
DEZVOLTAREA GÂNDIRII SPAȚIALE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ CU AJUTORUL APLICAŢIILOR DIGITALE
	

Profesor pentru învățământul primar, Galu Aida
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Dej
	
	Potrivit teoriei lui Howard Gardner nu există un singur tip monolitic de inteligență care să stea la baza reușitei în viață, ci un spectru larg de inteligențe. Dintre aceste inteligențe multiple, Gardner scoate în evidență inteligența spațială. Aceasta  se refera la capacitatea de a te orienta în spațiu și de a recunoaște locul obiectelor din jur, cum ar fi o piesă dintr-un mozaic sau o localitate pe o hartă. 
Inteligența spațială este asociată cu gândirea spațială, un concept nou în literatura de specialitate. Activități precum orientarea pe o hartă, citirea acesteia, interpretarea unor grafice sau diagrame, înțelegerea desfășurării spațiale a unor fenomene au la bază  o calitate  a gândirii cunoscută sub denumirea de gândire spațială. 
      	Gândirea spațială a fost recunoscută ca o abilitate esențială în procesul de învățare al elevilor, dar și în viața de zi cu zi. Această abilitate poate fi dezvoltată la elevi prin utilizarea mijloacelor TIC în scenariul didactic al lecției, prin abordarea interdisciplinară  a conținuturilor învățării, prin familiarizarea cu concepte ale gândirii spațiale în cadrul lecțiilor realizate cu elevii, prin folosirea unor strategii didactice adecvate care să conducă la dezvoltarea gândirii spațiale. 

Titlul: „Marea”
Scurtă descriere: La orele de matematică și explorarea mediului, elevul din clasele primare învață să se  orienteze corect pe orizontală, verticală,  diagonală, într-un careu sau rebus, pe o hartă, învață să citească grafice și să efectueze diferite operații pe baza acestora, ca apoi să utilizeze aceste cunoștințe în mediul de viață în care acesta trăiește.
Află informații despre mediul de viață în care trăiește, se orientează, se deplasează în viața de zi cu zi, dar și despre alte medii de viață în care trăiesc  viețuitoare din mediul înconjurător.
Cerinţe tehnice: sală de clasă cu conexiune la Internet, cont al profesorului pe aplicația Learningapps.org și pe aplicația Socrativ teacher,videoproiector, laptop, tablete.
Conexiunea cu curriculum-ul: În programa şcolară pentru  disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului, nr. 3418/19.03.2013 se precizează că studiul  acestei discipline urmărește o dezvoltare progresivă a competențelor incipiente ale elevului de vârstă mică, în scopul construirii bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.
Una dintre competenţele specifice de dezvoltat este: Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat, investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu.
Obiectivele scenariului: 
La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili să:
	Să stabilească poziţia Mării Negre pe harta  geografică a României, prin orientarea pe orizontală, verticală, diagonală, în funcție de punctele cardinale;
	Să identifice cuvinte (mare, plajă, port, țărm, pești, alge) ascunse pe verticală, orizontală, diagonală într-un careu de litere încrucișate;
Să plaseze corect viețuitoare în mediul de viață din care fac parte;

Să enumere viețuitoare și plante care trăiesc în Marea Neagră;
	Să se orienteze corect pe un grafic în rezolvarea cerințelor propuse.
Descrierea experienței de învățare:
a) Întrebarea investigativă - Ce este marea?
b) Investigația propriu-zisă (propunerea unor explicații posibile, emiterea unor ipoteze, planificarea și derularea investigației)
- rezolvarea unui rebus și punerea în evidență, pe verticala marcată, a cuvântului „Marea”;
 - brainstorming pornind de la cuvântul „ mare”;
 - explicarea cuvântului „mare”:
	este o apă stătătoare;

înconjurată de uscat;
	mediu de viață natural;

