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PROIECT DE LECTIE 

 

 

 

DATA: 6-04-2022 

UNITATEA DE INVATAMANT:  CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BRAILA 

CLASA:   a VIII-a C 

DISCIPLINA: Activitati de preprofesionalizare 

DURATA: 40 de minute             

PROFESOR:  Năstăsache Cristian 

TITLUL: Concursuri de montaje si indemanare 

TIPUL LECTIEI: Lectie de formare de deprinderi si priceperi 

            Obiective cadru: 

                           1.   Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 

                           2.   Realizarea şi aprecierea unor produse 

                           3.   Exersarea gesturilor social-utile şi a deprinderilor adaptative la viaţa cotidiană 

  Obiective  de referinta: 

  1.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor  

  1.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate în activitatea practică 

  1.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de abilitare manuală  

  2.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse  

  2.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate  

  3.1 Formarea deprinderilor de asigurare securităţii personale  

  3.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de întreţinere şi igienizare a spaţiului de locuit (sala de clasă, camera copilului etc)  

 Obiective de operationale: 

 O1   Să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru; 

 O2   Să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 

 O3   Să asambleze materialele necesare pentru realizarea produsului final; 

   O4  Sa întreţina şi sa igienizeze spaţiul de locuit/de lucru (sala de clasă,).  

            Mijloace didactice:                                                                                                                                                                                                                      

1. Puzzle 3D 

2. Jucarii de montaj.    

3. Suruburi si piulite din plastic/metal 4.Modele din lemn si carton                 
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CONTINUTUL ACTIVITATII 

 

 

STRATEGII 

DIDACTICE: 

METODE/ 

PROCEDEE/ 

MIJLOACE DE 

INVATAMANT 

 

 

 

 

Momentul lecției 

în care se 

utilizează 

mijloacele 

didactice 

ACTIVITATEA INVATATORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Salutul. Pozitivarea Pregatirea materialelor necesare 

desfasurarii lectiei 

Conversatie puzzle 3 D, 

materiale din 

plastic si metal 

 Captarea 

atentiei 

3 min. 

 Port o scurtă conversaţie legată de modul 

in care interactioneaza oamenii in cadrul 

unor concursuri 

 Raspund intrebarilor profesorului  

Elevii cu dificultati de motricitate 

realizeaza exercitii premergatoare de 

familiarizare/montaj 

Conversatie  

Comunicarea

temei si a 

obiectivelor 

operationale 

1 min 

 Realizarea unei activitati cu tema : 

Concursuri de montaje si indemanare 

 

 

Recepteaza mesajul. Conversatia  

 

 

 

Formarea de 

deprinderi si 

priceperi. 

30 min 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

I. Exersarea asamblarii unor modele 

prefabricate- puzzle 3D 

 a.Distribui materialele si fac instruire 

diferentiata: lucrul liber dupa imagini si 

lucrul pe tavi numerotate pentru 

constientizarea etapelor 

b. dirijez operatiile de asamblare in trei 

moduri: liber, pe tavi suprapuse si pe tavi 

aranjate in rand 

 

 

I. Exersarea asamblarii unor modele 

prefabricate- puzzle 3D 

a.Primesc materialele urmaresc instruirea 

diferentiata: lucrul liber si pe tavi 

numerotate pentru constientizarea etapelor 

b. realizeaza operatiile de asamblare in 

unul din cele trei moduri: liber, pe tavi 

suprapuse si pe tavi aranjate in rand 

 

 

 

 

Instructajul 

 

 

Demonstratia 

practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 3D din 

lemn 

si plastic 
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II Realizarea activitatii-concurs practic de 

asamblare/dezasamblare a unui model 3D 

 1.Fiecare copil primeste pe masă  

materialele necesare. 

 2.Prezint produsul model şi il expun în 

faţa elevilor pentru a putea fi uşor 

vizualizat   

 3.Prezint fazele lucrării: 

Montarea/demontarea pieselor componente 

 4.Cocursul propriu-zis; cronometrez 

executiile elevilor si le notez pe fisa 

 

 

 

 

 

 

II Realizarea activitatii-concurs practic de 

asamblare/dezasamblare a unui model 3D 

1.Elevii se familiarizeaza cu materialele 

de lucru 

2.Elevii vizualizeaza modelul si urmaresc 

descrierea profesorului 

 

3.Urmaresc etapele prezentate 

 

4.Cocursul propriu-zis; realizeaza 

activitatea sub indrumarea profesorului 

 

- Pot veni cu idei personale în realizarea 

concursului, fără a se îndepărta însă de 

tema propusă. 

- La cerere, elevii descriu profesorului 

fazele activitatii 

Instructajul 

 

 

Lucrarea pratica 

Model de 

demontat 

 

Cutii 

compartimentate 

Analiza 

activitatilor 

3 min 

O2   Solicit aprecierea activitatilor efectuate 

 Reiau o activitate placuta pentru elevi  

Elevii apreciază activitatile utilizand 

propozitii care includ adjective. 

 Se autoapreciază şi arata utilitatea 

activitatii realizate. 

 Raspund solicitarilor profesorului 

Conversatia  

 

 

Aprecieri 

finale asupra 

lectiei 

2min 

O4  Fac aprecieri generale şi individuale. 

Solicit adunarea materialelor şi curăţarea 

locului de lucru 

 Atrag  atentia asupra problemelor 

intampinate. Pozitivarea. 

Asculta explicatiile profesorului. Autoanaliza  
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