
PROIECT  DE  ACTIVITATE TERAPEUTIC  

 

Profesor logoped Budur Carmen, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila 
 
 

Aria curricular : Terapii specifice şi de compensare  

Disciplina: Terapia tulburărilor de limbaj 

Subiectul: Exerciţii de formare a deprinderii de a executa sarcini de lucru după o comandă 

verbală dată („Potriveşte!”, „Sortează!”, „Fă puzzle!”) 

Tipul de activitate: recuperativ – compensatorie 

 

Elevul: I. A. G. 

Clasa: a VII-a  

Tip de deficienţ /handicap: handicap de intelect şi de limbaj 

Grad de deficienţ : grav 

Diagnostic psihologic: retard mental sever 

Diagnostic logopedic: întârziere în dezvoltarea limbajului/tulburări din spectrul autist 

 

Obiectiv de referinţ : dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi răspuns la mesajele primite 

 

Obiective operaţionale: - pe parcursul activităţii elevul va fi capabil: 

O1 – să stabilească contact vizual la cerere; 

O2 – să coopereze cu adultul făcând dovada înţelegerii mesajelor primite verbal; 

O3 - să potrivească forme în incastru; 

O4 – să sorteze forme pentru a le introduce în cutie; 

O5 – să asocieze forme cu umbrele acestora; 

O6 - să realizeze puzzle din 2 şi din 3 piese. 

 

STRATEGIA DIDACTIC  

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, susţinerea permanentă, 

încurajarea, aprecierea; 

2. Forme de organizare: individual; 



3. Mijloace de înv ţ mânt: masa de lucru, planşă cu imagini, jetoane, incastru cu diferite 

forme, cutie şi forme din lemn, plăcuţe din lemn cu umbre ale formelor, Joc Puzzle din 2 piese 

(animale), Alfabet Puzzle din 2 şi 3 piese. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Lovaas, I. – Teaching Individuals with Developmental Delays: Basic Intervention Techniques 

– Applied Behavioral Analysis (ABA); 

2. Mitasov, T., - curs de terapie cognitivă şi comportamentală la copilul cu autism şi sindrom 

Down; 

3. Partenie A., - Logopedie (curs), Editura „Excelsior”, Timişoara, 1999. 



 
 

Nr. 

crt. 

Momentele 

activit ţii 
Ob.  

op. 

Timp 

 

Desf şurarea  activit ţii Strategia didactic  Evaluare 

Metode şi 
procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace de 

înv ţ mânt 
1.  Moment 

organizatoric 
 1 min. Se pregătesc cele necesare bunei 

desfăşurări a activităţii. 
    

2.  Captarea 
atenţiei 

O1 2 min. Se solicită elevului să stabilească 
contact vizual cu adultul (comanda 
verbală:  “Uită-te la mine!”). 
Datorită deficitului de atenţie al 
elevului, atenţia va fi captată pe tot 
parcursul activităţii prin schimbarea 
sarcinilor de lucru şi a materialelor 
didactice. 
 

Conversaţia Individual   

3.  Dirijarea 
activităţii 

O2 
O3 
 
 
 
 
 
O2 
O3 
 
 
 
 
O2 
O4 
 
 

35 min. Elevul va fi solicitat: 
- să potrivescă jetoane cu 

alimente pe  planşa cu 
imaginile alimentelor 
(comanda verbală: 
“Potriveşte!”); 

 
- să potrivească forme (cerc, 

pătrat, triunghi, dreptunghi) 
într-un incastru (comanda 
verbală: “Potriveşte!”); 

 
- să sorteze forme din lemn 

pentru a le introduce în cutie 
prin locul corespunzător de pe 
capac (comanda verbală: 
“Sortează!”); 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Încurajarea 
 
 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
Susţinerea 
permanentă 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
Încurajarea 
 

Individual Planşă cu 
imagini 
Jetoane 
  
 
 
 
Incastru cu 
diferite 
forme 
 
 
 
Cutie din 
lemn 
Forme din 
lemn 

Aprecieri verbale 
asupra potrivirii 
jetoanelor 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
asupra potrivirii 
formelor în 
incastru 
 
 
Aprecieri verbale 
asupra sortării 
formelor 
 



 
O2 
O5 
 
 
O2 
O6 
 
 

- să perceapă tactil forme din 
lemn şi să le asocieze după 
umbră (comanda verbală: 
“Potriveşte!”); 

 
- să facă puzzle din două piese 

(comanda verbală: “Fă 
puzzle!”). 

 

Explicaţia 
Exerciţiul 
Încurajarea 

Plăcuţe cu 
umbre 
Forme din 
lemn 
 
Joc Puzzle 
din 2 piese 
(animale) 
Alfabet 
Puzzle din 2 
piese 

Aprecieri verbale 
asupra asocierii 
formelor cu 
umbrele acestora 
 
Aprecieri verbale 
asupra realizării 
sarcinii de lucru 
 
  

4.  Consolidarea 
activităţii 

O2 
O6 

5 min. Consolidarea se va realiza prin 
asamblarea unui puzzle format din  
din 3 piese. 

Demonstraţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 
Susţinerea 
permanentă 

Individual Alfabet 
Puzzle din 3 
piese 
 
 

Aprecieri verbale 
asupra realizării 
sarcinii de lucru 

5. Evaluare  2 min. Elevul va fi apreciat pentru realizarea 
sarcinilor de lucru  şi va fi 
recompensat social. 

Aprecierea    

 


