
PLAN DE LECŢIE 

 

 

Aria curriculară Limbă şi comunicare 

Disciplina:  Comunicare în limba română 

Clasa a II-a  

Propunător: Tănase Simona 

 

Unitatea de învăţare: Vin sărbătorile! 

Subiectul lecţiei: Sărbătorile de iarnă 

Tipul lecţiei: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 

 

Contextul de învăţare:  

În această unitate de învăţare, elevii au învăţat: 

-  să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textelor citite; 

- să scrie m înainte de b şi p; 

- să alcătuiască propoziţii şi să le intoneze conform înţelesului şi semnelor 

de punctuaţie; 

- să formuleze îndemnuri, rugăminţi, strigări, urări marcate prin semnul 

exclamării; 

- să redacteze o felicitare. 

În ora precedentă de AVAP, copiii au audiat ,,Legenda bradului”, apoi s-a analizat 

conţinutul poveştii. Apoi, au pictat un brăduţ, folosind tehnica furculiţei şi au 

decupat globuleţe , câte unul de fiecare culoare - roşu, galben, albastru, verde, 

violet şi portocaliu.  

 

Competenţe specifice 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de 

comunicare cunoscute 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic 

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 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

 

 

 



Obiective operaţionale 

 

 cognitive 

OC1 – să formuleze cel puţin trei din cinci întrebări şi răspunsuri corecte, 

completând tabelul de la exerciţiul 1 din  

           fişa de lucru; 

OC2 – să povestească oral un fragment din textul citit, respectând regulile 

povestirii orale enumerate la exerciţiul 2 

           din fişa de lucru; 

OC3 – să selecteze cel puţin trei din cele cinci propoziţii exclamative din textul 

citit, menţionând ce exprimă 

           fiecare  dintre ele; 

OC4 – să scrie corect cel puţin şase cuvinte la fiecare dintre cele două exerciţii din 

jocul de pe platforma  

           liveworksheets; 

OC5 – să redacteze textul felicitării de la exerciţiul 4 din fişa de lucru, respectând 

regulile de redactare a unui astfel    

           de mesaj. 

 

 afective 

OA1 – stimularea interesului pentru lectură 

OA2 - educarea atitudinii moral-civice prin receptarea mesajului textului literar 

 

 psiho-motorii 

OM1 – să orneze bradul de Crăciun, lipind ornamentele pregătite anterior 

OM2 – să coloreze imaginea de pe felicitare conform indicaţiilor. 

 

Resurse şi managementul timpului 

Resurse materiale:  fişe de lucru, planşa cu brăduţul pictată anterior, ornamentele 

pentru brad, calculator 

Resurse umane:  30 de elevi 

Resurse procedurale:  brainstormingul, explicaţia, conversaţia, observaţia dirijată, 

jocul de rol, exerciţiul,  

                                ”gândiţi – lucraţi în echipă – comunicaţi”; 

 

Resurse temporale:  45 minute 

Forme de organizare:  frontală, perechi, în echipe  

 

 

 



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

1.EVOCARE   

 Activitatea nr. 1 - Exerciţiu de spargere a gheţii (2 min.) - lucru pe grupe 

Joc: Puzzle 

Scop:  introducerea într-o atmosfera relaxantă şi distractivă 

 

Varianta ”face to face” Varianta online 

Pentru a descoperi tema lecţiei, fiecare 

copil primeşte un plic cu piese de 

puzzle. Asamblând puzzle-ul, vor 

descoperi tema şi textul suport. 

 

Copiii vor asambla puzzle-ul de la 

adresa  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play

&pid=06fa92d8a720 (CS 1.4) 

Copiii citesc textul şi recunosc povestea. 

Anunţarea temei şi a obiectivelor. 

 

Pentru a-şi aminti conţinutul acesteia în 

întregime, vor ordona imaginile - lucru 

frontal. (CS 1.2) 

 

În varianta online, copiii primesc link pe 

chat, aşază în corespondenţă ideile 

principale ale textului cu imaginea 

potrivită. 

 

https://wordwall.net/resource/7141550/c

opy-legenda-bradului (CS 1.2) 

 

2. REALIZAREA SENSULUI - ( 20 – 25 min) 

 Copiii vor fi anunţaţi că, pe parcursul orei, vor împodobi brăduţul pe care l-

au pictat în ora de AVAP. Pentru fiecare activitate încheiată cu succes, vor anina 

pe ramurile sale câte un glob. 

 

Acivitatea nr. 1 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

     Recitim textul suport selectiv, apoi pe roluri. (CS 3.1) 

     Pentru a aşeza în brăduţ primul glob, elevii vor alcătui  întrebări şi răspunsuri pe 

baza textului, pornind de la cuvintele: ,,Cine?”, ,,Când?”, ,,Unde?”, ,,Ce?”, ,,De 

ce?”.  Întrebările de start sunt notate în tabelul de la exerciţiul 1 din fişa de lucru. 

Pentru rezolvarea sarcinii, se vor forma şase echipe de lucru. (CS 3.2).  

