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PROIECTARE  

DIDACTICĂ 
 

 

Data: 18.12.2017                                       

Clasa: a II - a  

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “ Anghel Saligny”  Brăila 

Propunător: Înv. Itinerant Bratu Simona Daniela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba  şi literatura română 

Unitatea de învăţare: ” Iarna” 

Subiectul: „ Crăiasa Zăpezii” după H.Ch. Andersen 

Tipul lecţiei: Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor 

Obiective cadru:  

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral şi de exprimare orală ; 

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris şi de exprimare scrisă ; 

Obiective operaţionale: 

1.  să citească corect şi expresiv textul;    

2.   să răspundă  corect la ghicitori şi la întrebări; 

3. să redea oral un fragment din lecţie; 

4. să completeze corect fişele de lucru; 

5. să găsească cuvinte cu înţeles asemănător şi înţeles opus; 

6. să formuleze propoziţii simple, folosind cuvintele date. 
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Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, harta lecţiei, jocul 

didactic, exerciţiul,  observaţia, metoda cadranelor, metoda cubului, munca 

independentă. 

 Mijloace de învăţământ: Flip-chart, planşa cu Crăiasa Zăpezii, planşă cu 

ciorchinele, planşă cu Gerda şi Kay, planşă cu harta lecţiei, planşă cu cadranele,  fişe de 

lucru, creioane colorate, marker, text suport cu “ Crăiasa Zăpezii” după Hans Christian 

Andersen. 

Forme de organizare: individual, grup mic (2-3 elevi) 

Bibliografie: 

 Bratu, Gabriela – „Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar”, Ed. 

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004; 

 Mihăilescu Cleopatra Piţilă Tudora – “Limba şi literatura română - manual pentru clasa a II-a”, 

Editura Aramis, Bucureşti, 2004; 

 Pârâială Viorica ,Pârâială D. Dumitru – “Limba şi literatura română – auxiliar pentru clasa aII-

a”, Ed Euristica, Iaşi, 2004; 

 Şerdean, Ioan -  “Metodica predării limbii române la clasele I–IV”, E.D.P., Bucureşti, 1993; 

 ***Programa şcolară clasele I şi a-II-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2004; 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

 

Evenimentele 

instruirii 

 

                                     Conţinutul lecţiei 

 

                 Strategii didactice 

 

  Forme de  

   evaluare  

Activitatea propunătorului 

 

Activitatea elevilor 

Metode şi             

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri de 

organizare 

           1                              2                       3          4          5         6          7 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar. 

Îndrum activitatea de pregătire a 

elevilor. 

 

 

Se pregătesc 

pentru activităţi. 

Conversaţia Flip-chart, planșa 

cu Crăiasa Zăpezi,  

planşa cu 

ciorchinele, planşa 

cu Gerda şi Kay, 

harta lecţiei, planșă 

cu explozia 

stelară,fişe de 

lucru, ,marker, 

creioane colorate, 

text suport, fulgi de 

nea, diplomă. 

individual 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

 

Spun elevilor o ghicitoare : 

“Când frigul iernii ţese pe la geamuri 

Şi roiuri albe cad încet din cer, 

Ascultă cu atenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa cu Crăiasa 

Individual, 

grup mic 
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Iar geru-ţi intră-n suflet cu fiori 

Din lumea de poveşti încet cobor. 

Pe cap cunună port de stele dalbe 

Şi o mantie de fulgi eu port pe mine 

Şi faţa mea şi mâinile-mi sunt albe, 

Cu sania cea albă merg prin lume. 

În ţara cea de gheaţă am palat 

Iar la ferestre chipul alb mi s-a ivit. 

Pe Kay în ţara frigului eu l-am luat, 

Sărutul meu de gheaţă a primit.’’ 

(..........................................) 

Răspunsul ghicitorii este titlul lecţiei. 

Pornind de la răspuns prezint elevilor o 

planşă cu Crăiasa Zăpezii şi o planşă cu 

ciorchinele. 

Cer elevilor să completeze în ciorchine 

cuvinte care le  vin în minte atunci 

când aud “ Crăiasa Zăpezii”.(Anexa 1) 

 

 

Elevii răspund 

corect la ghicitoare 

- Crăiasa Zăpezii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează 

ciorchinele cu 

răspunsuri corecte. 

