
      1 

 

PROIECT DIDACTIC 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE: CRĂSNEAN LIVIA 
 FUNCŢIA DIDACTICĂ: PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, SATU MARE 
CLASA: a II-a 
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE  
UNITATEA TEMATICĂ: BUN VENIT, PRIMĂVARĂ! 
DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
SUBIECTUL LECŢIEI: Scrierea corectă a cuvintelor într-un/într-o,dintr-un/dintr-o,sau/s-au,sa/s-a 
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor  
 
COMPETENŢE GENERALE: 
 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
 Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise ,în contexte de comunicare cunoscute 
 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE:   
Comunicare în limba română 

 3.1.-Citirea unor mesaje scrise,întâlnite în mediul cunoscut 
 3.2.-Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări,fenomene din universul cunoscut 
 4.2.-Redactarea unor mesaje simple,cu respectarea convenţiilor de bază 

DISCIPLINE INTEGRATE: 
Dezvoltare personală 

 2.3.-Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 
Arte vizuale şi abilităţi practice 

 2.3.-Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
 2.6- Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, 
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muzicală, verbală, kinestezică 

Muzică şi mişcare 

 2.2.-Cântarea în colectiv,asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
CLR -    O1 - să asculte cu atenţie mesajele transmise; 
              O2 - să citească corect şi conştient cuvinte,propoziţii (text) pe baza explicaţiilor date; 
              O3 - să desprindă informaţii dintr-un text citit; 
              O4 - să utilizeze corect cuvintele într-un/într-o,dintr-un/dintr-o,sau/s-au,sa/s-a şi să alcătuiască propoziţii cu acestea ; 
              O5-să identifice forma corectă a cuvintelor într-un text; 
              O6-să ordoneze cuvintele într-un enunţ logic; 
              O7-să rezolve corect sarcinile jocului didactic;  
              O8-să potrivească corect ortogramele în enunţuri; 
              O9-să alcătuiască un text cu ortogramele învăţate; 
DP -      O10– să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor individual şi pe grupe  ; 
AVAP-  O11 – să coloreze imaginea, folosind culori potrivite; 
              O12-să asambleze corect,estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente ale propoziţiei; 
MM  -     O13-să reproducă în grup un cântecel; 
                             
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
1..MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, creioane colorate, recompense,cutia fermecată,plicuri,planşe cu Albă ca Zăpada şi cei 
şapte pitici; 
2.METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca independentă, jocul didactic, metoda cadranelor; 
3.FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual,în perechi; 
4.FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică, evaluarea scrisă, evaluarea orală; 
5.BIBLIOGRAFIE:  

„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilităţi practice, 
aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele 
I-IV” – program   de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar; 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele  
lecţiei 

Comp. 
spec. 

Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Resurse Evaluare 

Moment 
organizatoric 

 
 
 
 

Captarea  
atenţiei 

 
 
 
 
 
 
CLR 
O1 

Stabilesc ordinea şi disciplina 
în sala de clasă;pregătesc 
materialele necesare în 
desfăşurarea activităţii. 
 
 
 Musafirul nostru 
“Albă ca zăpada” vă mulţumeşte 
că la ora de MEM (matematică şi 
explorarea mediului) aţi reuşit să-i 
salvaţi piticii răpiţi de mama 
vitregă care i-a transformat în 
pitici de grădină.Vraja nu se poate 
desface numai dacă veţi rezolva 
corect toate exerciţiile din cadrul 
orei de CLR(comunicare în limba 
română).Zâna piticilor are o 
surpriză pentru voi,dragi copii,şi 
anume “cutia fermecată.”Împreună 
vom descoperi ce se află în ea. 
 

Elevii îşi pregătesc cele 
necesare lecţiei;ascultă 
explicaţiile. 
 

 

Elevii ascultă cu atenţie cele 
spuse. 

Un copil va deschide cutiuţa 
fermecată.În cutie se află mai 
multe petale de flori.Pe spatele 
acestor petale sunt scrise 
diferite cuvinte. 

Câte un elev,la întâmplare va 
extrage câte o petală din 
cutie,după care va ieşi în faţa 
clasei şi o va lipi pe foaia de 
flipchart pregătită.La fel vor 
proceda ,pe rând, cu toate 
petalele până vor termina de 
asamblat floarea Albei ca 
zăpada. 

Cu ajutorul cuvintelor scrise pe 
aceste petale elevii trebuie să 
rezolve corect toate sarcinile 

conversaţia 
frontal 
 
 
 
conversaţia 

 

anexa 1 

jocul didactic 

cutia fermecată 

 

 

 

-observarea 
sistematică 
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pentru a-i salva pe pitici de 
vraja ce i-a cuprins. 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

anterioare  

 
CLR 
O2 
 
 
 
 
 
 

Verific tema cantitativ şi calitativ. 
 Pun câte un elev să citească câte 
un exerciţiu din temă. 
Le adresez câteva întrebări în 
legătură cu scrierea corectă a unor 
cuvinte pe care le-am învăţat în 
orele anterioare.     

Participă la verificarea temei. 

 

Elevii răspund cerinţelor. 

conversaţia 
explicaţia 
frontal 
 
 
 

 

-aprecierea 
răspunsurilor date 

Enunţarea temei 
şi a obiectivelor 

CLR 
O1 

Anunţ elevii că titlul lecţiei este: 
„Scrierea corectă a cuvintelor într-
un/într-o,dintr-un/dintr-o,sau/s-
au,sa/s-a.”. 
La sfârşitul lecţiei vor şti mult mai 
bine să opereze cu aceste 
cuvinte,să le introducă corect în 
enunţuri,să completeze un text 
lacunar,să stabilească dacă în 
unele enunţuri s-au folosit corect. 

