
 

 

 
 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INTEGRATOARE: Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” Brăila  

CADRU DIDACTIC: învățător itinerant și de sprijin Ciutacu Geta 

DATA : 04.2022 

CLASA: I, a II- a 

TIP DEFICIENTE: Deficință mintală / Intelect de limită 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Terapie cognitivă/Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: Magia primăverii 

SUBIECTUL LECȚIEI:  Sunetele și grupurile de litere ce/Ce, ci/Ci, ge/Ge, gi/Gi 

TIPUL LECȚIEI: Recuperativ - cognitivă/sistematizarea cunoștințelor 

SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea cu grupurile de litere, citirea corectă și conștientă 

   Îmbogățirea vocabularului activ și pasiv 

                      

COMPETENȚE GENERALE: 

 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

 Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

 

COMPETENȚE SPECIFICE:       

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate  

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute  

2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare  

3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar și de mână  

4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse  

 



OBIECTIVE OPERAȚIONALE  

 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O1: să citească corect, coerent și conștient textul; obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii vor citi corect minim 75% din propoziții. 

O2: să descopere cuvintele care conțin grupurile de litere; obiectivul este realizat la nivel minim dacă identifică corect 75% din cuvinte.  

O3: să completeze cu grupurile de litere lipsă; obiectivul este realizat la nivel minim dacă completează corect cel puțin trei situații. 

O4: să transforme cuvintele după model; obiectivul este realizat la nivel minim dacă transformă corect 75% din cuvinte. 

O5: să scrie cuvântul care denumește imaginea; obiectivul este realizat la nivel minim dacă scrie corect cel puțin trei cuvinte. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, descoperirea dirijată, jocul didactic, lectura model, surpriza; 

    

       MIJLOACE DE INVATAMANT: caiete, fișe de lucru și de evaluare, puzzle, flipchart, marker, grupuri de litere laminate, stimulente Smile; 

 

       FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

 

       RESURSE TEMPORALE: 30 minute 

 

       EVALUARE: forme:    orală și scrisă 

           metode: observarea sistematică a comportamentului elevilor, întărirea răspunsurilor, aprecieri verbale 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 Curriculum naţional, Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română , clasa I, Bucureşti, 2014;  

 Curriculum  adaptat - pentru copii cu cerinţe educative speciale 

 Călin M., Toma E., Comunicare în limba română: caiet de lucru pentru clasa a II-a,Editura Litera, București, 2016  ;  

 

 

 

 

 

 



SCENARIU DIDACTIC 

 

Secvențele 

instruirii 

Conținutul  informațional 
 

Strategia didactică 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forma de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

    

   Stabilesc condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei: pregătesc materialul didactic necesar, 

creez un climat psiho-afectiv, îndrum elevii în  

activitatea de pregătire. 

 

 

   Pregătesc caietele, 

instrumentele de scris.   
 

conversația 

 

 

 
frontală  

 

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

Reamintesc elevilor Povestea puiului de 

dinozaur și a ursulețului de pluș. 

Ofer elevilor spre rezolvare câte un puzzle.  

(dinozaurul Dinogelu și ursulețul Gino). Numele 

lor conțin grupuri de litere. 

 

Rezolvă puzzle, 

recunosc imaginile, 

identifică grupurile de 

litere. 

conversația 

 

descoperirea 

explicația 

 

puzzle 

 

 

 

individuală 

 

frontală 

aprecieri 

verbale  

 

întărirea 

răspunsurilor 
 

 

 

Anunțarea 

subiectului și 

a obiectivelor 

    

   Plecând de la grupurile de litere descoperite, 

anunţ că vor repeta tot ceea ce au învățat despre 

grupurile de litere, urmând ca pe parcursul lecției 

să citească un text ce conține cuvinte care au în 

alcătuire grupurile de litere învățate, să le 

descopere, să le clasifice, să completeze spațiile 

libere cu grupul de litere potrivit pentru a obține 

cuvinte. 

   Scriu titlul pe tablă grupurile de litere:   

          ce/Ce, ci/Ci, ge/Ge, gi/Gi. 

