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Spiritul critic este un spirit activ, reflexiv şi de discernământ şi reprezintă în prezent un 

instrument indispensabil pentru a trece cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii şi pentru a 

dobândi o cunoaştere ştiinţifică, declarativă şi strategică. El nu se dobândeşte în mod spontan, ci 

progresiv, prin demersuri. 

 David Klooster ( 2001 ) identifică cinci caracteristici fundamentale ale gândirii critice: 

1. este o gândire independentă, care cultivă libertatea de a gândi, de a se exprima şi de a-şi 

exercita liberul arbitru; 

2. consideră informaţiile ca fiind puncte de plecare în demersurile intelectuale, puncte de 

start, nu puncte finale, cu alte cuvinte nu se poate forma în afara unui conţinut, ci numai 

pornind de la o anumită zestre de cunoştinţe şi achiziţii, care le permite elevilor exersarea 

şi dezvoltarea acelui conţinut; 

3. începe cu punere de întrebări şi cu rezolvare de probleme care menţin trează curiozitatea 

şi alimentează interesul cognitiv; 

4. se bazează pe oferirea de argumente logice, raţionale şi convingătoare pentru problemele 

cu care se confruntă individul; 

5. are o dimensiune socială, este orientată spre planul social, întrucât se realizează în 

prezenţa altor indivizi, în comunitate. 

 
Clasa : IA 
Obiectul de învăţământ : limba şi literatura română 
Tema : Sunetul şi litera “ l “ mic de tipar 
Obiectivul de referinţă : 

1.3 să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi 
sunetele dintr-o silabă 

Obiective operaţionale : 
  Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili să : 

O1– să ordoneze cuvintele obţinute pentru a forma o propoziţie ; 
O2 – să completeze tabelul conform tehnicii de gândire critică 
                  „ Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat ”; 
O3 – să realizeze tehnica ”Ciorchinelui” conform indicaţiilor primite ; 
O4 – să recunoască litera „ l” mic de tipar în diverse contexte ; 



Tipul lecţiei : mixtă 
Strategii didactice : 

- sistemul metodologic: exerciţiul ( metodă de învăţământ ), fonetică, analitico - 
sintetică, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, 
tehnica “Ciorchinelui”, tehnica” Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat”, jocul didactic 

- sistemul mijloacelor de învăţământ : alfabetar, planşa model cu litera “l“, revista, 
- formele de organizare a activităţii elevilor : frontală, individuală, pe grupe. 

 
 

Desfăşurarea lecţiei : 
Evenimentele 

lecţiei 
Activitatea de învăţare Dozarea 

timpului 
Captarea atenţiei Exprimarea unei motivaţii pentru a participa cu interes la activitate  
Reactualizarea 
cunoştinţelor  

Verificarea conţinutului lecţiei anterioare prin citire selectivă, pe rânduri, pe 
grupe, corectând greşelile care apar. 
Activitatea se desfăşoară apoi pe grupe, fiecare grupă realizând sarcinile 
propuse şi prezentate mai jos : 

 enumerarea literelor învăţate ( a, A, m, M, u, U, n, N,  i, I,  e, E,  r, R,  o, 
O,  c, C,  ă, Ă ) 

 prezentarea unui cuvânt care începe cu una din literele învăţate 
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

a- ac  Lan 
A – Ana „ l ” Lac 
M - mama  Lene 
M – Maria  Lumină 
u- unu  Lin 
U- Uca  Lacrimă 
n- nani  Alune 
N- Nina  Lalele 
i- iau  Nelu 
I- Irina  Cal 
e- eu  Alin 
E- Ene  Luna 
r- rama  Mal 
R- Rică  Aluna 
o- ou   
O- Onu   
c- canar   
C- Cora   
 ordonarea pieselor unui puzzle pentru a obţine cuvinte (Miruna , mere , 

are, mari ) 
 ordonarea cuvintelor pentru a obţine o propoziţie care va fi scrisă la 

stelaj ( Miruna are mere mari . ) 

 

Anunţarea 
obiectivelor 

La sfârşitul activităţii , elevii vor fi capabili să citească cuvinte şi propoziţii care 
conţin litera „ l” mic de tipar, completând planşa dedicată Ciorchinelui  

 



Prezentarea noului 
conţinut 

 Alcătuirea unei propoziţii pornind de la o realitate: primirea unui cadou. 
 Analiza propoziţiei formate, precizându-se numărul de cuvinte care o 

compun, precum şi stabilirea ordinii fiecărui cuvânt. 
      Decembrie este luna cadourilor. 
 Desprinderea cuvântului care conţine sunetul „l”: luna 
 Analiza cuvântului, stabilirea numărului şi a ordinii silabelor 
 Separarea silabelor şi stabilirea numărului de sunete care compun 

fiecare silabă în parte 
 Desprinderea şi pronunţarea noului sunet 
 Prezentarea literei „l” mic de tipar care corespunde sunetului  „l” 
 Oferirea de exemple de cuvinte care conţin sunetul „l” în poziţie iniţială, 

mediană sau finală 
 Citirea unor silabe, cuvinte sau propoziţii 
 Citirea paginii din manual care corespunde literei „l” mic de tipar, 

rezolvând sarcinile propuse :citirea coloanelor, a propoziţiilor, 
ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii 

 Realizarea planşei Ciorchinelui cu ajutorul copiilor 
 Citirea demonstrativă a lecţiei din manual 
 Recunoaşterea literei pe bucăţi de ziare decupate 

 

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

Continuarea citirii paginii din manual acasă, în scopul consolidării 
cunoştinţelor. 
Aprecieri verbale asupra modului de desfăşurare a activităţii. 

 

 
Sarcini de lucru 

Obiective 
operaţionale 

Conţinuturi Grupele Evaluare 

O1- O4 Enumerarea şi completarea tabelului tehnicii „” Ştiu - 
Vreau să ştiu - Am învăţat”, cu precizarea fiecărei litere 
şi a cuvântului care începe cu ea. 

G1 
G2 
G3 
G4 

Întrebări  
Orale 

O2 Realizarea din bucăţile de puzzle a unor cuvinte 
Miruna 
mere 
mari 
are 

G1- 
mari 
G2- 
Miruna 
G3- 
mere 
G4- are 

Întrebări 
orale  

O3 Ordonarea cuvintelor şi obţinerea propoziţiei, cu 
specificaţia că o propoziţie începe cu literă mare şi are 
scris la sfârşit un semn care poate fi punctul, semnul 
întrebării sau semnul exclamării.  

G1 
G2 
G3 
G4 

Întrebări 
orale 

 
 
 


