
PROIECTAREA LECȚIEI 
(schiță de proiect) 
 
 

DATA:    15.XI.2020 
ȘCOALA:   Școala Gimnazială ”Vlaicu-Vodă” Brăila 
CLASA:   a II-a B 
PROPUNĂTOR:  Poitașu Elena 

 

ARIA CURRICULARĂ:   Consiliere și orientare 

DISCIPLINA:    Dezvoltare personală 

UNITATEA TEMATICĂ:  Despre mine, despre noi 

SUBIECTUL:    Eu şi ceilalţi 

TIPUL LECȚIEI:   Formare și dezvoltare de competențe 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

Dezvoltare personală: 

2.3 Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi: 

1.1 Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață. 

Comunicare în limba română: 

2.2 Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple; 

2.4 Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes și încredere în sine. 

Muzică și mișcare: 

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 



 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili: 

O1: să se recunoască pe el însuşi ca o persoană cu calităţi specifice; 

O2: să formuleze răspunsuri la întrebările referitoare la trasaturile personale; 

O3: să diferenţieze  comportamentele facilitatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei 

prietenii: cooperare, competiţie, compromis; 

O4: să creeze mesaje de mulţumire adresate colegilor/prietenilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică,  explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic 

b) Resurse materiale: fișe, planșă, culori, laptop, baloane 

c) Forme de organizare: frontal, individual 

d) Resurse  temporale: 40 min 

  

7. BIBLIOGRAFIE: 

• Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-
a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

• Băban Adriana, “Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003 
• Link-uri: 

o ttps://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU&t=7s 
o https://www.twinkl.ro/resource/spune-mi-despre-tine-joc-powerpoint-ro-dlc-326 
o https://www.youtube.com/watch?v=-AMM0Y393wo, 

 

 

 

 

 

 



DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE 

 

Nr.crt 
C.S 

 

Activitate face to face Activitate online 

1. Moment 
organiza- 
toric 
 
 
 

 2.2 

 

 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în 
condiţii optime a orei de Dezvoltare 
personală 
- aerisirea sălii de clasă; 
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii; 
- pregătirea materialului didactic. 
Elevii sunt rugați să fie atenți pe tot parcursul 
orei. 
 

Copiii primesc linkul de conectare pe 
platorma Google Classroom (Meet) 
 
Elevii sunt rugați să fie atenți pe tot parcursul 
orei. 
 
 

2. Captarea 
atenției 

2.3 
1.2 Se va viziona filmuletul,, Bobiță și 

Buburuză- Prietenia 

https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1c
jETU&t=7s 

 

 

● Cum se numesc cele două 
personaje? 

● De ce era tristă Buburuză? 
● Ce a făcut Bobiță și cum a ajutat-o? 
● Ce părere aveți despre 

comportamentul lui Buburuză? 
● Ce i-a sfătuit viermele pe cei doi? 
● Cum trebuie să ne comportăm față 

de colegii noștri? 

 

Partajez ecranul şi vizionăm împreună o 
poveste animată cu două personaje mult 
îndrăgite de voi, Bobiță și Buburuză. 

https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1c
jETU&t=7s 

 
Copiii urmăresc cu atenție povestea 
animată,apoi răspund la următoarele 
întrebări: 

● Cum se numesc cele două 
personaje? 

● De ce era tristă Buburuză? 
● Ce a făcut Bobiță și cum a ajutat-o? 
● Ce părere aveți despre 

comportamentul lui Buburuză? 
● Ce i-a sfătuit viermele pe cei doi? 
● Cum trebuie să ne comportăm față 

de colegii noștri? 

 
 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiective 
lor 

2.2 
2.4 

Se anunță tema lecției și se prezintă 
obiectivele activității propuse, în termenii 
accesibili elevilor. Se scrie titlul la tablă. 
 

Se anunță tema lecției și se prezintă 
obiectivele activității propuse, în termenii 
accesibili elevilor.  