     Copiii vor formula întrebările şi răspunsurile pe care le vor nota şi în caiete, 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06fa92d8a720
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06fa92d8a720
https://wordwall.net/resource/7141550/copy-legenda-bradului
https://wordwall.net/resource/7141550/copy-legenda-bradului


după ce au notat data şi titlul. 

 

 După explicarea sarcinii de lucru, copiii 

vor fi împărţiţi pe camere – ZOOM. 

      La încheierea timpului alocat, fiecare  responsabil de grupă citeşte o întrebare 

şi un răspuns. Dacă acestea sunt corecte, vor împodobi brăduţul cu primul glob. 

 

 

Activitatea nr. 2 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

     Se amintesc regulile care trebuie respectate atunci când se realizează povestirea 

orală a unui text. 

     Se povesteşte oral fiecare fragment, analizându-se fiecare povestire după grila 

de evaluare de la exerciţiul 2 din fişa de lucru – lucru frontal. 

 

 Fişa de lucru se va prezenta pe ecran, 

copiii putând urmări cu uşurinţă 

criteriile de evaluare. 

   La finalizarea activităţii, copiii vor lipi al doilea globuleţ pe bradul de Crăciun. 

 

Activitatea nr.3 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

Elevii vor selecta din text propoziţiile 

exclamative, pe care le vor introduce în 

tabelul de la exerciţiul 3 din fişa de 

lucru. Apoi vor specifica ce exprimă 

fiecare dintre ele. (CS 4.1) 

Elevii urmăresc fişa de lucru pe ecran şi 

vor transcrie pe caiete propoziţiile 

exclamative din textul suport, notând 

lângă fiecare dintre ele ce exprimă. (CS 

4.1) 

      La finalizarea sarcinii de lucru,  vor împodobi brăduţul cu al treilea glob. 

 

Găsim exemple de alte propoziţii exclamative pe care elevii le vor transforma în 

propoziţii enunţiative, folosind intonaţia potrivită. (CS 2.1) – lucru în perechi 

 

Activitatea nr. 4 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

Joc: Să scriem corect!   

- scrierea cu m inainte de b si p 



1. Pe o coală de flipchart sunt 

scrise cuvinte pe care copiii 

trebuie să le completeze cu 

m sau n. 

2. În brăduţul pregătit pe 

aceeaşi coală, vor lipi doar 

globuleţele pe care sunt 

scrise corect cuvintele. 

 

Copiii vor primi link şi vor completa. Stabilim 

că îşi vor lipi globuleţul în brăduţ doar aceia 

dintre ei care au cel mult cinci greşeli. 

https://www.liveworksheets.com/ne1362480gf 

Activitatea nr. 5 

 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

Joc: Să scriem corect!   

- scrierea cu m inainte de b si p 

3. Pe o coală de flipchart sunt 

scrise cuvinte pe care copiii 

trebuie să le completeze cu 

m sau n. 

4. În brăduţul pregătit pe 

aceeaşi coală, vor lipi doar 

globuleţele pe care sunt 

scrise corect cuvintele. 

 

Copiii vor primi link şi vor completa. Stabilim 

că îşi vor lipi globuleţul în brăduţ doar aceia 

dintre ei care au cel mult cinci greşeli. 

https://www.liveworksheets.com/ne1362480gf 

 

3. REALIZAREA SENSULUI 

 

Varianta ”face to face” Varianta online 

 

  

Pornind de la învăţătura textului, se discută despre prietenie. 

 

Elevii vor redacta textul unei 

felicitări pe fişa de lucru, apoi vor 

colora elementele decorative. 

 

Elevii vor redacta textul corect pe caiet. Apoi 

pot realiza o felicitare digitală utilizând 

aplicaţia www.canva.com . 

 

  

 

https://www.liveworksheets.com/ne1362480gf
https://www.liveworksheets.com/ne1362480gf
https://www.canva.com/


LEGENDA BRADULUI 

Fişă de lucru 

1.  Completează întrebările, apoi formulează răspunsuri potrivite. 

Scrie-le pe caietul tău. 

Nr. 

Crt. 

Întrebare Răspuns 

1. Cine ...  

2. Când ....  

3. Unde ...  

4. Ce ...  

5. De ce ...  

 

2. Povesteşte oral fragmentul citit. Verifică-te, bifănd aspectele pe care 

le-ai respectat in povestirea ta. 

1. Foloseşti ,,cuvinte de autor”.  

2.  Prezinţi întâmplările în ordinea în care s-au petrecut.  

3.  Foloseşti cuvintele noi întâlnite în text.  

4. Eviţi repetarea obositoare a cuvintelor.  

5. Cuvintele ,,acţiuni” au forma corespunzătoare.  

 

3.  Selectează propoziţiile exclamative şi stabileşte ce exprimă fiecare 

dintre ele. 

Nr.crt Enunţ  selectat din text Ce exprimă (rugăminte, 

excamaţie, îndemn)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



 

4. Ştim că păsărica noastră şi-a făcut un prieten adevărat. Să 

completăm textul unei felicitări pe care aceasta o va trimite brăduţului de 

Anul Nou. Daca ai terminat, coloreaza clopoteii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ________________ 

 

 

 


