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Clasa pregătitoare B
Data: 4 mai 2018

Profesor: Oprițoiu Corina Daciana
 Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva

Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Împărăția verii
Subiectul: Literele z, Z
Tipul lecției: de consolidare a cunoștințelor
Scopul: fixarea și consolidarea literelor „z”, „Z” prin intermediul exercițiilor de scriere și citire; 
Activități integrate: A.V.A.P., M.E.M.
Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română:
 1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
 1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții, rostite clar și rar;  
 2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple; 
 3.1. Recunoașterea unor cuvinte scrise doar cu litere mari sau cu litere mari și mici de tipar; 
 4.1. Trasarea elementelor grafice ale literelor mari de tipar, folosind resurse variate;

Matematică și explorarea mediului: 
 1.1. Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0-31; 
 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi cu  numerelor naturale în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime 

dată; 

Arte vizuale și abilități practice:
 1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen, cu anumite mesaje orale;

Obiective operaționale: 
- să pronunțe corect sunetul „z” în anumite cuvinte; 
- să precizeze poziția sunetelui „z” în cuvintele date, silabele și cuvintele din propoziții;



- să scrie, cu ajutorul alfabetarelor mici, cuvinte care conțin literele „z”, „Z”;
- să alcătuiască enunțuri simple, cu ajutorul unor cuvinte;
- să completeze cu literele potrivite cuvintele lacunare;
- să deseneze obiecte a căror denumire începe cu sunetul „z”;
- să respecte o poziție corporală corectă în bancă, în timpul scrierii.

Strategia didactică:
·Metode şi procedee: conversaţia, explicația, metoda fonetică analitico-sintetică, demonstrația, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea.
·Mijloace de învăţământ: caietul maculator, alfabetarele mici, fișe de lucru, cartea: „Ghici, ghici, ghici, ce voi desena aici?” de Lucia Muntean 

(vol.1). 
·Resurse TIC: laptop, videoproiector, dispozitivul Ipevo Annotator; 
·Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi.

Bibliografie: 
 Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa pregătitoare, anexa 2 la O.M.E.N., nr. 3418/19.03.2013, 

București, 2013; 
 Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasa pregătitoare, anexa 2 la O.M.E.N., nr. 3418/19.03.2013, București, 2013; 
  Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, clasa pregătitoare, anexa 2 la .M.E.N., nr. 3418/19.03.2013, 

București, 2013.

Desfășurarea lecției

Etapele lecției Conținutul instructiv-educativ Metode și mijloace
de învățământ

Evaluare

Activitatea învățătorului Activitatea elevilor

1. Moment 
organizatoric

1 min.

 Asigur un climat favorabil desfăşurării 
lecţiei. Verific dacă toţi elevii au 
materialele necesare pentru lecţie.

Îşi pregătesc materialele necesare 
desfăşurării orei. 

 

- conversația;

- alfabetarele mici;
- caietul maculator.

Evaluare 
frontală



2. Captarea atenției
5 min.

Ghici, ghici, ghici, 
Ce voi desena aici?(anexa 1)
Rostesc versurile, în timp ce desenez și 
eu:

Fac un romb mai măricel, 
Apoi desenez în el
Ochi și gură, nas, breton, 
Adaug un papion, 
Și o sfoară lungă, lungă,
Până sus în cer s-ajungă.

Ia privește-l! Poți să-mi spui 
Cine este dumnealui?
O fi un aeroplan
Sau e zmeul năzdrăvan?
Ca să nu-l lași singurel
Fă-i o soră lângă el!

- Ce am obținut? Despărțim în silabe 
cuvântul! 
- Cu ce sunet începe el?

Elevii desenează pas cu pas elementele 
care apar în versurile rostite de 
învățătoare.

... un zmeu. 
Despart în silabe cuvântul.
... cu sunetul z.

- explicația;
- demonstrația;
- exercițiul

- caietele maculator;

-dispozitivul Ipevo 
Annotator. 

Evaluare 
individuală

3. Anunțarea temei și
a obiectivelor

1 min

- Azi, la ora de Comunicare în limba 
română, ne vom juca în continuare cu 
sunetul și literele „z” și „Z” de tipar, 
pentru a le putea recunoaște cu ușurință în 
cuvinte și propoziții.

- conversația;

- jetoanele cu literele
„z” și „Z”.

4. Consolidarea 
cunoștințelor

20 min.

a) Reactualizarea cunoștințelor
 reactualizarea teoretică a 

cunoștințelor
- Care sunt elementele grafice ale celor Elementele grafice ale literelor z și Z de 

- problematizarea;

- metoda fonetică 
analitico-sintetică;

Evaluare 
frontală

Evaluare 



două litere?
- Desenăm cele două litere, imaginar, pe 
bancă, folosindu-ne degetul arătător.

