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Data: 15/12/2020 

Disciplina: Educație civică 

Subiectul: Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Rețeaua mea de siguranță 

Tipul lecției: Predare-învățare 

Durata: 30 minute 

 

Obiective operaționale:  

O1 – să recunoască situațiile din imaginile date; 

O2 – să înțeleagă terminologia: rețea de siguranță, adulți, emoții, situații-limită, încredere; 

O3 – să creeze rețeaua lor de siguranță; 

O4 – să exemplifice momente în care pot apela la rețeaua lor de siguranță. 

 

Strategia didactică:  

1. Mijloace didactice: caiet, Thinglink, imagini, canva, carioci, stilou 

2. Metode și procedee: conversația, exercițiul, observația, demonstrația, analiza, joc 

didactic, exemplificarea, dramatizarea. 

3. Forme de organizare: frontal, individual. 

Bibliografie: 

1. M.E.N. (2014) Programa școlară pentru disciplina Educație civică, clasele a III-a și a IV-

a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003/02.12.2014, București 

2. Hancock, A., E corpul meu! Eu decid!, Ed. Gama, București 
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Etapele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținutul esențial 

Strategia didactică Metode de 

evaluare 

formativă 
Metode Mijloace 

Forme de 

organizare 

Momentul 

organizatoric 

 Se asigură climatul potrivit pentru buna desfășurare a activității 

didactice. 
Conversația  Frontal 

Observarea 

sistematică 

Captarea 

atenției 

 Captarea atenției se va realiza printr-o poveste cu tâlc/videoclip. Jocul 

didactic 

Conversația 

 Frontal 
Observarea 

sistematică 

Anunțarea 

temelor noi 

și a 

obiectivelor 

 Elevii vor fi anunțați că astăzi își vor crea propria rețea de 

siguranță. 
Conversația 

Explicația 

Dramatizarea 

Thinglink Frontal 
Observarea 

sistematică 

Dirijarea 

învățării 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

Se explică terminologia: rețea de siguranță, adulți, emoții, situații-

limită, încredere, cu ajutorul Canva. 

Rețea de siguranță= adulții cu care mă înțeleg cel mai bine și nu 

îmi e frică să apelez la ei în caz că am vreo problemă. 

Adulți= oameni care au 16 sau mai mult de 16 ani 

Emoții = sentimente, ceea ce simțim în anumite situații 

Situații-limită= moment în viața noastră în care știm că trebuie să 

apelăm la rețeaua de siguranță pentru a rezolva și a depăși 

problema existentă. 

Încredere= sentimentul de siguranță 

Se dau exemple concrete în care putem apela la rețeaua noastră de 

siguranță. 

Copiii sunt îndemnați să povestească momente în care este nevoie 

să apelăm la rețeaua noastră de siguranță și momente în care ne 

putem descurca și singuri.   

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Joc didactic 

Demonstrația 

Thinglink 

Tabla online 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică 

Obținerea 

performanței 

 

 

04 

 

Elevii își vor contura palma pe caiet cu ajutorul unui creion. Pe 

fiecare deget va scrie un adult pe care îl poate încadra în rețeaua lui 

de siguranță, iar în podul palme va fi scris titlul ”Rețeaua mea de 

sigurnață.” 

Se discută pe baza desenelor realizate. 

Conversația 

Exercițiul 

Demonstrația 

Caiet 

Stilou 

 

Individual 

Frontal 

Observarea 

sistematică 
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Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri generale și individuale și se vor pune câteva 

întrebări pentru feedback.  
Conversația  

Frontal 
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ANEXE 

 

1. Thinglink imagine principală:  
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Rețeaua mea de siguranță 
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