PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DISCIPLINA: Dezvoltare personală
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
TIPUL LECŢIEI: mixtă
TITLUL LECŢIEI: „Caruselul emoțiilor”
MODUL DE REALIZARE: on-line
DISCIPLINE INTEGRATE:
 Dezvoltare Personală
 Cominucare în Limba Română
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să identifice propriile emoţii produse de povestea audiată;
- să identifice trăirile emoţionale a unor personaje;
-să răspundă la întrebări, bazându-se pe conținutul textului și pe experiența individuală;
-să formuleze oral o învățătură pe care o pot desprinde din povestea audiată;
-să exprime corect emoția potrivită prin mimica feței;
DURATA LECŢIEI: 30 de minute
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversația, brainstorming, conversația euristică, jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ: planșe/flipbook resurse digitale.
Unelte și instrumente digitale: aplicație în cadrul site-ului Wordwall.
c) Forme de organizare: frontal, individual.

EVALUARE: evaluare cantitativă, originaliatea și corectitudinea răspunsurilor, observarea
sistematică, gradul de atenţie, evaluarea formativă, aprecieri verbale.
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microfoanele închise și deschid microfoanele
doar când li se dă cuvântul, păstrează o poziție
corectă și confortabilă la birou, au lângă ei un
pahar cu apă pentru hidratare.

Captarea atenției
și introducerea în
activitate

Voi citi copiilor următoarea ghicitoare:
“Când o cauți e pe lac
Toata ziua mac. mac. mac
Si te scoală dimineața
Cu mac-mac-ul.
Cine-i?”
( rața )

Brainstorming

Individual

Gradul de atenție

Se reamintește povestea „Rățușca cea urâtă ”
adaptare, (Anexa 1), pe baza căreia le voi adresa
copiilor câteva întrebări:
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Flipbook
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Aprecieri verbale

Despre ce este vorba în această poveste?
Ce sentimente (emoții)v-a trezit povestea?
Câțiva elevi răspund la aceste întrebări.
Corectitudinea
răspunsurilor
Anunțarea temei
și a obiectivelor

Elevii sunt anunțați că la oră vom discuta
despre emoții și stările trăite de ei înșiși în
diferite situații.

Conversația
euristică

Frontal

Se realizează cu ajutorului unui set de
întrebări și discuții pe baza poveștii vizionate:
Care sunt personajele din această poveste?
Cum s-a simțit rățușca noastră când celelelalte

Conversația
euristică

surori rădeau de ea și îi spuneau că este urătă?
(TRISTEȚE)

Frontal

Cum s-a simțit rățușca când a aflat că bătrânica
are de gnd să o mănânce?
(FRICĂ)
Cum s-a simțit rățușca când lebedele au primito cu drag între ele?
(FERICITĂ)
De ce?
(FIINDCĂ A FOST ACCEPTATĂ)
Frontal
Care credeți că este învățătura cu care trebuie
să rămânem din această poveste?

Jocul didactic
Se realizează printr-un joc accesând link-ul
Dirijarea învățării de pe site-ul wordwall. Jocul a fost creat și
adaptat temei noastre.

Wordwall

https://wordwall.net/resource/7325310/caruselul
-emo%c8%9biilor

Copiii vor avea de răspuns la următoarele
sarcini:
1. Descrie o situație când te-ai simțit fericit.
Asigurarea
retenției și a
transferului

2. Descrie o situație când te-ai simțit trist/
supărat.
3. Descrie o situație când te-ai simțit speriat.
4. Atunci când sunt fericit, fața mea e așa...
5. Atunci când sunt trist, fața mea e așa...
6. Ce ai simți dacă nu ai primi un cadou de

Crăciun? Mimează emoția.
7. Ce ai simți dacă un coleg ți-ar vorbi urât?
8. Ce s-ar fi întâmplat dacă ursul ar fi prins
pește? Mimează emoția.
9. "Un creion am rătăcit,/Un coleg mi l-a
găsit,/Eu i-am mulțumit frumos,/Și-am fost
tare...(bucuros)"
10. Ce ar fi simțit piticii dacă prințul nu ar fi
salvat-o pe Albă ca Zăpadă? Mimează
emoția.

Încheierea lecției

Aprecieri verbale.