- Dați exemple de cuvinte care să înceapă,
să conțină și să se termine cu sunetul z!

 munca independentă
Fișa de lucru (anexa 2)

- Completează cuvintele care denumesc 
imaginile date, cu literele potrivite.

 verificarea muncii independente
- Citim cuvintele completate!
Fișa de evaluare va fi proiectată pe tablă.

b) Consolidarea propriu-zisă
Fiecare pereche de elevi va primi un 
aparat de fotografiat laminat pe care se 
află un număr (cuprins între 0-31) și 
„rolele de film” pe care sunt scrise cuvinte
(formate din una/două/trei silabe) și 
propoziții (alcătuite din 3-4 cuvinte) care 
conțin literele z, Z.

Voi lansa diferite operații matematice 
(adunări și scăderi) ale căror rezultate se 
vor regăsi pe aparatele de fotografiat ale 
perechilor deja formate. În momentul în 
care perechea aude operația, va fi atentă să

tipar sunt: două linii orizontale unite 
printr-o linie oblică orientată spre 
dreapta:

z, Z 
Desenează literele „z”, „Z” pe bancă. 
Elevii dau exemple de cuvinte, insistând
/prelungind sunetul „z” în rostire.  

Lucrează sarcina de lucru, făcând 
corespondența dintre imaginile date și 
cuvintele lacunare. 
Cuvintele completate sunt: zidar, zale, 
cazan,  zimbru, muzică, buzunar, aragaz,
titirez, orez.
Verifică și corectează cuvintele scrise 
greșit, urmărind proiectarea lor pe tablă.

Ascultă cu atenție explicațiile privind 
sarcinile de lucru.

Calculează operația matematică rostită 
de învățătoare și anunță rezultatul corect
de pe propriul aparat de fotografiat, 
atunci când este cazul. 
Perechea de elevi citește apoi 

-fișele de lucru; 

- aparatele de 
fotografiat;
- „rolele de film” 
(anexa 3)
- alfabetarul mare;
- alfabetarele mici. 

individuală 

Evaluare în 
perechi

Evaluare 
individuală



calculeze rezultatul și să se ridice în 
picioare cu aparatul pe care se află acel 
număr. Dacă acesta este rezultatul corect, 
pereche respectivă va citi cuvintele 
menționate de mine de pe „rolele de film”.

cuvintele/propozițiile indicate de 
învățătoare de pe rolele de film din 
aparatul de fotografiat. 

Restul elevilor vor scrie fie la 
alfabetarul mare, fie la alfabetarele mici 
cuvintele selectate de către învățătoare, 
după ce, în prealabil, au fost analizate 
din punct de vedere fonematic (număr 
de silabe, sunetele/literele 
corespunzătoare fiecărei silabe).

5. Evaluarea 
formativă

7 min.

- Scriem propoziția: Buburuzele urcă pe 
frunze.
Se va face analiza propoziției, stabilindu-
se numărul de cuvinte, silabele și sunetele 
corespunzătoare fiecărui cuvânt. 

O pereche de elevi va scrie la tablă, 
folosind alfabetarul mare al clasei, în 
timp ce, ceilalți elevi vor scrie, tot în 
pereche, folosind alfabetarele mici. 

- metoda fonetică 
analitico-sintetică;

- alfabetarul mare;
-alfabetarele mici.

Evaluare în 
perechi

6. Activitatea 
recreativă

10 min.

Jocul didactic: Găsește litera!

Voi explica regula jocului „Găsește 
litera!”
Un elev va ascunde în clasă jetonul cu 
litera Z, iar un altul va căuta jetonul. În 
timpul căutării, colegii vor striga cuvântul 
„Gheață!” dacă elevul se află la distanță 
mare față de jetonul respectiv și un cuvânt
care conține sunetul z (exemplu: zidar, 
zar), dacă elevul se află în apropierea 
jetonului respectiv. 

Ascultă și respectă regulile jocului. - explicația;
- jocul didactic;

-jetonul cu litera Z.

7. Concluzii și 
aprecieri

1 min.

Voi face aprecieri privind activitatea 
elevilor, evidențiind elevii care au 
participat la lecție. 



Anexa 1
Ghici, ghici, ghici,
Ce voi desena aici?





Anexa 2 
Fișa de lucru



Anexa 3
„Rolele de film”



Aparatele de fotografiat


