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PROIECT DE LECȚIE 

DATA: 27.11.2015 
ȘCOALA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI 
PROPUNĂTOR: MOLNÁR KRISZTINA EVA 
CLASA : a I-II-III-a A 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 
OBIECTUL: Comunicare în limba română/Limba și literatura română 
SUBIECTUL:  
Clasa I – Recapitularea literelor a-l     
Clasa II – Recapitulare – unitatea Cuvântul                   
Clasa a III- Recapitulare – Substantivul  Lectură Supa de piatră folclorul popular maghiar 
 
TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor 
SCOPUL:Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute, îmbogățirea 
vocabularului elevilor prin exerciții variate, utilizate pe niveluri de vârstă diferențiate; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
CLASA a I-a  

- Să recunoască  literele  învățate colorându-le conform indicațiilor; 
- Să identifice ordinea desfășurării acțiunilor în lectură; 
- Să identifice aspecte negative/pozitive trăite de personajul principal; 
- Să genereze idei noi în continuarea lecturii; 
- Să extragă morala lecturii audiate; 
- Să denumească obiectele din imagine, scriind denumirea acestora; 
- Să transcrie textul dat, respectând așezarea în pagină; 
- Să deseneze anumite obiecte întâlnite în lectură; 
- Să dramatizeze lectura audiată; 

CLASA a II-a  
- Să identifice grupurile de sunete oa,ua,uă din textul dat; 
- Să identifice ordinea desfășurării acțiunilor în lectură; 
- Să identifice aspecte negative/pozitive trăite de personajul principal; 
- Să genereze idei noi în continuarea lecturii; 
- Să extragă morala lecturii audiate; 
- Să despartă în silabe corect; 
- Să enumere anumite obiecte specifice întâlnite în lectura audiată; 
- Să scrie propoziții distincte fiecărei imagine dată; 
- Să deseneze o secvență din lectură; 
- Să dramatizeze lectura audiată; 

ClASA a III-a  
- Să rezolve rebusul cu tema SUBSTANTIVUL; 
- Să identifice ordinea desfășurării acțiunilor în lectură; 
- Să identifice aspecte negative/pozitive trăite de personajul principal; 
- Să genereze idei noi în continuarea lecturii; 
- Să extragă morala lecturii audiate; 
- Să recunoască substantivele și să elimine intrusul; 
- Să analizeze substantivele, precizând felul și numărul acestora; 
- Să redacteze un text funcțional, cu tema dată; 
- Să dramatizeze lectura audiată; 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee:  
Explicația, Metoda puzzle , Conversația, Metoda rebusului, Expunerea, Metoda Pălăriilor   

gânditoare, Metoda cadranelor, Dramatizarea; 
Mijloace didactice: fișe de lucru, creioane;figurine pentru teatru de păpuși;tablă, pălării, 
Forma de organizare: Individual, în perechi, frontal; 
Durata: 50 minute 
Bibliografie: 

- Maria Eliza, Dulama:,,Metodologii didactice activizante, teorie și practică,,CLUSIUM 2008 
- Programele școlare revizuite; 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

Momentele lecţiei Conţinutul activităţii Resurse Evaluare  

Metode  Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

- Se pregătesc materialele necesare desfăşurării 
lecţiei. 
- Se asigură liniştea necesară bunei desfăşurări a 
lecţiei. 

    

2. Verificarea 
cunoștințelor 
dobândite 
anterior 

Cls. I – Fiecare elev va colora literele învățate 
conform indicațiilor întâlnite în legendă. 
 
Cls. II – Sarcina elevilor va fi de a identifica 
grupurile de litere oa, ua, uă, dintr-un text dat. 
Anexa 1 
Cls. III – Reactualizarea cunoștințelor se va realiza 
cu ajutorul rebusului cu temă: Substantivul (anexa 2) 

Explicația 
Metoda puzzle  
 
Conversația 
 
Metoda 
rebusului 

 
 
 
Creioane 
Fișă de lucru 
 
 
 

 
 
 
Individual 
Frontal  

 
 
 
Aprecieri 
verbale 

3. Captarea 
atenției 

Se prezintă personajul principal din lectură, acesta 
cerându-le ajutorul elevilor , deoarece era flămând.  

