mediului
OBIECT IVE OPERAŢIONALE:
- să dea exemple de cuvinte pornind de la literele învățate;
-să dea exemple de cuvinte ce conțin sunetul „r/R”;
-să formuleze propoziţii folosind cuvinte care să conţină sunetul ,,r/R”;
-să despartă corect în silabe identificând poziția sunetului “r”;
DURATA LECŢIEI: 40 de minute

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația;
b) Mijloace de învăţământ: caietele tip, creioane colorate, fișă cu organizatorul grafic „Ciorchinele literelor ”, resurse digitale.
Unelte și instrumente digitale: videoproiector
c) Forme de organizare: frontal, individual.
EVALUARE: evaluare cantitativă, originaliatea și corectitudinea răspunsurilor, observarea sistematică, gradul de atenţie, evaluarea
formativă, respectarea sarcinilor, aprecieri verbale.
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Felicitări, copii! Ați fost grozavi!
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