UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”
PROF.ÎNV.PRIMAR: Mastan Simona- Ancuţa
CLASA: I A „Ursuleţii”
ARIA CURICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Prietenia
TEMA LECŢIEI: Sunetul si grupul de litere [ci, Ci] de tipar şi de mână
TIPUL LECŢIEI: Însuşirea de noi cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi (citire şi scriere)
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE: Comunicare în limba română
Matematică și explorarea mediului
Muzică şi mişcare
Arte vizuale şi abilităţi practice
COMPETENŢE GENERALE :
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE :
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 –să identifice sunetul [ci] aflat în diferite poziţii ale cuvintelor:
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii identifica sunetul „ci’ aflat in pozitii diferite ale cuvintelor in cel putin
3 situatii;
O2 -sa recunoasca grupul de litere „ci” „ Ci” in diverse situatii ;
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii recunosc in cel putin 5 situatii sunetul „ci’ aflat in pozitii diferite ale
cuvintelor;
O3-să citească corect si constient silabe , cuvinte ,propozitii care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de
litere ci/Ci;
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii citesc corect si constient cel putin un cuvant si o propozitie care
conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere ci/Ci;
O4 -să scrie corect cuvinte ,propozitii care conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere ci/Ci;
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii scriu corect cel putin 3-4 cuvinte si 2-3 propozitii propozitii care
conţin, pe lângă literele învăţate, grupul de litere ci/Ci;

STRATEGII DIDACTICE
1. Resurse procedurale:
Metode şi procedee : metoda fonetică analitico-sintetică, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul
didactic.
Forme de organizare : frontal, individual, în grup;
2. Resurse materiale: Planşe cu grupul de litere „ci, CI” de tipar şi de mână; Planşă cu ilustraţii; Manual pentru clasa I,
„Comunicare în limba română”, Editura CD PRESS;

Fişe de lucru în clasă destinate recunoaşterii grupului de

litere învăţate; Fişe pentru exersarea cititului ce conţin alte cuvinte care nu sunt în manual; Fişe de lucru pentru
exersarea scrisului grupului de litere de mână predate; Calculator, videoproiector, ppt; Caiete tip I, Sârmă pluşată,
sticker cu litere, tablă magnetică, marker.
3. Resurse umane : elevii clasei.
4. Resurse spaţiale : sala de clasă.
5. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, fișă de evaluare- proba scrisă, aprecieri verbale.
BIBLIOGRAFIE:
• Programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobate prin Ordinul Ministrului Nr.
3418/19.03.2013,
• Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi,
Editura Polirom, 1998;
• www.edu.ro

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
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Asigurarea
climatului
favorabil
desfăşurării activităţii.
Îndrumarea elevilor în activitatea de
pregătire a materialelor și instrumentelor de
lucru.
Astăzi este o zi mai specială pentru noi.
Avem oaspeți de seamă. ”Haideți să ne
ridicăm/ Musafirii-i salutăm: Bună
dimineața!/ Și un gând bun le urăm: Bine ați
venit!”
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Strategia didactică
Metode

Intonarea cântecului: Eu sunt renul lui Moş
Crăciun.
https://www.youtube.com/watch?v=M7imk
BRLFuI&list=PLhMjYNAxm3HnhMqIqitAA8A
D-Oqag5Dy_&index=1
Citesc scrisoarea lăsată de Moş Crăciun pe
hornul şemineului din clasă. În scrisoare
suntem anunţaţi că pe şemineu avem un sac
plin de surprize.Moşul ne aduce la cunoştinţă
că pentru fiecare activitate desfăşurată avem
un număr de recompense, care constau în
ornamente pentru şosetele aflate la gura
şemineului. Este foarte curios să descopere
la sfărşitul zilei şoseta cu cele mai multe
decoraţiuni.
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Se realizează prin jocul : Prinde musca
Pe tablă sunt scrise cuvinte cu litere da mâna
şi tipar. Doi copii sunt în faţa tablei cu două Conversaţia
palate de prins muşte în mână. Citesc
Explicația
cuvântul, iar copilul care îl găseşte primul îl
loveşte cu paleta. Copilul câştigător primeşte
o recompense.
După terminarea jocului, copiii se întorc la
bancă şi îşi deschid cărţile la pagina 47.
Exersarea actului citirii prin procedee de
lectură diferite :
a) citirea textului în lant
b) citirea selectivă: prima şi ultima
propoziţie din text, propoziţia în care se
precizează unde pleacă Sorin.
Îmbogăţirea, precizarea şi activizarea
vocabulaului
a) Joc didactic:”Eu spun una ,tu spui
multe”(sg/pl)
b) Joc didactic: „ Cum poate
fi?”(însuşiri/adjec
tive)
c)
Joc
didactic
:
Să
alintăm
cuvintele”(diminutive)
Anunţarea temei se realizează printr-o Conversația
ghicitoare:
Explicaţia
„Strălucesc
frumos
la
soare,
Cu
codiţele
perechi,
Să le pui după urechi.(cireşe)
Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa sunetul şi
grupul de litere „ci” mic/mare de tipar şi de
mână, vor citi cuvinte, propoziţii /text/, vor
scrie cuvinte şi propoziţii care conţin acest
grup de litere.
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Se formulează propoziţii. Se alege o
propoziţie şi se realizează schema acesteia la
tablă (metoda fonetică-analitico-sintactică).
Se extrage cuvântul care conţine suntetul
nou ;se scrie cuvântul la tablă. Li se va cere
elevilor să descopere sunetul nou prin
metoda
fonetică-analitico-sintactică a
cuvântului.
*Se analizează:
 ٭numărul cuvintelor din propoziţie;
٭identificarea cuvântului care conţine
sunetul [ci];
٭despărţirea cuvântului în silabe
٭localizarea sunetului în silabă;
٭refacerea cuvântului.
*Câte cuvinte are propoziţia?
*Care este primul cuvânt?Dar al
doilea?Dar ultimul?

conversația
Observația
Metoda
fonetică
analiticosintetică.

