
 

 

                                             PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR  

                                                       RADU GABRIELA 

         CLASA: Pregătitoare C  

DATA: 6.11.2018 

ARIA CURRICULARĂ:  Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA:  Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: Elefantul Eli 

SUBIECTUL:  Sunetul e și literele „E„ și „e” 

TIPUL  LECŢIEI: mixtă 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

DURATA:  35 minute + 10 minute activitate recreativă 

DISCIPLINE INTEGRATE 

 Comunicare în limba româna 

 Matematică și explorarea mediului 

 Muzică și mișcare 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

CLR: 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar; 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 

MEM: 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

         MM: 

         2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

CLR O.1.3.1 – să identifice poziția sunetului „e” dintr-un cuvânt sau silabă  

O.1.3.2 – să realizeze analiza fonetică, analitico-sintetică a cuvintelor date; 

O.2.1.3 - să pronunțe corect sunetul „e” 

O.2.1.4 – să răspundă coerent și complet la întrebările adresate; 

MEM O.1.1.5 – să asocieze numărul de silabe cu cifra corespunzătoare; 

MM  O.2.1.6 - să execute  mişcări potrivite conţinutului de idei al textului 

RESURSE: 



Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul-exercițiu ; 

Materiale:  jetoane litere, jetoane pe care sunt scrise cuvinte, fişe de lucru, planșă cu Mesajul zilei, 

jetoane cu silabe; 

Organizatorice: frontal, individual. 

Temporale : 35 minute + 10 minute activitate recreativă 

Umane : 13 elevi  

FORME DE EVALUARE: 

- observare sistematică; 

- apreciere verbală; 

BIBLIOGRAFIE: 

 Programa şcolară pentru clasa pregătitoare aprobată de MEN, nr. 3418/19.03.2013; 

 Mapa cadrului didactic Clasa Pregătitoare, Ed. Edu, Târgu-Mureș, 2018 

 Povestea literelor- clasa pregătitoare-auxiliar software-omologat de Ministerul Educației 

Naționale nr. 39450/I/3/27.11.2017 

 



 

Secvenţele 

instruirii şi 

dozarea 

C.S. 

 

Ob.op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică Evaluare  

Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

(1 minut) 

 Se pregătesc materialele necesare 

pentru desfăşurarea lecţiei. 

Se stabileşte ordinea şi disciplina. 

 

    Elevii se pregătesc 

pentru lecţie. 

 

Conversaţia 

Materiale  

necesare 

Frontal   

 

2. Captarea  

atenţiei 

(10 minute) 

 

CLR 

O.1.3.1 

O 2.1.3 

 

Se va realiza prin Mesajul zilei, 

unde elevii vor descoperi faptul că 

astăzi vor învăța despre un nou 

sunet și literă. (Anexa 1) 

 

Elevii observă cu 

atenție mesajul și 

rezolvă cerințele  

 

 

Conversaţia 

 

Planșa 

Mesajul zilei 

Frontal Observarea 

sistematică  

3. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

(1 minut) 

 

 

 

MM  

O.2.1.6 

Se anunţă tema lecţiei şi se enunţă 

o parte din obiective. Elevii află că în 

această  oră  vor participa  la diverse 

jocuri  şi vor rezolva exerciţii pentru 

a-și însuși sunetul nou. Se va 

interpreta o strofa din cântecul „A, a, 

a, acum e toamnă da” 

E, e, e, plăcută vreme e! 

Mere, prune, nuci şi pere, 

 

 

Elevii receptează 

mesajul transmis. 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

  

 

 

Frontal 

 



Noi avem după plăcere. 

E, e, e, plăcută vreme e! 

4. Dirijarea 

activității 

(13 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

 

 

O 1.3.2 

 

O.2.1.4 

 

 

 

 

CLR 

O.1.3.1 

MEM 

O.1.1.5 

Se va pune spre vizionare „Povestea 

literei E” (Povestea Literelor-Cd, ed 

edu) 

Pe baza poveștii se va dirija o 

conversație și exerciții 

Unde a avut loc acțiune din poveste? 

Ce animale au încercat să 

înveselească leul? 

Cine a reușit să îndeplinească 

acțiunea? 

Cu ajutorul cărui obiect a reușit 

elefantul Ben să readucă fericirea 

leului pe chipul său? 

 

În continuarea activității elevii vor 

primi o fișă de lucru Anexa 2 

 

 

Elevii ascultă cu 

atenție povestea. 

 

Elevii observă cu 

atenție imaginea și 

răspund la întrebări 

 

 

 

 

Elevii observă cu 

atenție fișa pusă la 

dispoziție și ascultă 

explicațiile 

 

 

Explicaţia  

Conversaţia   

Exerciţiul  

 

 

Metoda 

fonetică, 

analitico-

sintetică 

Exercițiul  

 

 

 

Plicuri 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

Jetoane litere 

mari de tipar 

 

Fișă de lucru 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

Observarea 

sistematică 

5. Obţinerea 

performanţei 

(10 minute) 

CLR 

O.1.3.1 

O.1.3.2  

 

  Folosind informațiile obținute  

elevii primesc sarcina de a completa 

“Cadranele”.( Anexă 3). Se acordă 

sprijin ori de câte ori va fi nevoie. 

Elevii rezolvă 

sarcinile de lucru, iar 

la final prezintă 

rezultatul. 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Cadranele 

 

Fişe de lucru 

 

Individual  

 

Aprecierea 

verbală 

 



6.Activitate în 

completare 

(8 minute) 

 

CLR 

O 2.1.3 

 

 Joc de atenție: 

„Cubul alfabet”: fiecare față a 

cubului primește o misiune. Le sunt 

explicate sarcinile de lucru. 

Elevul aruncă  cubul 

ca pe un zar; dacă 

pică pe literă, trebuie 

să găsească un 

cuvânt care începe 

cu litera respectivă; 

dacă pică pe o 

imagine, trebuie să 

denumească 

imaginea, să spună  

cu ce literă începe, să 

formuleze o 

propoziţie 

Joc-exercițiu 

Explicația 

Demonstrația 

 Frontal  Aprecierea 

verbală 

 

7. Aprecieri şi 

concluzii  

(2 minute) 

 Se fac aprecieri globale şi 

individuale cu caracter motivant 

privind participarea elevilor la lecţie. 

Primesc aprecierile. Conversaţia   Frontal 

Individual  

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 



 

Anexa 2 

 



Anexa  3 

 