4. Dirijarea 
învățării 
 

 
Voi expune următoarele: Voi expune următoarele: 



“Activitatea desfaşurată în şcoală îi apropie 
pe copii, îi ajută să se cunoască şi să se 
înţeleagă. Copiii care formează  o clasă 
devin colegi.Preocupările lor comune îi fac 
să se manifeste cu respect unii faţă de 
alţii,să se ajute. Cum pe colegi nu îi poţi 
alege, ei trebuie acceptaţi şi eventual făcuţi 
să înţeleagă ce înseamnă colegialitate,adică 
posibilitatea de a îndeplini mai uşor sarcinile 
şi de a trăi mai frumos. Colegii trebuie să fie 
uniţi prin spiritul de echipă, de colaborare şi 
de aspiraţii. 

 Buna înţelegere între anumiţi colegi 
favorizează apariţia şi dezvoltarea unei 
relaţii profunde şi statornice, a unei relaţii 
afective numită prietenie.”  

 

Voi prezenta copiilor materialul următor,care 
conține un joc. 

Spune-mi despre tine!, 

https://www.twinkl.ro/resource/spun
e-mi-despre-tine-joc-powerpoint-ro-
dlc-326 

 

,,Eu sunt....și pot...., tu ce poți? 

Sarcina acestui joc este aceea de a ne 
prezenta colegilor și a preciza o acțiune, un 
lucru pe care fiecare poate să-l realizeze cel 
mai bine 

Joc didactic: „Ce aş fi, dacă aş fi…” 

 Copiii vor primi o foaie de hârtie pe care o 
vor împărți în trei. Ei vor răspunde prin desen 
la următoarele întrebări: „Dacă ai fi un 
animal, ce animal crezi că ai fi?”; „Dacă ai fi 
o culoare, ce culoare crezi că ai fi?”; „Dacă 
ai fi o jucărie, ce jucărie crezi că ai fi?” Pentru 
demararea discuțiilor,voi adresa 
următoarele întrebări: „A fost greu ce ați 
desenat?”; „La ce te-ai gândit când ai 
desenat acest animal?”; „De ce ai desenat 
această culoare? Ce reprezintă ea pentru 
tine?”; „Cum vă simțiți acum, după ce ați 
desenat?”. Pentru ca scopul să fie atins, 
fiecare copil va trebui să spună și să 

“Activitatea desfaşurată în şcoală îi apropie 
pe copii, îi ajută să se cunoască şi să se 
înţeleagă. Copiii care formează  o clasă 
devin colegi.Preocupările lor comune îi fac 
să se manifeste cu respect unii faţă de 
alţii,să se ajute. Cum pe colegi nu îi poţi 
alege, ei trebuie acceptaţi şi eventual făcuţi 
să înţeleagă ce înseamnă colegialitate,adică 
posibilitatea de a îndeplini mai uşor sarcinile 
şi de a trăi mai frumos. Colegii trebuie să fie 
uniţi prin spiritul de echipă, de colaborare şi 
de aspiraţii. 

 Buna înţelegere între anumiţi colegi 
favorizează apariţia şi dezvoltarea unei 
relaţii profunde şi statornice, a unei relaţii 
afective numită prietenie.”  

 

Partajez ecranul și voi prezenta un material 
ppt, care conține un joc ,, Spune-mi 
despre tine!, 

https://www.twinkl.ro/resource/spun
e-mi-despre-tine-joc-powerpoint-ro-
dlc-326 

 

,,Eu sunt....și pot...., tu ce poți? 

Sarcina acestui joc este aceea de a ne 
prezenta colegilor și a preciza o acțiune, un 
lucru pe care fiecare poate să-l realizeze cel 
mai bine. 