Frontal

Observarea
sistematică

Planşă cu
ilustraţii

Aprecieri
verbale
conversaţia
euristică

Metoda
fonetică
analiticosintetică.

Se fac exerciţii de pronunţie corectă a Exerciţiul
sunetului.
Învăţătorul pronunţă demonstrativ, elevii
repetă în cor şi individual.
Joc pentru descoperirea sunetului nou explicaţia
„ci”
(dezvoltarea auzului fonematic)
*Elevii vor da exemple de cuvinte care
conţin sunetul „ci” şi vor preciza locul
sunetului în cadrul cuvântului (la început, în exerciţiul
interior, la sfârşit).
*Elevii despart cuvintele în silabe şi
precizează locul sunetului în cadrul
cuvântului.
* Le voi cere elevilor să alcătuiască
propoziţii cu cuvinte ci conţin sunetul „ci”

Individual
Planşă cu
litera...
manual

Observarea
sistematică

frontal
Idividual

Aprecierea
verbală

Individual
Frontal

Observarea
sistematică şi
aprecierea
verbală

Individual

Prezentarea planşei cu grupul de litere exerciţiul
demonstraţi
,,ci” de tipar
*Elevii observă elementele componente şi a
legătura între litere. Se scrie la tablă grupul
de litere „ci” ,”Ci”

• Prezenta
rea literei
de tipar.
• Recuno
aşterea
grupului de
litere
de
tipar.
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Descoperirea grupului de litere în
diverse situţtii.
Este prezentat pe fişă un scurt text. Elevii exerciţiul
demonstraţi
vor încercui grupul de litere.
„Cecilia e la Maricica. Ele au cireșe mari. a
Mircea e cu Marcel. Ei au cinci lei.
Larisa le cere trei lei pentru doi pitici de
pluș.”

Frontal

manual

manual
Fişă de
lucru

Intuirea imaginilor din manual
Se intuiesc obiectele din imagini . Se despart
în cuvinte.
Se intuieşte imaginea mare din manual. Se Exerciţiul
alcătuiesc enunţuri. Se stabileşte o propozitia
ce urmează a fi analizată!
• Citirea
coloanelor
de cuvinte
• Identifi
carea
grupului de
litere scris
de mână

Citirea coloanelor de cuvinte
* Se citesc coloanele de cuvinte în şoaptă, în
Exerciţiul
ritm propriu.
Apoi se citesc cu voce tare. Fiecare cuvânt
este citit de alt elev.
Prezentarea planşei cu grupul de litere
,,ci” Ci” de mana.
Se stabilesc literele componente.
demonstraţi
Se scrie pe tablă grupul de litere de către a
învăţătoare.
Explicaţia
Copiii „scriu” în aer, în făină albă, pe bancă

Individual

frontal
individual

manual

individual
frontal

Tablă

Frontal

cu degetul, cu stiloul închis.
Se fac exerciţii pentru încălzire muşchilor
mici ai mâinii.
Joc muzical
MM
1.1
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asupra
desfăşurări
i primei
părţi a
activităţii
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7.Evaluarea
activităţii
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8.
Încheierea
activităţii şi
tema de
casă

CLR 1.1

frontal

Încălzirea mâinilor pentru scriere se
face prin joc:”Mişcăm degeţelele”
● mişcări de rotaţie a umerilor;
● închiderea şi deschiderea pumnilor;
● întoarcerea palmelor în sus şi în jos;
Scrierea cuvintelor şi propoziţiilor
*Vor scrie pe fişă un rând cu grupul de
litere „ci”, două cuvinte (Ciprian, cinema ),
vor transcrie o propoziţe:
,,Ariciul a cules multe ciuperci.”
Voi verifica permanent.
Elevii sunt felicitaţi primind fiecare câte un
sticker cu litera nou învăţată, pe care o vor
lipi în caiete.

conversaţia

frontal

Elevii vor scrie după dictare câteva litere, Exerciţiul
silabe, cuvinte care conţin doar literele conversaţia
învăţate.
Fiecare elev îi scrie Moşului o scrisoare...
Elevii vor nota tema de casă (scrierea a două
rânduri cu litera de mână nou învăţată în
Conversaţia
caietul tip I.)
Aprecieri generale asupra modului cum s-a
desfăşurat lecţia.

Caiet tip I
Frontal
individual
fişă
Caiet temă

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

Frontal

Aprecieri
verbale

Individual

Stimulente

MM1.1

Interpretarea
colindăm iarna!

cântecului:

Colindăm,
laptop

frontal

