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DATA: 29.11.2019 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA, 

                                                          LOCAȚIA FĂRCĂȘENI 

CLASA: I și a-III-a 

ÎNVĂȚĂTOR : MANTALE  DOINIȚA și  PETRUȘCA  ELENA 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Familia 

SUBIECTUL: Eu, tu, noi 

TIPUL LECȚIEI: recapitulare și sistematizare 



FORMA DE REALIZARE: activitate interdisciplinară 

SCOPUL: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor însușite și formarea unui comportament civilizat care să integreze valorile 

morale si civice în relațiile cu ceilalți 

COMPETENȚE GENERALE : 

Clasa I 

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.  

Clasa a III-a 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare; 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare; 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

 

  DOMENII INTEGRATE: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

MATEMATICA ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

DEZVOLTARE PERSONALĂ/ EDUCATIE CIVICA 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 



MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

COMPETENȚE SPECIFICE  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Clasa I 

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.  

 Clasa a III-a 

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare; 

4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal; 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia. 

 

 

COMPETENȚE INTEGRATE 

MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI 

Clasa I 

  1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini. 



 Clasa a III-a 

1.1. Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii. 

DEZVOLTARE PERSONALĂ (clasa I)/ EDUCATIE CIVICA(Clasa a III-a) 

 Clasa I 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă;  

 Clasa a III-a 

1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului; 

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 

 

 ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI  PRACTICE 

 Clasa I 

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

 Clasa a III-a 

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.) 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

 Clasa I 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

 Clasa a III-a 



2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrument 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 - să ordoneze literele de pe fișe pentru a forma cuvinte; 

O2 - să enumere drepturile și îndatoririle părinților, copiilor și bunicilor; 

O3 - să recite poezii despre părinți, copii, bunici; 

O4 - să enumere patru motive pentru care copiii sunt fericiți în familie; 

O5 - să rezolve  cu usurință o problemă de perspicacitate; 

O6 - să-și exprime părerea referitor la o situație - problemă din familie; 

O7 - să alcătuiască un text despre familie; 

O8 - să definitiveze masca începută la ora de arte vizuale; 

O9 - să enumere relatiile  existente în cadrul unei familii armonioase.  

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee  : conversația, explicația, problematizarea, dramatizarea, studiul de caz, jocul didactic. 

b) Mijloace de ȋnvăţământ : planșe despre familie, fișe de lucru, planșă cu  casa unei familii, măști confecționate. 

c) Forma de organizare: individual, frontal, trei echipe de câte șașe elevi 

   Resurse  temporale: 50 minute 

  Resurse umane:  18  elevi 

  Resurse spațiale: sala de clasă 

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, stimulente. 

BIBLIOGRAFIE :  

  Programa școlară pentru clasa I și a-III-a. 

   "Bunicul și Bunica", Barbu Ștefănescu Delavrancea. 



  Comunicare în limba română, Editura  ,,Carminis,, 

  Strategii didactice interactive, Crenguța-Lăcrămioara Oprea, Editura Didactică și Pedagogică, 2008. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

N
r.
cr
t. 

Momentele  
lecției 

 
Ob 

Conţinutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare 

Metode si 
procedee 

Mijloace de 
învățământ 

Forme 
de 
organi- 
zare 

1. Moment 
organizatoric 

  Se crează climatul necesar desfășurării activitații. 
 Se pregătesc materialele necesare. 

conversația    

2. Captarea  
atenției 

      Vom începe activitatea de astăzi cu un moment deosebit 
pregătit de un grup de copii din cele două clase. 
     Vă rog să fiți foarte atenți pentru că vom purta discuții 
după momentul prezentat. 
      Prezentare - dramatizarea "Bunicul" de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea.  

 
conversația 
demonstrația 
 

 
textul 
dramatizării 

  
capacitatea de 
interpretare 

3. Reactualizarea 
cunoștințelor 

 
 
 

- Cum se numește sceneta prezentată? 
- Care sunt personajele acestei scenete? 
- Din ce grup fac parte acestea? 
- Mai cunoașteți și alte grupuri? 
- Care vi se pare cel mai important și de ce? 
- Ce membri fac parte din grupul familiei? 
- Cum ați defini familia? 
-Cunoașteți, din operele învățate autori care au scris despre 
copilărie și casa părintească? 

 
 
conversația 

  
 
frontal 

 
capacitatea de a 
răspunde la 
întrebări 

4. Anunțarea 
temei și a 

obiectivelor 

    Astăzi vom repeta cunoștințele învățate despre familie. 
   Ne vom reaminti despre membrii familiei, îndatoririle și 

drepturile fiecăruia. 
   Vom discuta despre relațiile pozitive și negative. dintre 

membrii familiei. 
   Se scrie la tablă și în caiete titlul lecției ,,EU,TU, NOI,, 

 
 
explicația 

  
 
frontal 

 



5. Dirijarea  
învățării 

 
 
O1 

     Anunț copiii că activitatea de astăzi se va desfășura sub 
forma unui concurs pe trei grupe. 
     Pentru desemnarea grupelor solicit copiii să formeze 
cuvinte cu ajutorul literelor de pe fișe. (Anexa1) 
     Se formează astfel grupa "Parinții" 
                                      "Bunicii" 
                                      "Copiii" 

 
conversația 
explicația 

 
 
 
 
fișe de lucru 

pe 
grupe 

 
capacitatea de a 
forma cuvinte 

      Explic copiilor că această familie trebuie să construiască o 
casă. (pe hârtie) 
     Pentru construirea ei, copiii au de efectuat niște sarcini de 
lucru. 
     Pentru fiecare răspuns corect vom pune o "cărămidă" la 
temelia casei. 

