UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”
PROF.ÎNV.PRIMAR: Mastan Simona- Ancuţa
CLASA: I A „Ursuleţii”
ARIA CURICULARĂ:Matematică şi explorarea mediului
DISCIPLINA: Matematică
TEMA LECŢIEI: În lumea lui Crăciun
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi consolidare de cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE :
1.Dezvoltarea capacităților intelectuale în vederea citirii, compunerii/descompunerii și comparării numerelor naturale
0 – 100;
COMPETENŢE SPECIFICE :
MEM - 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;

CLR - 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;
MM - 2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 - opereze cu noţiunile de adunare şi expresiile matematice învăţate: termeni, sumă, rest sau
O2 – să compună/descompună numerelenaturale 0 – 100;
O3 – să compare două numere naturale punând corect semnul de relație dintre ele;
O4 – să se implice activ în aflarea rezultatelor problemelor şi exerciţiilor;

STRATEGII DIDACTICE
1. Resurse procedurale:
Metode şi procedee : conversația, exercițiul, explicația, problematizarea,brainstormingul, jocul didactic;
Forme de organizare : frontal, pe grupe, în perechi, individual
2. Resurse materiale: planșă, fișe de lucru, fișe de evaluare, tabel de marcaj, buline roșii, diploma de merit
3. Resurse umane : elevii clasei.
4. Resurse spaţiale : sala de clasă.
5. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare
orală,evaluare scrisă, aprecieri verbale,stimulente, calificative.

BIBLIOGRAFIE:
➢ Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
➢ Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii
din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul
primar;
➢ Tăut Anca Veronica, Caiet de aplicații, clasa I, Editura Sinapsis, București, 2013.
➢ www.edu.ro
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Deschideți caietele pentru a verifica tema.
Se face verificarea cantitativă a temei
observând dacă elevii și-au făcut tema dată.
Conversaţia
Se face verificarea calitativă a temei prin Explicația
corectarea eventualelor greșeli.

Copii, ieri m-am întâlnit cu unul dintre renii Conversația
lui Moș Crăciun. Îl cheamă Rudolph și era Explicaţia
tare supărat! Nu a vrut să spună de ce este
Planşa
CLR 1.1 supărat, dar eu parcă bănuiesc de ce.
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ng
Mi-a spus mie cineva că de fiecare dată când
Rudolph pleacă spre Laponia la Moș
Crăciun, drumul său este greu, plin de
încercări, adică de situații pe care trebuie să
le depășească.
Am înțeles că Rudolph știe să citească, se
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descurcă chiar foarte bine, știe multe limbi
străine, că doar umblă cu moșul prin atâtea
țări, dar nu știu cum se descurcă la
matematică!
De aceea, haideți, să desfășurăm o lecție de
matematică și poate prin tot ceea ce vom
discuta și face noi acum, îi vom fi de folos
lui Rudolph.
Lecția noastră se numește: ,,În lumea lui conversația
Crăciun”. Pentru început ne vom aminti ce
știm noi despre acest subiect, apoi îl vom Observația
învăța pe Rudolph să citească, să ordoneze,
să compare și să compună numerele de la 0 – conversaţia
100.
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Copii, ce este Crăciunul?
Când sărbătorim Crăciunul?
Care sunt lunile de iarnă?
De ce iubesc copiii așa de mult iarna?
Când vine zăpada? Poate explica cineva cum
se produce ea?
Care sunt schimbările pe care le aduce iarna?
Ce fenomene ale naturii se produc iarna?
Joc didactic: ,, Mimează”. M-am gândit să
jucăm un joc prin care să mimați fenomene
ale naturii. ( Plouă încet, plouă puțin mai
tare, tună departe, bum, tună acum, bum,
bum, bate vântul, a apărut soarele ).
În ce lună suntem noi acum?
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Ce sărbători mari sunt în luna decembrie?
Cine este Moș Crăciun? Ce aduce moșul?
Cui aduce jucării?
Unde lasă moșul cadourile? Știm că
împodobirea bradului este un obicei de
Crăciun, ce alte obiceiuri de iarnă mai
cunoașteti? ( mersul cu steaua, cu colindatul,
cu uratul, cu semănatul, mascații, revelionul
). Ce reprezintă revelionul?
În ce an suntem? Ce an urmează?
Iarna este un anotimp foarte frumos!
Haideți să cântăm un cântec de iarnă.
https://www.youtube.com/watch?v=bSAwK
fh17Ks
Luându-mă cu discuția cu voi, am uitat că
Rudolph trebuie să plece în Laponia la Moș
Crăciun și să ajungă până la ora 11.45.
El trebuie să treacă/să sară peste pietre.
Trebuie să numere din 5 în 5 și să
numeroteze fiecare piatră. Eu zic că este
ușor, cine vrea să-l ajute. Ce observăm în
drumul lui Rudolph? (cadouri )
Sarcina 1. Haideți să deschidem primul
cadou ( exerciții orale ). Se pare că acestea
sunt probele pe care Rudolph trebuie să le
treacă.
Trebuie să rezolvăm exercițiile ca Rudolph
să poată trece mai departe, numerotăm
pietrele, dăm de alt obstacol.
Sarcina 2. Jocul: ,,Rezolvă repede și bine!”
Pe tablă sunt 3 coloane cu compuneri și
descompuneri de numere între 0 – 100.
Pentru a-l ajuta pe Rudolph mai repede,
haideți să ne împărțim în trei grupe și să
desfășurăm jocul sub formă de concurs.

