PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
TIPUL LECŢIEI: recapitulare
TITLUL LECŢIEI: „Ne jucăm cu cifrele 0-7”
MODUL DE REALIZARE: joc didactic
DISCIPLINE INTEGRATE:
 Cominucare în Limba Română
 Matematică și Explorarea Mediului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să formuleze răspunsuri la ghicitori;
-să numere crescător, descrescător în concentrul 0-7,
-să compare numere date din concentrul 0-7;
-să compună și să descompună cifra 7;
-să răspundă, rezolvând correct exercițiile.
DURATA LECŢIEI: 40 de minute
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic,
b) Mijloace de învăţământ: caiete, isntrumente de scris
Unelte și instrumente digitale: aplicație în cadrul site-ului Wordwall.
c) Forme de organizare: frontal, individual.

EVALUARE: evaluare cantitativă, autoevaluarea, evaluarea formativă, originaliatea și
corectitudinea răspunsurilor, observarea sistematică, gradul de atenţie, aprecieri verbale.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Conţinutul ştiinţific și demersul didactic
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Se asigură condițiile necesare desfășurării lecției
online: toți elevii au camerele pornite,

Frontal
Conversația

Aprecieri
verbale

microfoanele închise și materialele necesare
pentru oră.
Se adresează câteva întrebări care au scopul
Captarea atenției

de a antrena mintea elevilor și de a-i pregăti

și reactualizarea

pentru activitate:

cunoștințelor

Exercițiul

-exerciții de ordonare
Care este vecinul mai mic al numărului 5?
Dar al lui 3?
Care este vecinul mai mare al numărului 6?
Dar a lui 5?
Cine îmi numără crescător numerele de la 0 la
7?
Dar descrescător?

Conversația
Corectitudinea
răspunsurilor

-exercitii de comparare (2 și5; 6 și 6; 4și1)

Aprecieri
verbale

Calcul mintal:
2+3=
5+2=
7+0=
Anunțarea temei
și a obiectivelor

Voi anunța subiectul lectiei si obiectivele
învǎtǎrii : “Ne jucăm cu numerele de la 0 la 7”–

Conversația

ne vom aduce aminte tot ce stim despre aceste
numere.
Dirijarea învățării
Corectitudinea
răspunsurilor
-ghicitori –probleme:

Explicația

Este mică sau e mare,
Parcă e un bețișor,
După zero ea apare,
Care-i cifra asta, oare?
(unu)
La o mână sau picioare?
Sigur ştie fiecare,
Care-i cifra asta, oare?

Exercițiul

(cinci)
Aprecieri
verbale

E un nouă răsturnat
Şi de şapte e urmat
Care-i cifra asta, oare?
(şase)
Câţi pitici sunt în poveste,
Câte zile-n săptămână,
După şase poposeşte,
Sigur știți, ce cifra este...
(sapte)
Rândunica are pui:
Unul negru, doi gălbui.
Ia priviti putin la ei
Si răspundeti! Câti sunt?

Explicația
Demonstrația

Jocul didactic

Exercițiul
Pe urmă elevii vor avea de rezolvat câteva
sarcini de lucru din caietul tip pg.24
(Anexa 1 )

Corectitudinea
răspunsurilor

Obținerea
performanței

Încheierea lecției

Se va realiza printr-un joc creat pe site-ul
wordwall.
https://wordwall.net/resource/7399989/
adun%c4%83ri-0-7

Aprecieri verbale.

wordwall
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