 

Elevii ascultă cu atenţie 
mesajul transmis. 

 

 
conversaţia 
explicaţia 

 

-observarea 
sistematică 

 

Dirijarea 
învățării 

 
CLR 

O1 

 

 

 

Ora de CLR(comunicare în limba 
română)se va desfăşura sub formă 
de joc-concurs.Fiecare dintre voi e 
un pitic,lucru pe care l-am stabilit 
la întâlnirea de dimineaţă.Piticii au 
de rezolvat exerciţiile aduse în 
plicuri de fiecare pitic din 
poveste.Cine termină repede şi 
bine sarcina de lucru va fi 
recompensat.Trebuie să strângeţi 
cât mai multe mărgele pentru 

Se pregătesc pentru concurs. 

 

 

 

 

 

frontal 
conversaţia 
explicaţia 
 

 

 

 

-observarea 
sistematică 
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O3 

O4 

O5 

 

 

O4 

O6 

AVAP 

O12 

 

CLR 

 

O7 

Albă-ca-Zăpada care astăzi este 
musafirul nostru.Pe perete se află 
cei şapte pitici din 
poveste.Rezolvând corect 
exerciţiile aduse de pitici veţi reuşi 
să desfaceţi vraja care i-a 
transformat în pitici de grădină. 
Voi împărţi elevii în trei grupe. 
 
Să vedem ce ne-a adus primul 
pitic. 
1.Prezentarea Power Point. 
Vom urmări împreună prezentarea 
,după care vom citi cu atenţie 
textul de pe slide-ul 3 şi vom 
rezolva cerinţele prin metoda 
cadranelor. 
 
Ofer/nu ofer recompense. 
 
 
Al doilea pitic vă roagă să 
rezolvaţi la tablă şi în caiete 
exerciţiile de pe slide-ul 5 şi 6. 
Ofer/nu ofer recompense. 
 
Al treilea pitic vă propune un 
joc.Dacă veți rezolva corect 
sarcina veți descoperi cuvântul 
surpriză.(slide 7) 
Ofer/nu ofer recompense. 
 
 
 
 

Citesc exerciţiile şi rezolvă  la 
tablă şi în caiete. 
 
 
 
 
 
 
 
Urmăresc cu atenţie 
prezentarea ppt. 
 
 
 
Rezolvă sarcinile în perechi. 
 
 
 
 
 
Elevii rezolvă exerciţiile la 
tablă şi în caiete. 
 
 
Elevii rezolvă cerinţa jocului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

prezentare ppt 

exerciţiul 

metoda cadranelor 

anexa 2(slide 4) 

activitate în perechi 

recompense 

anexa 3(slide 5,6) 

prezentare ppt 

exercițiul 

jocul didactic 

anexa 4(slide 7) 

 

recompense 

 

 

 

 

 

-aprecierea 
răspunsurilor date 

 

-observarea 
comportamentului 

 

 

-evaluare orală 
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DP 

O10 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

DP 

O10 

 
 
 
Mai departe elevii vor lucra 
împărţiţi în trei grupe. 
Grupa I va primi plicul de la al 
patrulea pitic,grupa a II-a de la al 
cincilea pitic, iar grupa a III-a de la 
al şaselea pitic.Aceste plicuri 
conţin fişe de lucru cu scrierea 
corectă a cuvintelor sau/s-au,sa/s-
a. 
Ofer/nu ofer recompense. 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii rezolvă exerciţiile de pe 
fişele primite. 

activitate individuală 

explicaţia 

exerciţiul 

plicuri 

fişe de lucru 

anexa 5 

anexa 6 

anexa 7 

recompense 

activitate pe grupe 

recompense 

Obținerea 
performanței 

 
 
 
 

 

 
CLR 

O9 

 

 

Al şaptelea pitic aduce  ultimul 
plic cu sarcinile de lucru.Acesta 
conţine o fişă de lucru în care 
elevii trebuie să alcătuiască un text 
cu ajutorul ortogramelor învăţate. 
Ofer/nu ofer recompense. 
 

 

Elevii rezolvă sarcina de 
învăţare. 

 

fişe de lucru 
activitate în perechi 
 
exercitiul 
 
conversaţia 
 
anexa 8 

-observarea 
sistematică 
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 recompense 

Realizarea feed-
back-ului 

CLR 
O4 
AVAP 
O11 
 

Fiecare elev va primi câte o fişă de 
evaluare.(anexa 9)Rezolvând 
corect exerciţiile piticii vor scăpa 
de vraja mamei vitrege.După ce 
termină de rezolvat fişa de 
evaluare vor colora o planşă cu 
Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici. 
Ofer/nu ofer recompense. 
 
 

Elevii rezolvă sarcinile de 
lucru.  

exerciţiul 

explicaţia 

fişe de lucru 

activitate individuală 

anexa 9 

anexa 10 

recompense 

-observarea 
sistematică 

Încheierea 
activității 

MM 
O13 

Se fac aprecieri generale asupra 
activităţii.  
Se stabileşte tema pentru acasă. 
Vom cânta cântecelul “Noi suntem 
piticii.” 

Urmăresc aprecierile făcute. 

Elevii cântă. 

 

conversaţia 

 

 

-aprecieri verbale 
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ANEXA 2 
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ANEXA 3 
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ANEXA 4 

 


