
PROIECT DE LECȚIE 

 

CLASA I 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL LECȚIEI: România. Consolidarea literelor î/ Î/ â 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

 Comunicare în limba română  

 Matematică și explorarea mediului 

 Dezvoltare personală  

 Arte vizuale și abilități practice  

 Muzică și mișcare  

COMPETENŢE VIZATE: 

 Comunicare în limba română 

 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor 

din propoziţii rostite clar şi rar; 

 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi 

mici de tipar; 

 2.4.Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru 

comunicare 

 Arte vizuale și abilități practice 

 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

 

Desfășurarea lecției 

1. Moment organizatoric 

Se asigură condiţiile  materiale şi psihologice  necesare desfăşurării optime a lecţiei.  

 

2. Reactualizarea cunoştinţelor 

Se verifică  tema scrisă. 

Se  citeşte textul studiat anterior, ,,Prâslea cel voinic”, în lanţ, selectiv şi integral. 

Pe baza textului, elevii trebuie să formuleze întrebări, pornind de la cuvintele:                         

                                                               Cine? 

 

                                       De ce?                                  Ce? 

 

 

 

                                                Când?                 Unde? 



 

Cel care formulează întrebarea este si ,,reporterul” și duce ,,microfonul magic” la copilul de la 

care doreşte răspuns. 

Se identifică în text cuvintele care sunt scrise cu î și cele care sunt cu â. 

 

3.  Captarea atenției 

Propun exerciţiul-joc:“Literele, prietenele numerelor”, la finalul căruia elevii vor descoperi titlul textului 

ce urmează să fie citit și discutat - ,,ROMÂNIA” . (Anexa 1) 

                                                                                                                                                                                                     

4.    Anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei   

Anunț tema lecției și faptul că în cadrul activității vom repeta sunetul [î] și  literele î, Î și â, ne 

vom juca folosind literele învățate, vom citi, vom scrie, vom rezolva exerciții și vom afla lucruri 

noi despre țara noastră. 

5. Dirijarea învǎţǎrii 

Se repetă regula de folosire a literelor â și  î în scrierea cuvintelor. 

Folosind Jamboard, se prezintă textul ,,România”. (Anexa 2) 

https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-

NU546Wpo/edit?usp=sharing 

 

Se  citeşte textul în lanţ, selectiv şi integral. 

Se adresează întrebări în legătură cu conținutul textului. 

Ca răspuns la întrebarea adresată la finalul textului, elevii enumeră motive pentru care se 

mândresc că sunt români. 

Se identifică în text cuvintele care sunt scrise cu î și cele care sunt cu â. 

Se repetă regula de folosire a literelor â și  î în scrierea cuvintelor. 

Se realizează individual un exercițiu de transcriere pe baza textului ,,România”, în interiorul 

conturului hărții țării noastre. (Anexa 3) 

Individual, se alcătuiesc și se scriu în caiete propoziții cu următoarele cuvinte din textul citit: 

România, român, românesc. 

Sunt numiți câțiva elevi care citesc propozițiile alcătuite. 

Folosind aplicația Learningapps se rezolvă un exercițiu interactiv tip puzzle de grupare a 

cuvintelor din care lipsește î sau â,  după regula de scriere. Elevii vor descoperi o imagine care 

are legătură cu tema activității. (Anexa 4) 

https://learningapps.org/display?v=p98t45fr322 

 

6. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului 

Lucru pe grupe – folosind Jamboard- selectarea imaginilor care ilustrează obiecte sau 

personalități simbolice pentru țara noastră   (Anexa 5) 

https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-

NU546Wpo/edit?usp=sharing 

https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-NU546Wpo/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-NU546Wpo/edit?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=p98t45fr322
https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-NU546Wpo/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1qRH5hdtTSFGldNBjnQnvKjz7WsWIK2h3zY-NU546Wpo/edit?usp=sharing


 

Chestionar pe baza textului ,,România” – folosind aplicația Wordwall  (Anexa 5) 

https://wordwall.net/ro/resource/27228118 

 

7. Asigurarea transferului 

Lucru în pereche- folosind Jamboard- decorarea costumelor populare folosind literele din 

cuvântul ROMÂNIA  (Anexa 7 ) 

Interpretarea cântecului  ,, Nu uita că ești român” la finalul activității. 

Anexa 1 

 

https://wordwall.net/ro/resource/27228118