 

    

 

 

   Ascultă cu atenție ceea ce 

explică profesorul. 
conversația 

 

explicația 

 

 

caiete 

frontală 

 

 

individuală 

observarea 

sistematică 

 
 



 

 

 

 

 

 

Recapitularea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

    

    Împart copiilor o fișă de lucru cu un text ce 

cuprinde cuvinte ce conțin grupurile de litere 

menționate. Se realizează lectura-model a textului 

Sarcini: 

- să citească și să bată din palme de fiecare dată 

când citesc cuvinte cu unul din sunetele ce, ci, ge, 

gi 

- să sublinieze cuvintele ce conțin grupurile de 

litere 

- să grupeze cuvintele în tabel 

- să completeze cu grupurile de litere lipsă 

- să transforme după model  

        Joc Eu - Tu - Ea 

   Mă asigur că sarcinile au fost înțelese de către 

elevi. Corectez și apreciez rezolvarea sarcinii  

fiecărui elev, acord ajutor când aceștia întâmpină 

blocaje. 

 

 

  Sunt atenți la citirea 

model. 

    Bat din palme când 

citesc cuvinte cu unul din 

sunetele ce, ci, ge, gi 

(se amuză).  

   Rezolvă sarcinile sau 

adresează întrebări dacă au 

neclarități. 

 

    Prezintă în faţa colegilor 

modul de rezolvare a 

exerciţiilor. 

lectura model 

 

 

conversația 

explicaţia 

observația 

 

descoperirea 

dirijată 

exerciţiul 

jocul didactic 

 

fișă de 

lucru 

 

flipchart 

marker 

 

grupuri de 

litere 

laminate 
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frontală 

 

 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

comporta-

mentului 

 

 

întărirea 

răspunsurilor 

 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

      

     Pentru evaluare voi utiliza o formulă magică 

„Ce/ci/ge/gi, vreau să văd ce poți, ce știi!” care 

va precede sarcina de lucru -  Scrie cuvântul care 

denumește imaginea. Pe petalele unei floricele 

sunt lipite diferite imagini. Ei trebuie să scrie 

cuvântul care denumește imaginea; fiecare cuvânt 

conține grupurile de litere recapitulate. 

  

 

   Recunosc imaginile și 

scriu cuvintele care 

denumesc imaginea. 

    

 

 

explicaţia 

 

munca 

independentă           
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fișă 

evaluare 
 

 

 

 

individuală 

 

valorizare 

pozitivă 

 

evaluare 

scrisă 

 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

    

   Formulez concluziile referitoare la desfăşurarea 

lecţiei. Discuții despre ce le-a plăcut, ce nu le-a 

plăcut, unde au întâmpinat dificultăți. Fac 

aprecieri individuale și colective despre modul în 

care elevii au participat la lecţie și îi recompensez 

cu stimulente.  

    

   Ascultă aprecierile făcute 

și primesc recompense. 

 

 

conversația 

explicația 

surpriza 

 

 

stimulente 

Smile 

 

 

 

frontală 

 

 

aprecieri 

verbale 

stimulative 

asupra 

modului de 

implicare  

 



         Anexa 1 

Murdărel 

 Ceasul sună. Gigel sare din pat. 

 - Vai! Trebuie să mă îmbrac și să îmi fac geanta. Zece minute 

durează să ajung la școală. Mai rămân doar cinci minute pentru mic 

dejun și spălat. Cum să fac? Știu! Iau repede caietele și gustarea de la 

mama. Beau ceaiul în drum spre ușă. De spălat nu mă mai spăl, doar nu  

m-am murdărit în somn. 

 Gigel ajunge la școală atunci când clopoțelul anunță începerea orelor. Gina, 

colega de bancă și colegii îl privesc mirați. De ce oare? 

 

 De ce crezi că îl priveau mirați colegii pe Gigel? 

1. Subliniază, în text, cuvintele care conțin grupurile de litere ce/Ce, ci/Ci, ge/Ge, gi/Gi. 

2. Completează coloanele din tabel cu cuvintele care să conțină grupurile de litere date: 

ce/Ce ci/Ci ge/Ge gi/Gi 
    

    

    

    

    

 

3.  Adaugă grupul de litere care lipsește din cuvintele ilustrate: 

 

 

 

 

 

 

 

_____ -ra-fă cer- ____i ____ -re-şe min- ____ 

 

4.  Joc Eu - Tu - Ea 

 merg   mergi   merge  

 tac   ..........   .......... 

 plâng   ..........   .......... 

 duc   ..........   .......... 

 strâng   ..........   .......... 
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Fișă de evaluare 

„Ce/ci/ge/gi, vreau să văd ce poți, ce știi!” 

 Scrie cuvântul care denumește imaginea: 

 

 

 

 

 