Conversația Personajul 
principal 

Frontal   

4. Anunțarea 
temei 

Lectura care este propusă se numește ,,Supa de 
piatră,,lectură din folclorul popular maghiar.  

Explicația  Frontal   

5. Dirijarea 
învățării 

Se prezintă  lectura sub forma unui teatru de păpuși, 
prezentat de cadrul didactic (anexa 3) 
Cu ajutorul metodei Pălăriilor Gânditoare, se poartă o 
discuție asupra momentelor subiectului, întâlnite în 
lectură.  
Se expun cele 6 pălării gânditoare, fiecare având o 
anumită culoare, care este asociată cu un mod de 
gândire tipic sau cu un aspect asupra problemei 
abordate.  
Pălăria albă – Informează – Analizează faptele, 
datele problemei. Întrebările la care se răspund sunt: 
Ce informații avem? 
Ce informații lipsesc? 

 
 
 
Expunerea 
 
Conversația 
 
Metoda 
Pălăriilor 
gânditoare 
 
 

 
 
 
Figurine 
pt.teatru de 
păpuși 
 
Oală, lingură 
legume 

 
 
 
 
 
 
Frontal  

Aprecieri 
verbale 
asupra 
atenției cu 
care 
urmăresc 
firul 
povestirii/as
upra 
răspunsurilo
r date 
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Ce știm despre...? 
Pălăria roșie – Spune ce simte –  
Ce vă place? 
Ce vă displace cel mai mult? 
Sentimentul meu este că... 
Pălăria neagră – Identifică aspectele negative – 
Care sunt însușirile negative ale bătrânei/feciorului? 
Pălăria galbenă – Identifică aspecte pozitive –  
Care sunt însușirile pozitive ale bătrânei/feciorului? 
Pălăria verde – Generează idei noi – Identificare 
alternativelor de rezolvare; 
Ce ar trebui făcut? 
Cum s-ar fi putut schimba această situație? 
Pălăria albastră – Clarifică – 
Care este ideea principală?  
Care este morala/învățătura acestei lecturi? 

6. Obținerea 
performanței 

Utilizând metoda cadranelor, fiecare elev va rezolva 
sarcina dată, apoi se va rezolva frontal, cu fiecare 
clasă în parte.  
 Clasa I (Anexa 4) 

1. Recunoaște imaginea și scrie denumirea 
obiectului. 
Oală, creioane, marinar, caramele, 

 
2. Scrie de la sfârșit la început pt.a forma 

cuvinte noi 
Lac – cal 
Rac – car 
Ac – ca 
Eram – mare 
 

3. Transcrie următorul text, respectând așezarea 
în pagină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
cadranelor 
 
Explicația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișa de lucru 
 
Creioane 
Tablă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
Frontal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale / 
Ștampilă pe 
fișa de lucru 
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Nicu e la Amalia. Ei au nouă cornuri.  
- Ai un corn cu cacao? 
- Nu, am nouă cornuri cu mac.  
4. Desenează ingredientele folosite de 

personajul principal, pentru a prepara 
renumita ,,supă de piatră,, 

Clasa a II-a  (anexa 5) 
1. Desparte în silabe cuvintele: întâmplarea, 

țâfnos, obiceiul, supărat, flămând 
2. Enumeră ingredientele utilizate de personajul 

principal în lectura ,,supa de piatră,, 
3. Scrieți câte o propoziție imaginilor date; 
4. Desenați o secvență din povestea ,,Supa de 

piatră,, 
Clasa a III-a (anexa 6) 

1. Tăiați cuvintele care nu sunt substantive: 
merg, băiat, câmpie, școlar, iscusită, ajută, 
câine, leneș, prăpastie 

2. Analizează substantivele din următorul 
fragment, precizând felul și numărul acestora; 

3. Redactează un bilet bătrânei din povestea 
,,Supa de piatră,,pentru a corecta 
comportamentul ei negativ față de soldat. 

4. Desenează o secvență importantă din lectura 
studiată 

7. Asigurarea  
feed-back-ului  

Elevii au posibilitatea de a intra în pielea 
personajelor prin dramatizarea lecturii.  Se va pregăti 
costumația necesară.  