Conversația

Frontal

Aprecieri
verbale
Explicația
Exercițiul

Individual
Evaluare orală

Observarea
comporta
mentului

Echipa 1 rezolvă exercițiile de la coloana 1,
echipa 2 de la coloana 2, echipa 3 de la
coloana 3. Echipa care rezolvă prima
primește 3 fulgi, a doua 2 fulgi, a treia 1
fulg. Când se dă startul, câte un elev din
fiecare echipă iese la tablă, rezolvă un
exercițiu, merge apoi și atinge următorul
copil din echipa sa care va continua. Se
verifică exercițiile, se acordă buline pe
tabelul special destinat.
Trecem și de acest obstacol, numerotăm
pietrele și dăm de altul.
Sarcina 3. Se dă o fișă de lucru la fiecare
grupă. Elevii trebuie s-o rezolve grupal,
dând-o din mână în mână. Descoperă regula,
completează o casetă și dă mai departe. (
Numără din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10).
Fiecare elev scrie câte un număr și dă mai
departe. Dacă simt nevoia de ajutor, acesta
va fi solicitat la unul dintre vecini. Se acordă
buline.
CLR –
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1.1;2.2;2.3 Moș Crăciun locuiește în Laponia la un problematiz
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a transfePrimii 5 elevi care au terminat aduc puncte
rului
suplimentare echipei.
- Compară numerele.
- Scrie vecinii numerelor.
- Ordonează descrescător numerele
date.
- Încercuiește numai imaginile
corespunzătoare activităților și
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obiceiurilor de iarna.
Rudolph ajunge la Moș Crăciun. Se
stabilește echipa câștigătoare.
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Se dă temă pentru acasă.
Se fac aprecieri și recomandări globale și
individuale.
Iar pentru că ați fost atenți și l-ați ajutat pe
Rudolph, Moș Crăciun vă răsplătește,
oferindu-vă pentru activitate o diplomă de
merit întregii clase.
Vom interpreta cântecul Omul de zăpadă
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Se acordă elevului/elevei
___________________________________
de la clasa ______, pentru ajutorul acordat renului Rudolph .

“ÎN LUMEA LUI CRĂCIUN”.

Prof.Mastan Simona

FIŞĂ DE LUCRU

1. Calculează
5 + 9 =…….
3 + 8 =…….
8 + 6 =…….
9 + 9 =…….

7 + 7 =………
4 + 9 =………
8 + 8 =………
6 + 5 =………

12 – 4 =……….
12 – 3 =……….
11 – 4 =……….
13 – 5 =……….

2. Află:
a) suma numerelor 4 şi 9
___________________

b) diferenţa numerelor 15 şi 7
________________________

3. Ordonează crescător numerele: 7, 12, 25, 0, 3, 15, 9
_______________________________________________

4. Scrie numerele cuprinse între 17 şi 28
____________________________________________
5.Scrie numerele de la 12 la 18
___________________________________________________
6.Colorează cu roşu numărul zecilor şi cu albastru numărul unităţilor
12

22

31

17 23

18 24 16 21

7.Scrie jumătatea numerelor:
10 12-

20-

18 -

16 –

8. Află numărul necunoscut:

a- 3 = 12
a=
a=

15 - a = 9
a=
a=

Ai terminat? Colorează- mă…..

a + 6 = 12
a=
a=

8+a=9
a=
a=

Fişă echipă
1.Descoperă regula şi completează spaţiile goale:
2, 4, ......,8 ,......, 12, ......
5, 10, ......., .........., 25,......., 35,.......
1, 10, ......, 30,.........,........,60,.......