 
 
 
explicația 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
O2 

     Prima sarcină de lucru: 
    Scrieți pe fișe patru drepturi și patru îndatoriri pe care le 
au părinții, copiii și bunicii. 

 
conversația 
explicația 
 

 
 

pe 
grupe 

capacitatea de a 
scrie drepturi și 
îndatoriri 

 
O3 

       Sarcina a doua: 
Recitați o poezie despre mamă, tată, bunici. 

 
conversația 
 

textele 
poeziilor 
 

indivi-
dual 

capacitatea de a 
recita o poezie 

 
O4 

        Sarcina a treia: 
Scrieți trei motive pentru care copiii se simt fericiți în 
familie. 

 
conversația 
explicația 

 
 
 
 

pe 
grupe 

capacitatea de a 
scrie motivele 
cerute 

 
 
 
O5 

        Sarcina a patra: 
Calculați: 
La ziua de naștere a lui Ionel, au venit la petrecere zece 
persoane. 
a) Câți ochi l-au privit pe Ionel? 
b) Câte brațe l-au îmbrățișat pe băiat? 
c) Câte cadouri a primit Ionel? 

problemati-
zarea 
 
 

textul 
problemei 
 

pe 
grupe 

capacitatea de a 
rezolva problema 



        Sarcina a cincea 
Spuneți căte un proverb despre familie 

conversația 
explicația 

 indivi-
dual 

capacitatea de a 
spune un proverb 

 
 
O6 

       Sarcina a șasea  
      Spuneți-vă părerea! 
      Fiecare grupă primește căte o fișă de lucru reprezentând 
situații - problema din familie. 
      Copiii trebuie să-și spună părerea în legătură cu acele 
situații-problemă (Anexa 2.) 

conversația 
explicația 
studiul de caz 
 

textele cu 
situațiile 
problemă 

pe 
grupe 

capacitatea de a 
discuta o situatie 
problema 

 
O7 

         Sarcina a saptea: 
Alcătuiți un text intitulat ,,Familia mea,, (minim 4 rânduri) 
 

 
exercitiul 

 pe 
grupe 

capacitatea de a 
redacta o 
scrisoare 

6. Realizarea 
feed-back-ului 

 
 
O9 

Se desfăsoară jocul ,,Pânza de păianjen,, 
       Elevii așezați în cerc au de enumerat relațiile care trebuie 
să existe într-o familie armonioasă.  
        Se trage concluzia că o familie pentru a rămâne unită 
trebuie să existe relațiile amintite. 

 
joc didactic 

  
frontal 

capacitatea de a 
enumerat 
relațiile 
existente într-o 
familie 
armonioasă.  

 
 
 
 
O9 

          Planșa de la tablă cât si fișele lor de lucru vor fi 
completate cu însușirile pe care trebuie să le aibă fiecare 
membru al familiei. 
- hărnicia; 
- dragoste; 
- înțelegere; 
- încredere; 
 - sprijin reciproc; 
 - recunoștință (Anexa 3) 

 
 
 
exercitiul 

 
 
 
 
fișe de lucru 

 
 
 
indivi-
dual 

 
capacitatea de a  
completa fișa de 
lucru 

 
O8 

Elevii au avut de definitivat măști acasă, care să reprezinte pe 
unul din membrii familiei lor. 
 

exercitiul măști indivi-
dual 

capacitatea de a  
definitiva masca 

 
   

          
Pentru că am construit casa, să ne bucurăm împreună și să 
cântăm un cantecel folosind măștile realizate. 

  
joc muzical 

     
textul 
cântecului 

 
 
frontal 

 
capacitatea de a  
intona un 



            Se cântă în colectiv cântecul ,,Familia mea,, 
      Cum ar trebui să ne comportăm în familie pentru ca 
aceasta să rămână unită? 
 

cântecel 

7. Tema pentru 
acasa 

 Alcătuiți un text cu titlul ,,Familia mea,,     

8.  
Încheierea  
activității 

  
             Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a 
activității și copiii oferă invitaților pliante cu drepturile 
copiilor realizate de ei.  
       Copiii primesc diplome pentru participare la activitate. 
(Anexa 4) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 
 

GRUPA PĂRINȚILOR 
 Într-o zi locatarii unui bloc, au găsit la coșul de gunoi un bebeluș. Pentru că abia mai respira a fost dus imediat la 
spital. Medicii au făcut mari eforturi pentru a-i salva viața. După ce s-a însănătoșit, a fost înfiat de familia care l-a 
găsit. 
 Întrebări: 
      - Au părinții dreptul să-și părăsească copiii? 
      - Un copil poate să crească cu alți părinți decât cu cei care i-au dat viață? 
 
 

GRUPA BUNICILOR 
Când Mihai avea șase ani, mama și tatăl său au murit într-un accident. Un vecin l-a luat acasă și, după puțin timp,l-
a obligat să cerșească în fața unei biserici. Preotul, văzându-l, l-a luat și a căutat pe cineva din familia sa. După 
puțin timp a găsit-o pe bunica lui Mihai, care trăia într-un sat îndepărtat. Bunica a fost fericită să aibă grijă de 
nepoțelul ei, Mihai. 
Întrebări : 
          - Ce părere aveți despre fapta vecinului? 
          - Ce puteți spune despre fapta preotului? 
 
 

GRUPA COPIILOR 
  Elena are cinci ani,iar fratele ei,Radu are doisprezece ani. Tatăl lor vine adeseori acasă beat.El este violent cu 
copiii și îi bate fară motiv. Din această cauză, părinții lor s-au despărțit.Elena și Radu au rămas cu mama lor care le 
interzice orice legătură cu tatăl lor. 
Întrebări : 
      - Ce credeți despre părinții care-și bat copiii? 
       - Care dintre cei doi părinți au greșit în acest caz? 
 



Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