Dramatizarea Costumație 
Piatră 
Legume 
Oală 
Lingură de 
lemn 

În perechi de 
câte doi 

Aplauze 
Aprecieri 
verbale 
 

8. Încheierea 
lecției 

Se fac aprecieri verbale asupra întregului demers 
educativ 

Conversația     
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Anexa 1 
 

Ioana și Mioara locuiesc în satul Viișoara. Amândouă sunt eleve silitoare. Dimineața ele merg 
împreună la școală. În timpul liber ele se joacă împreună. Mioara o aduce cu ea și pe surioara ei, 
Oana. Ea are doar patru ani. Ioana o întreabă pe Mioara: 

- Vrei să sărim coarda? 
- Da! Îi răspunde ea bucuroasă. 
Oana se uită la ele. În timp ce se joacă cu mingea, se gândește că poate peste câtva timp va reuși 

să sară coarda și ea ca și surioara ei sau ca Ioana.  
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Anexa 2 
REBUS - SUBSTANTIV 

 

1. Obiect cu care scriem. 
2. Ploaie măruntă şi deasă. 
3. cartea de căpătâi a boboceiilor din clasa I. 
4. Lipsă indelungată de ploi. 
5. “Biroul” doamnei invăţătoare. 
6. “Biroul” elevului. 
7. Persoană care educă multe generaţii de elevi. 
8. Cu ea scriem pe tablă. 
9. Obiect folosit pentru a linia caietul. 
10. Aşa li se mai spune şcolarilor. 
 

                                         A 

 S T I L O U 
B U R N I T A 
A B E C E D A R  

 S E C E T A  
C A T E D R A  

 B A N C A  
I N V A T A T O R 

C R E T A   
 R I G L A  

E L E V I  
                                         B 
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Anexa 4 

                                   
_____________                 _____________ 
 

                        
_____________                ____________ 

 
Scrie de la sfârșit la început pentru a forma cuvinte noi 

 
Lac –           _______________________ 
 
 
Rac –          ______________________         
 
 
Ac –             ______________________ 
 
 
 
Eram –       ______________________    

Transcrie următorul text, respectând așezarea în pagină 
 

Nicu e la Amalia. Ei au nouă cornuri.  
- Ai un corn cu cacao? 
- Nu, am nouă cornuri cu mac.  

_____________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
_____________________________________________ 

Desenează ingredientele folosite de personajul principal, pentru 
a prepara renumita ,,supă de piatră,, 
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Anexa 5 
Desparte în silabe cuvintele: întâmplarea, țâfnos, obiceiul, supărat, 
flămând 
 
__________________ 
 
__________________  
 
__________________  
 
__________________  
 
_________________  

Scrieți câte o propoziție imaginilor date; 

                              
 

 

 
Enumeră ingredientele utilizate de personajul principal în lectura 
,,supa de piatră,, 
 

 
Desenați o secvență din povestea ,,Supa de piatră,, 
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Anexa 6 
 
1.Tăiați cuvintele care nu sunt substantive: merg, băiat, câmpie, 
școlar, iscusită, ajută, câine, leneș, prăpastie, 

 

3. Redactează un bilet bătrânei din povestea ,,Supa de piatră,, 
pentru a corecta comportamentul ei negativ față de soldat 

2.Analizează substantivele din următorul fragment,precizând 
felul și numărul acestora: 
  
Vântul adia ușor. Bunica stătea pe banca de sub nucul bătrân. 
Împletea un fular pentru nepoțelul ei. Lucrând, se tot gândea la 
întâmplarea din ziua trecută, când băiatul s-a întors fericit de la 
școală. A alergat spre ea cu caietul deschis. Luase un ,, Foarte 
bine,, la lucrarea de la matematică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desenează o secvență importantă din lectura studiată 
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Supa de piatră 
Folclorul popular maghiar 

 
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar povesti, a fost odată un soldat venit acasă 

după front. Cu hainele zdrențuite și flămând, umbla dintr-un sat în altul, dar nimeni nu i-a dat nici o 
bucată de pâine, sau o ciorbă caldă, ba din contră au azmuțit câinii pe el. Unii se prefăceau că erau 
săraci lipiți pământului. 