 

 

 

Conversaţia, 

Observaţia, 

Explicaţia, 

 

Joc didactic 

Zăpezii,  fișe de 

lucru, ciorchinele 

cu Crăiasa, marker, 

creioane, fulgi de 

nea,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 

 

 

Stimularea 

interesului şi 

curiozităţii  

3. Anunţarea Astăzi, având ca suport textul “ Crăiasa      
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subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

Zăpezii” după Hans Ch. Andersen  

vom completa cât mai multe răspunsuri 

corecte la cerinţele date şi astefel o 

vom ajuta pe Gerda să-l găsească pe 

Kay.  

Prezint elevilor o planşă, pe care este 

desenat drumul de Gerda până la Kay. 

Pentru fiecare răspuns corect elevul va 

primi câte un fulg de nea., pe care îl va 

lipi pe drumul dintre cei doi. 

Răspunzând  corect la toate cerinţele 

elevii îl vor putea salva pe Kay. 

Ascultă cu atenţie. 

 

Explicaţia 

 

individual Stimularea 

interesului şi 

curiozităţii  

4. Dirijarea 

învăţării 

Le prezint elevilor un text suport din “ 

Crăiasa Zăpezii”, pe care îl citim 

împreună. 

Trecem la înţelegerea textului cu 

ajutorul Hărţii textului. ( Anexa 2). 

 

Folosind Explozia Solară elevii 

răspund la câteva întrebări legate de 

text. ( Anexa 3). 

Cine? 

Unde? 

Când? 

Ce? 

Cum? 

 

Prezint elevilor o planşă cu metoda 

cadranelor în care trebuie să 

completeze răspunsul la mai multe 

cerinţe.( Anexa 4). 

Elevii privesc fișa 

și citesc textul. 

 

Completează 

corect cerinţele 

pentru a realiza 

harta povestirii. 

 

 

Răspund corect la 

întrebările adresate 

pentru a înțelege 

textul. 

 

 

Răspund corect la 

cerinţele din cele 

patru cadrane. 

 

Conversaţia, 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Observaţia, 

Lectura 

explicativă, 

Muncă 

independentă, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa cu cadrane, 

planşa cu harta 

lecţiei, planşa cu 

explozia stelară, 

creioane, marker 

fişă de lucru 

individual, fulgi de 

nea, carte de 

povestiri de H.Ch. 

Andersen, text 

suport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup mic 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamen- 

tului elevilor 

în găsirea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

Aprecierea 

verbală  

Încurajarea 

la participare 

activă 

Observarea 

sistematică a 

comportamen- 

tului elevului 
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1.Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: fulgi 

de zăpadă, sanie, crăiasă, bulgăre. 

2.Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător 

pentru: 

Pom 

Crăiasă 

Troiene 

Harnice 

3.Găsiţi cuvinte cu înţeles opus pentru: 

Înalte 

Vesele 

Mari 

Cuminţi 

4. Desenaţi sania Crăiesei Zăpezii. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

Conversaţia,  

Obsevaţia 

Demonstratia,

Exercitiul, 

Muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru, 

creioane, fulgi de 

nea 

 

 

 

 

Grup  

 

 

 

 

Valorizarea 

pozitivă 

 

 Îndrumarea 

permanentă 

 

Observarea 

Evaluare 

orală 

5. Evaluarea Prezint elevilor o fișă de evaluare ( 

Anexa 5). Îndrum elevii şi îi ajut acolo 

unde este necesar.  

Elevii citesc cu 

atenţie cerinţele şi 

cu ajutor 

completează corect 

fişa de lucru. 

Explicaţia 

Demonstraţia

Lucrul 

individual. 

Fişe de lucru 

individual, 

creioane 

Individual 

 

    Aprecieri 

     verbale 

 

6. Aprecierea 

activităţii 

  Fac aprecieri asupra modului în care 

s-a desfăşurat lecţia şi aspura 

comportamentului elevilor. „Eu vă 

mulţumesc pentru că aţi fost atenţi,, aţi 

răspuns foarte bine şi pentru că aţi 

participat frumos la toate activităţile  

primiţi câte o diplomă..” 

“ Cum vi s-a  părut ora de   limba şi 

Ascultă şi se 

bucură  de 

cuvintele frumoase 

şi de  recompensa 

primită. 

 

 

Conversaţia, 

Explicaţia 

diplome 

 

Individual     Aprecieri 

     verbale 

Evaluarea 

orală 
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literatura română?” Îşi spun părerea în 

legătură cu ora de 

limba şi literatura 

română. 
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