PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE
Profesor: Mînecuță Elisabeta Maria
Școala Gimnazială Nr. 27 ”Anatol Ghermanschi” Brașov
Unitatea tematică: Ursulețul răsfățat
Material suport- caietul de creație 1, Editura Edu
Clasa: Pregătitoare
Tipul de predare: Flipped classroom, predare integrată
Discipline vizate:
Comunicare în limba română- Sunetul și literele U, u
Matematică și explorarea mediului- Numărul și cifra 4
Dezvoltare personală- Despre răsfăț
Muzică și mișcare- Audiție muzicală ”Ursul păcălit de vulpe”
Competențe vizate:
Disciplina

Competențe specifice

Comunicare în limba

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme
familiare, rostit clar şi rar
română
1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte
clar articulate
Matematică
și 1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în
concentrul 0-31
explorarea mediului
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat
Dezvoltare personală
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare
Muzică și mișcare

1.1. Asimilarea pe cale intuitivă a repertoriului de cântece (DO1La1)

Platforme digitale
Platforma Livresq cu instrumentele specifice: chestionar, tab, acordeon, video,
Platforma ZOOM- am realizat filmarea pentru Flipped classroom
Platforma Teams- conectare cu elevii
Aplicații digitale:
LearningApps- joc de grupare preluat de pe site
Wordwall- Am creat două jocuri la matematică și la Limba română:
Joc de descompunere a numerelor https://wordwall.net/resource/5438036/descompunereanumerelor
https://wordwall.net/resource/5437738/deschide-u%c8%99a-%c8%99i-cite%c8%99te

ETAPELE LECȚIEI PROIECTATE PE
PLATFORMA LIVRESQ & SARCINILE DIDACTICE

I.

Reactualizarea cunoștințelor

1. Reactualizarea cunoștințelor despre ursul sălbatic- chestionar cu alegere duală

II. Captarea atenției

2. Povestea literei U-vizionare video Editura Edu

III. Dirijarea învățării
3. Identificarea sunetului ”u” în cuvinte
4. Gruparea cuvintelor după poziția sunetului u în cuvinte- joc online LearningApps
5. Prezentarea și intuirea literelor U și u- video de pe You Tube
6. Despărțirea cuvintelor în silabe
7. Citirea de silabe și cuvinte-joc online
8. Dirijarea atenției către mulțimea cu 4 elemente
9. Scrierea cifrei 4- video de pe You Tube
10.

Exersarea deprinderii de scriere și numărare

IV. Asigurarea conexiunii inverse

11. Consolidarea deprinderii de descompunere a numerelor-joc online Wordwall
12. Reamintirea poveștii ”Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă- video de pe You Tube

V. Asigurarea retenției și a transferului

13. Verificarea înțelegerii conținutului poveștii și a mesajului transmis- chestionar
14. Învățarea cântecului ”Ursul păcălit”- video de pe You Tube