are apă sărată;
în mare trăiesc plante( alge, iarbă de mare), animale(delfini, pești, pisici și căluți de mare,meduze și scoici), păsări( pescăruși);
-realizarea unei conversații despre medii de viață: 
„Cum se numește mediul de viață în care trăim noi, oamenii?
„Ce alte medii de viață mai cunoașteți?
„Câte medii de viață sunt în total?
„Dați exemple de viețuitoare care trăiesc în fiecare mediu de viață amintit.
           „Care sunt condițiile de viață necesare plantelor, viețuitoarelor și omului?
- exercițiu - joc de plasare a unor jetoane cu viețuitoare în mediul de viață din care fac parte;
- utilizarea aplicației learningapps.org în rezolvarea unui exercițiu-joc de descoperire într-un careu de litere încrucișate a cuvintelor: mare, plajă, port maritim, țărm, pești, alge:
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prezentarea unui filmuleț despre Marea Neagră;
c) Formularea explicaţiei pe baza dovezilor
- realizarea unei conversații pe baza filmului prezentat: denumirea mării din țara noastră, poziționarea ei pe hartă țării și a Europei,  litoralul românesc, țărm, stațiuni de pe litoralul Mării Negre, precizarea numelui celorlalte tări care au ieșire la Marea Neagră( Bulgaria, Ucraina,Turcia, Rusia, Georgia);
- localizarea pe harta geografică a României a Mării Negre, a unor porturi maritime (Constanța, Mangalia), a unor stațiuni de pe litoralul românesc( Mamaia, Mangalia, Eforie, Costinești);
- localizarea pe harta Europei a Mării Negre și a celorlalte țări care au ieșire la mare( Bulgaria, Ucraina, Turcia, Georgia și Rusia).
d) Comunicarea rezultatelor investigației (prezentarea explicației, confruntarea cu explicația dată de specialiști, abordarea rezultatelor investigației din perspective diferite)
- împărțirea clasei în  6 grupe având ca sarcină de lucru:


Observă graficul și rezolvă cerințele:
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	Care viețuitoare se află în mare, în cel mai mare număr?
	Cu cât sunt mai multe scoici decât pești?

Câte viețuitoare se află în mare?
















e) Reflecția asupra procesului investigativ
- utilizarea aplicației Socrative Teacher și Socrativ Student în rezolvarea unui test cu itemi de alegere multiplă și  cu feedback imediat:
Activităţi de follow-up şi materiale:
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Pentru antrenarea şi consolidarea cunoștințelor despre mare, elevii vor avea de realizat un colaj cu Marea Neagră.
Anexa 1: Rebus
Anexa 2: Joc
Anexa 3: Test cu alegere multiplă
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ANEXA 1

REBUS


Definiții:
1.Rezultatul operației de adunare se numește…
2.Numerele care se înmulțesc se numesc…
3. Rezultatul operației de înmulțire se numește…
4. Rezultatul operației de scădere se numește…
5.Numărul pe care îl scădem se numește …



ANEXA 2

JOC
    Joc: Fiecare animal cu mediu lui de viață!
           Plasează corespunzător animalul în mediul de viață în care trăiește.

Mediul terestru
Mediul acvatic
Mediul subteran
Mediul aerian
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ANEXA 3
TEST


Scenariu didactic  ,, Apa"
Profesori: Galu Aida, profesor învățământ primar
Herineanu Daniela, profesor de chimie


      Acest scenariu didactic a fost realizat la clasa a II-a A, din Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu" Dej , la disciplina matematică și explorarea mediului,  folosindu  -se predarea în echipă. 
    Motivaţia: 
	Această lecţie este valoroasă deoarece promovează inovaţia  prin dezvoltarea unei viziuni pedagogice de integrarea a aplicaţiilor  digitale în scenariile didactice, pentru a forma elevul european de mâine, competitiv în era digitală.
Lecţia prezintă diverse metode şi tehnici de e-Learning, în scopul realizării unor  lecţii mai atractive, mai creative, dar şi de a îmbunătăţi motivaţia şi implicarea elevilor. Astfel au fost utilizate aplicaţii precum:  Learningapps.org în rezolvarea unor exerciţii, Socrative teachers,  şi nearpod.
	Pe parcursul acestui scenariu didactic ne-am propus următoarele obiective opraţionale:
O1: să definească apa potabilă;
O2:să enumere stările apei;
O3: să descopere  proprietățile apei pe baza unor mici experimente;
O4: sărespecte etapele de lucru în realizarea  experimentului;
O5: să precizeze utilizările apei și importanța acesteia.
	Strategia didactică a inclus:
	Resurse procedurale: 

	metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic,experimetul, descoperirea, problematizarea;
	forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe

	Resurse materiale:flipchart, markere, tablete, laptop, videoproiector, sală de clasă cu conexiune la Internet, contal profesorului pe aplicația socrative teacher, learningapps.org, nearpod ,sticlă cu apă înghețată, sticlă cu apă, sticlă cu apă mineral, zahăr, ulei, cerneală, carte de ghicitori.
	Forme şi tehnici de evaluare:observaţia curentă, verificarea orală, aprecieri verbale, recompense, punctaje în procente (evaluare digitală pe platforma socrative)



