S-a hotărât soldatul nostru, în sinea lui, că în următorul sat în care va intra, va găti o supă 
extraordinară, după gustul lui. Intrând în sat, a luat în mână o piatră și a intrat la prima curte. Acolo 
locuia o bătrână. 

- Bună ziua, dragă mamă.  
- Bună să-ți fie inima.  
- Cum stai cu sănătatea? 
- Așa și-așa, dar dumneata? 
- Și eu la fel, doar sunt flămând, aș mânca ceva dacă mi-ai da, dacă mi-ai da cu plăcere. 
- Vai, dragul meu, ți-aș da eu dacă aș avea, dar sunt așa de săracă ca șoarecii bisericii. Nu am 

nimic, mi-i goală cămara, nu am nimic acasă. 
- Eu totuși nu sunt chiar așa de sărac, uite, am o piatră în buzunar. Pot găti o supă gustoasă pe 

ea, doar că am nevoie de o oală sau căldare în ce să o fierb. 
S-a mirat bătrâna, cum o fi oare supa de piatră? 

- O oală chiar îți pot da, că am destule, doar că nu am ce pune în ele.  
A spălat soldatul piatra și a pus-o în oală, a turnat apă și a pus-o la fiert. Din când în când, cu o 
lingură mare a învârtit în ea. Când apa a dat în clocot, a gustat supa.  

- De bună e bună, dar dacă ar fi puțină sare, vai ce gustoasă ar fi. 
- Aduc eu sare, am eu. – bătrâna a și adus sarea, soldatul a pus-o în supă, după care a zis: 
- Știi mamă, dacă ar fi o lingură de untură, atunci chiar că ar fi extraordinară.  
- Am eu, aduc eu! 

A adus o lingură de untură, le-a pus în oală. Învârte soldatul supa, apoi o gustă, bătrâna a fost ochi și 
urechi să nu piardă nimic. 

- Știți, eu gătesc des supă de piatră, dar pot spune, că atunci e cea mai bună, dacă fierbe cu 
cârnaț. 

- Am eu cârnaț, aduc eu din cămară. 
- Adu, atunci două bucăți, că și mie îmi trebuie una și dumitale.  
- Aduc, aduc, și a și venit cu cele două bucăți de cârnaț.  

Soldatul le-a pus în oală, încet încet învârtindu-le.  
- Dacă am avea 2, 3 cartofi, am putea să-i tăiem bucățele în supă,  și o legătură de zarzavaturi,  

am primi un gust extraordinar. 
- Am eu de toate, aduc acuși.  
- Gustați să vedeți ce bun e... 

A gustat bătrâna și a zis: 
- Vai, nu am crezut niciodată că din piatră se poate fierbe așa o supă minunată.  

Au mai lăsat puțin să fiarbă, apoi soldatul a spus: 
- Câteva boabe de orez, ar fi bune, dacă ați avea, dar asta sigur nu aveți? 
- Am eu și orez. 

Au adăugat orezul în supă și a suspinat soldatul: 
- Supa asta e chiar la fel cu aceea pe care o gătesc eu de obicei. 

Au așteptat să fiarbă, apoi soldatul a pus în două farfurii, au mâncat până ce s-au săturat, baba numai 
se mira, cum a reușit feciorul să facă o așa supă, dintr-o piatră. L-a întrebat pe soldat: 
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- Nu vinzi piatra asta? De multe ori, nu am ce să fac de mâncare. Ce supă bună aș putea face 
cu ea? 

- Ți-o vând cu plăcere, pentru 10 galbeni.  
Baba i-a plătit repede, a scos piatra din supă, a pus-o într-o batistă în cămară, iar soldatul a dispărut 
fără urmă, cu cei 10 galbeni, ca nu cumva să se răzgândească baba.  Acum că a fost sătul, a hoinărit 
în continuare, până când din nou a găsit  o babă, care nu știa cum se gătește supa de piatră. Trăiți așa 
să nu trebuiască să o gustați niciodată. 