 

Joc didactic: „Ce aş fi, dacă aş fi…” 

 Copiii vor împărți în trei părți, o foaie de pe 
caietul lor .pe care o vor împărți în trei.  
„Dacă ai fi un animal, ce animal crezi că ai 
fi?”; „Dacă ai fi o culoare, ce culoare crezi că 
ai fi?”; „Dacă ai fi o jucărie, ce jucărie crezi 
că ai fi?” Pentru demararea discuțiilor, voi 
adresa următoarele întrebări:: „A fost greu ce 
ați desenat?”; „La ce te-ai gândit când ai 
desenat acest animal?”; „De ce ai desenat 
această culoare? Ce reprezintă ea pentru 
tine?”; „Cum vă simțiți acum, după ce ați 
desenat?”. Pentru ca scopul să fie atins, 
fiecare copil va trebui să spună și să 



motiveze ce a desenat. De exemplu: „Aș fi 
un leu pentru că este puternic”; „Aș fi o pisică 
pentru că este blândă”; „Aș fi culoarea 
portocalie pentru că este veselă”; „Aș fi o 
minge pentru că este jucăușă”. Prin desen, 
copiii își exprimă trăsăturile de caracter pe 
care consideră că le au, își fac o succintă 
autocaracterizare și își exprimă imaginea de 
sine pozitivă. Cu lucrările executate se va 
putea organiza o expoziție intitulată „Acesta 
sunt eu! 

motiveze ce a desenat. De exemplu: „Aș fi 
un leu pentru că este puternic”; „Aș fi o pisică 
pentru că este blândă”; „Aș fi culoarea 
portocalie pentru că este veselă”; „Aș fi o 
minge pentru că este jucăușă”. Prin desen, 
copiii își exprimă trăsăturile de caracter pe 
care consideră că le au, își fac o succintă 
autocaracterizare și își exprimă imaginea de 
sine pozitivă. Cu lucrările executate se va 
putea organiza o expoziție intitulată „Acesta 
sunt eu !” 

5. Obținerea 
performanței 

2.1 
2.3 Copiii vor primi o fișă cu titlul: ,,Sunt o 

persoană minunată,, 

Completează enunțurile: 

-Sunt un coleg bun pentru că…… 

-Mă simt bine câ 

-Sunt un frate/soră/fiu/fiică bun pentru 
că………. 

-Prietenii mă laudă pentru că……… 

-Mă simt bine cand……….. 

Voi partaja pe ecran fisa de lucru ,, ,,Sunt o 
persoană minunata,, Copiii vor citi si vor 
completa doar continuarea fiecarei 
propozitii. 
 
https://content.twinkl.co.uk/resource/7e/6d/r
o1-dp-13-sunt-o-persoana-minunata---fisa-
de-
lucru_ver_1.pdf?__token__=exp=16055465
21~acl=%2Fresource%2F7e%2F6d%2Fro1
-dp-13-sunt-o-persoana-minunata---fisa-de-
lucru_ver_1.pdf%2A~hmac=579c67fc5ba3d
50add6486039493f5bd568bcc4b0dff15c26c
9c001de218c600 

6. Obținerea 
retenției și a 
transferului 

1.1 
Fiecare copil primește câte un balon. Il va 
umfla și va scrie pe el o trasatura negativă  
a sa. La comanda învățătorului, copilul il va 
sparge spunând:,, Vreau să scap de acest 
defect !,, 

Fiecare copil are pregătit câte un balon. Il 
va umfla și va scrie pe el o trasatura 
negativă  a sa. La comanda învățătorului, 
copilul il va sparge spunând:,, Vreau să 
scap de acest defect !,, 

7. Încheierea 
lecției 

2.4 
2.2 Se intonează cântecelul ,,Cântăm 

împreună,, (învățat la ora de Muzică și 
mișcare) 

Versurile și muzica: Alexandru Pașcanu 

https://www.youtube.com/watch?v=-
AMM0Y393wo 

  

Se fac aprecieri asupra modului de 
desfăşurare a activităţii şi a 
comportamentului copiilor. 

Voi accesa  adresa de youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=-
AMM0Y393wo, 
unde copiii vor asculta si  vor intona in 
același ritm, cântecul ,, Cântăm împreună,,  
 

Versurile și muzica: Alexandru Pașcanu 

 

Se fac aprecieri asupra modului de 
desfăşurare a activităţii şi a 
comportamentului copiilor. 

 



 


