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Proiect de lecție 

 

 

 

Data: 

Clasa:  a IV-a A 

Disciplina:  Educație tehnologică 

Aria curriculară: Tehnologii 

Subiectul:  Iepurașul (Materiale din natură) 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 

Obiective operaționale: 

-să numească materialele de lucru primite și însușirile lor; 

-să lipească estetic bucățile de coajă de ou pe tipar; 

-să coloreze creativ modelul; 

- să aprecieze obiectiv lucrările personale și ale colegilor; 

Strategia didactică: mixtă 

Metode și procedee: conversația euristică, demonstrația, explicația, exercițiul, instructajul, 

obsrvatia 

Mijloace didactice: planșă cu tipar, aracet, coji de ouă, acuarele, planșă model, imagini cu 

iepurași, un iepuraș de pluș 

Formă de organizare: frontal/individual 

  

  

 

 



Nr.crt. Momentele 

lecției 

Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

1 Moment 

organizatoric 

-se pregătește sala de clasa și 

materialul necesar pentru 

lecție 

-se creează atmosfera necesară 

desfășurării lecției 

-se pregătesc pentru 

lecție cu cele 

necesare 

  

2 Captarea 

atenției 

-Se organizează un concurs de 

ghicitori despre animale și în 

special despre iepure 

-Se prezintă imagini cu acest 

animal 

-Învățătoarea va conduce o 

scurtă discuție cu privire la 

viața iepurilor de câmp, de 

casă și despre caracteristicile 

acestui animal, observandu-se 

un iepuraș de plus 

  

-iau parte la 

concursul de ghicitori 

despre animale 

-observă imaginile cu 

iepurași 

-participă la discuția 

inițiate, identificând 

caracteristicile 

iepurelui 

Conversația 

3 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

-Se anunță tema lecției:  

“Iepurașul” 

-Se comunica obiectivele 

lecției în termeni accesibili 

elevilor 

  Explicația 

4 Desfășurarea 

lecției 

-Se prezintă elevilor planșa 

model 

  

-Se demonstrează procesul 

tehnologic: 

Se sfărâma cojile de o în 

bucăți mici 

Se lipesc pe model 

Se colorează diferit 

conform imaginației 

fiecărui elev 

-Se repetă etapele de realizare 

împreună cu elevii 

-Se trece la executarea lucrării 

- observă și intuiesc 

planșa și materialele 

utilizate 

  

-observă modul de 

lucru și procesul 

tehnologic 

-urmăresc și modul 

de asamblare a ele-

mentelor componente 

  

-elevii repetă etapele 

de realizare a lucrării 

-execută lucrările în 

mod individual 

Observatia 

Conversația 

  

Explicația 

și 

Demonstra-

ția 

  

  

  

Exercițiul 



pe un fond muzical adecvat 

-Supraveghează elevii 

acordând ajutor acolo unde 

este nevoie 

-Oferă explicații suplimentare 

individuale 

-Face observații asupra 

acurateții lucrărilor 

5 Analiza și 

aprecierea 

lucrărilor 

-Enunță criteriile după care 

vor fi analizate lucrările de 

elevi: respectarea temei și a 

subiectului, gradul de 

finalizare, corectitudinea 

aplicării tehnicilor de lucru, 

acuratețea realizării, 

originalitatea 

-Selectează împreună cu elevii 

câteva lucrări reușite 

  

  

  

  

-Va solicita elevilor să repete 

etapele procesului tehnologic 

și materialele utilizate 

  

  

  

  

  

  

  

  

-selectează lucrările 

reușite după 

criteriile  enunțate 

-Apreciază lucrările 

colegilor lor 

  

-vor prezența etapele 

procesului tehnologic 

și materialele uti-

lizate 

  

Conversa-

ția 

6 Încheierea 

lecției 

-Se realizează aprecieri asupra 

modului de lucru 

- Se expun lucrările cele mai 

reușite 

  Conversa-

ția 

  

 


