
PLAN DE LECȚIE 

Profesor: Lador Iulia 

Disciplina: Limba și literatura română 

Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe 

Scopul lecției: deprinderea de a identifica trăsăturile textului dramatic 

Clasa: a VIII-a 

Subiectul: Textul dramatic. Structuri textuale 

Competențe specifice: 

1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de informare, 

într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, explicativ etc.); 

2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii; 

Obiective operaționale: 

- să definească textul dramatic; 

- să numească trăsăturile textului dramatic; 

- să identifice trăsăturile textului dramatic, având ca suport textul literar ,,Take, Ianke și 

Cadâr” de V. I. Popa; 

Demers: inductiv 

Metodă: activă 

Metode didactice: lectura, conversația euristică, munca pe grupe, munca independentă și 

exercițiul; 

Resurse:  

PAMFIL, Alina, 2004, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, ediția a 

II-a, București, Editura Paralela 45.  

CORCHEȘ Horia, DAVIDOIU-ROMAN Anca, DOBRA Sofia, HALASZI Monica, SÂMIHĂIAN 

Florentina, 2020, Editura ART Klett. 

 

Durata: 50 de minute 

 

 

 

 



 

     SCENARIU DIDACTIC 

EVOCARE -10 minute 

Profesorul recomandă elevilor pregătirea instrumentelor de lucru necesare pentru oră.  

Dacă este necesar, absențele sunt notate în catalog. Se verifică achiziţiile dobândite ora 

anterioară prin lansarea întrebărilor. Timp de 5 minute, prin folosirea conversației, se verifică 

prin sondaj calitatea temei. Elevii răspund, iar, dacă se consideră necesar, profesorul oferă 

explicații şi face aprecieri. (5 minute) 

Pentru a introduce conținuturile vizate de lecția nouă, elevii trebuie să rezolve ex. 1 de pe 

fișa de lucru. (muncă individuală/ 3 minute). Se verifică răspunsurile elevilor, apoi se anunță 

titlul lecției și obiectivele acesteia. 

REALIZAREA SENSULUI- 30 minute 

 Titlul lecției este notat pe tablă. Pentru ca elevii să observe structura textului dramatic, 

vor rezolva, pe grupe, exercițiile din manual, de la pagina 56, anume: 2, 3, 4,5,6 și 7, în 8 minute.   

(https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-r8/v1/index.html#book/u02-56-57)  

La solicitarea elevilor, profesorul oferă explicații. Sunt verificate răspunsurile date de 

elevi. În felul acesta, elevii au descoperit o parte din particularitățile textului dramatic.  În 

continuare, elevii vor rezolva, tot pe grupe, exercițiile 1-4 de la pagina 58, în 6 minute. Prin 

aceste exerciții, elevii, de fapt, completează trăsăturile textului dramatic. Împreună cu elevii, 

profesorul notează particularitățile textului dramatic. 

(https://jamboard.google.com/d/1xZYvGm2gWGGBSMWFaI0rUNFLKzBqNmyQ5KHZ

Pez8nUg/edit?usp=sharing) 

REFLECȚIA -10 minute  

 Conținutul lecției va fi reluat prin completarea unui test. (muncă individuală/  5 minute). 

https://quizizz.com/admin/quiz/62ce9d1c629342001d4f975d/textul-dramatic 

Sunt verificate răspunsurile elevilor. 

Este notată tema de casă. 

Evaluarea se face progresiv, iar la finalul lecției elevii primesc not 

https://jamboard.google.com/d/1xZYvGm2gWGGBSMWFaI0rUNFLKzBqNmyQ5KHZPez8nUg/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1xZYvGm2gWGGBSMWFaI0rUNFLKzBqNmyQ5KHZPez8nUg/edit?usp=sharing


 

FIȘĂ DE LUCRU 

1. Realizează o clasificare a termenilor de mai jos, aparținând câmpului lexical 

al teatrului, alegând unul dintre următoarele două criterii: realizarea literară, 

realizarea spectacolului. 
 

ACT   DIALOG  DIDASCALII   SCENĂ 

 

ACTOR DÉCOR  EFECTE   SCENOGRAF 

 
ARLECHIN CULISE  MONOLG   SPECTATOR 

 

CORTINĂ COSTUMIER REPLICĂ   SUFLEUR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA TABLEI 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