Desfăşurarea activităţii


Etapele lecţiei
Ob.
op.
Conţinut esenţial
Strategia didactică
Metode de evaluare



Metode
Mijloace
Forme de
organizare 

Moment
organizatoric

Se creează condiţiile psihopedagogice necesare pentru buna desfăşurare a lecţiei.


frontal

Reactualizarea cunoștințelor anterioare



-se citesc mai multe ghicitori despre apă;
A lasat-o Dumnezeu
Ca s-o bei si tu si eu.
                       (apa)

Dacă n-ar fi, lumea ar pieri,
Iar multă de-ar fi
Lumea mi s-ar prăpădi.
(Apa)
- cu ajutorul aplicației nearpod se prezintă  imagini cu apa;(anexa 1).
conversaţia




Carte de ghicitori

Tablete
Laptop
Videoproiector



frontal
Observația 



Aprecieri verbale
Anunțarea temei noi și a obiectivelor

Se comunică elevilor subiectul lecţiei „Apa” și obiectivele lecției, folosind aplicația nearpod (anexa 2);
conversație
Tablete
Laptop
Videoproiector

frontal
Aprecieri verbale
Observația

Prezentarea noului conținut



















O2






O1






O4


O3




O5
- se  realizarea o conversație despre starea naturală a apei:
	Unde se găsește apa? (..în natură)

Care sunt stările în care se găsește apa în natură?( …solidă, lichidă, gazoasă)

Apa pe care o vedeți în natură este bună de băut?(nu)
Cum se numește apa bună de băut?
( apă potabilă)
-se prezintă elevilor imagini cu ape curgătoare / stătătoare, dar şi cu stările apei în natură, proiectate cu ajutorul aplicaşiei nearpod;
-se împarte clasa în 6 grupe de câte 4-5 elevi;
-se distribuie fișe cu sarcinile de lucru (anexa 2)
-se împart materialele necesare realizării unor mici experimente;
- se realizează experimentele  și apoi se completează fișele individual cu observațiile necesare;
- se formulează concluziile pe baza observațiilor;
-se realizează o scurtă conversație cu privire la utilizările și importanța apei:
De ce este importanță apa pentru viața omului?
- pe baza răspunsurilor date de elevi se completează un ciorchine cu utilizările apei:


Utilizările apei





Conversația












Experimentul


Descoperirea


Problematiza-rea













-imagini cu ape curgătoare/ stătătoare proiectate cu ajutorul aplicației nerpod
-sticle cu apă S, L, G





-pahare de sticlă, zahăr, sare, cerneală, ulei, lingurițe






Flipchart, coală de flipchart, markere




Frontal












Pe grupe

Individu-al

Frontal





Frontal

Aprecieri verbale 













Aprecieri verbale 
 Emoticoane pe fișele de lucru




Aprecieri verbale 



Fixarea cunoștințelor

O3




O2


-utilizarea aplicației learningapps.org în rezolvarea unui exercițiu-joc de descoperire într-un careu de litere încrucișate a cuvintelor: curge, fără gust, fără miros, transparentă (anexa 4);


- utilizarea aplicației learningapps.org în rezolvarea unui puzzle de ordonare a pieselor de puzzle în funcție de grupa indicată(anexa 5);
Conversația 

Explicația 



Jocul didactic


Tablete 
Laptop
Videoproiector







Frontal





Indivi-dual


Feedback digital
Asigurarea retenției și a transferului
O5
- rezolvarea unui test cu itemi de alegere multiplă, duală, răspuns scurt și cu feedback imediat, prin utilizarea aplicației Socrative Teacher și Socrativ Student ( anexa 6).

Explicația

Tablete 
Laptop
videoproiector
Indivi-dual
Procentaje

Încheierea organizată a activității

-se apreciază elevii pentru activitatea desfășurată;
-pentru antrenarea şi consolidarea cunoștințelor despre apă, elevii vor avea de realizat un colaj cu apa în diferite stări de agregare.


Explicația



Aprecieri verbale și prin calificative



			ANEXA 1										ANEXA 2
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ANEXA 3																ANEXA 4
FIȘĂ DE LUCRU

Completează tabelul pe baza experimentelor realizate:
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Nr. crt.
Sarcină de lucru
Observații
Concluzie

1.
Turnați apă în pahare și observați ce culoare are apa.




2.
Mirosiți și gustați apa din propria sticlă.




3.
Turnați apă  în paharul transparent și apoi introduceți zahăr/ sare/ cerneală/ ulei/ nisip. Agitați amestecul cu o linguriță.




		ANEXA 5										

file_37.emf


file_38.wmf


file_39.emf


file_40.wmf


file_41.emf


file_42.wmf














ANEXA 6
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