
PROIECT DIDACTIC 
DATA: 14.12.2017 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA”  

CLASA: a II-a B 

PROPUNĂTOR: Moţoc Anca Magdalena 

ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA:Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Bucuriile iernii 

SUBIECTUL: Iarna ( Comunicare în limba română (CLR), Muzică și mișcare(MM), 

Matematică și explorarea mediului (MEM).) 

TIPUL LECŢIEI:predare – învăţare (predare interdisciplinară) 

SCOPUL LECŢIEI :familiarizarea elevilor cu diferitele caracteristici, sărbători, tradiţii şi 

obiceiuri ale anotimpului de iarnă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:    

Cognitive: 

O1- să enumere sărbători şi tradiţii de iarnă româneşti ; 

O2 - să enumere caracteristici specifice anotimpului de iarnă; 

O3 – să interpreteze colinda „Moş Crăciun”; 

O4 – să formuleze enunţuri folosind cuvintele „nămeţi” şi „pribeag”; 

Motrice: 

              O5 – să manipuleze tableta pentru a găsi pagina cu informaţiile despre sărbătorile şi 

tradiţiile de iarnă româneşti; 

O6 - să scrie lizibil şi îngrijit, în ritm propriu, respectând normele scrierii caligrafice şi 

ortografice, sărbătorile şi tradiţiile de iarnă; 

O7- să observe topirea cubului de gheaţă în paharul cu apă caldă; 

Afective: 

   O8– să exprime bucuria reuşitei personale, a grupului din care fac parte si a clasei; 



O9  - să justifice preferinţa pentru o sărbătoare sau o tradiţie de iarnă; 

 
RESURSE:  

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, 

demonstraţia, experimentul, brainstorming, lectura explicativă. 

 Mijloace de învăţământ: fişe cu versuri, tabla magnetică, carioci, caiete, manuale, 

tablete, pahare cu apă caldă în care sunt puse cuburi de gheaţă; 

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe ; 

 Temporale: 50 min 

 Umane: 25 elevi 

 Metode, tehnici și instrumente de evaluare:observarea sistematică a 

comportamentului elevilor, aprecieri verbale 
 

BIBLIOGRAFIE: 

https://ro.wikipedia.org 
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Creez  condiţiile  optime  pentru  buna  desfăşurare  a  
lecţiei  (climat psihoafectiv, materiale didactice). 
     

Conversaţia    
Materiale  
necesare 
lecţiei 

     Frontal
    

Observarea     

sistematică 

Comunicarea 
temei și a 

obiectivelor 
2 minute 

 
 
 

 

Încep această secvenţă prin a le propune copiilor o 
ghicitoare : 
Îmbrăcată în mireasă, 
Poposeşte şi la noi. 
Plouă stele de mătasă 
Şi e rece ca un sloi. 
           (iarna) 
   Anunţ tema lecţiei- „Iarna” şi obiectivele propuse. 
Obiectivele lecţiei sunt prezentate elevilor într-o manieră 
accesibilă printr-o trecere în revistă a mijloacelor de 
realizare selectate pentru tema lecţiei 
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sistematică 

 
Aprecieri          

verbale  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

5 minute 

O1 
O2 

În această etapă realizez reactualizarea cunoştinţelor 
solicitând elevilor să spună tot ce ştiu despre anotimpul de 
iarnă. 
Când auziţi cuvântul „iarnă” la ce vă gândiţi? 
Scriu şi încerciuesc în centrul tablei cuvântul „iarnă”. Pe 
măsură ce elevii enumeră caracteristicile anotimpului, 
principalele sărbători, tradiţii sau obiceiuri, le notez pe 
tablă în jurul acestuia. 

 
Brainstorming 
Conversaţia 

 
 
 

Tabla 
magnetică 

Carioci 

Frontal 
 
 

 

Observarea 
sistematică 

 
Aprecieri       
verbale 
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activităţii 
15 minute 
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Copii, vă mai aduceţi aminte versurile colindei „Moş 
Crăciun ” ? Cine doreşte să cânte colinda? 
Împart elevilor fişe cu versurile colindei (Anexa 1). 
Se citesc, în lanţ de către toţi elevii versurile, adaptând 
intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi se 
descifrează, apoi,conţinutul de idei şi imaginile poetice. 
 

Conversaţia 
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Scriu pe tablă şi elevii în caiete cuvintele necunoscute 
(„nămeţi”, „pribeag”), se explică sensul lor, se dau 
sinonime şi le cer elevilor să formuleze enunţuri, oral şi în 
scris, folosind cuvintele nou învăţate. Unul sau două 
enunţuri vor fi scrise şi la tablă.  
Se adresează întrebări în legătură cu aşezarea textului în 
pagină, numărul de strofe, numărul de versuri dintr-o 
strofă,  ortograme, semne de punctuaţie. 
Se explică oral scrierea ortogramelor.  
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10 minute 

 
O5 
O6 
O8 

Elevii sunt organizaţi  în şase grupe. Solicit elevilor să 
deschidă https://ro.wikipedia.org, pe tablete, şi să găsească 
pagina cu informaţii despre sărbătorile şi tradiţiile de iarnă 
româneşti. Copiii învaţă astfel să utilizeze internetul pentru 
a găsi informaţii despre acest subiect: enciclopedia 
virtuală. Ei trebuie să-şi noteze pe caiete sărbătorile şi 
tradiţiile de iarnă găsite. Liderul fiecărei grupe enumeră 
informaţiile notate. 

Explicaţia 
Demonstraţia 

Exerciţiul 

Tablete 
reteaua 
internet- 
ro.wikipe
dia.org 
caiete 
stilouri 

 
 

Pe grupe 

  
Observarea 
sistematică 

 
  

Asigurarea 
transferului 
10 minute 

 
O7 
O8 

Elevii sunt rămân organizaţi  în şase grupe. Elevilor li se 
dau pahare cu apă caldă în care sunt puse cuburi de gheaţă. 
Acesta ridică nivelul apei foarte aproape de buza paharului.  
Ei sunt întrebaţi : ce se întâmplă cu nivelul apei din pahar 
după topirea cubului ? Se revarsă oare apa din pahar? 
Pentru a afla răspunsul corect elevii trebuie să observe cu 
atenţie topirea cubului de gheaţă. Când apa îngheaţă îşi 
măreşte volumul şi ocupă mai mult spaţiu ca apa în starea 
lichidă. 

Problematiza
rea 

Experimentul 
Explicaţia Pahare cu 

apă şi 
cuburi de 
gheaţă 

Pe grupe Observarea 
sistematică 

 

Evaluare 
7minute 

O9 Întreb elevii care este sărbătoarea lor de iarnă preferată? De 
ce ? În ce zi se serbează? Ce tradiţii şi obiceiuri de iarnă 
mai cunosc? Ce colinde ştiu ? Să interpreteze câteva 
versuri din ele. 
Voi face aprecieri generale și individuale asupra 
participării elevilor la lecţie, precum și asupra 
comportamentului lor pe parcursul orei. 

Conversaţia  Frontal Aprecieri 
verbale 

https://ro.wikipedia.org/


 
 
 
 

Anexa 1 
 

Moș Crăciun 
 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi 
 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 

Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii negreşit 

Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit 

 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 

 
Moş Crăciun cu plete dalbe 

Încotro vrei s-o apuci 
Ţi-aş cânta Florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
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