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Strategii și metode de predare integrată
Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani
Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscutecapromotoare
ale unei învăţări autentice–eficiente sunt:
1. Învăţarea prin dezbatere
 Învăţare prin problematizare
 Învăţare prin încercare şi eroare
 Învăţare senzorio-motorie
 Învăţare socială
2. Învăţarea prin cercetare
3. Învăţarea prin rezolvarea de probleme
4. Învăţarea prin descoperire
5. Învăţarea bazată pe metoda proiectului
6. Învăţarea bazată pe probleme
7. Învăţarea aventură/de tip expediţionar
Pentru utilizarea eficientă a metodelor, în practica didactică, este necesară cunoaşterea
teoretică, o minimă experienţă înutilizarea acestora şi integrarea corespunzătoare în proiectul
didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale.
Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul de
învăţare, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii,
mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se identifică cu situaţia de învăţare în care
este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi formări, generată de cunoaştere.
Metoda CUBULUI - estefolosităcând se doreşteexplorareaunuisubiect, a uneisituaţii din
maimulte perspective oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor complexe şi
integratoare.
Etape:
- se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6;
- se anunţă subiectul pus înstudiu;
- se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe
una din feţele cubului;

Aspecte concrete din desfăşurarea unei lecţii la clasa a II-a.
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul: „Crăiasa Zăpezii”, după Hans Christian Andersen
Completarea „ciorchinelui” – în urma discuţiilor în grup, elevii realizează ciorchinele, cu
gânduri sugerate de cuvântul iarnă.
Procedeul cubului: activitate pe 6 grupe
Grupul 1-descrie anotimpul de iarnă, folosind 3-4 cuvinte care exprimă însuşiri;
Grupul 2- descrie natura în anotimpul de iarnă;
Grupul 3-înlocuieşte cuvintele vizitiu, gingaşă, încotro, din enunţurile date, cu altele cu
acelaşi înţeles, folosite în text;
Grupul 4-precizează lunile de iarnă şi enumeră bucuriile iernii;
Grupul 5-argumentează de ce Crăiasa Zăpezii pare de gheaţă;
Grupul 6- precizează titlul şi autorul şi argumentează de ce textul are titlul „Crăiasa Zăpezii”.

Metoda: ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT
Este o strategie de conştientizare de către elevi a ceea ce ştiu, sau cred că ştiu, referitor
la un subiect şi totodată ce nu ştiu, sau nu sunt siguri că ştiu, şi ar dori să ştie sau să înveţe;
- metoda poate fi folosită în prima parte a unei lecţii-actualizarea vechilor cunoştinţe- evocare;
- activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării;
- oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor.
Modalitatea de realizare: Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care ei
consideră că le deţin cu privire la subiectul, sau tema investigaţiei ce va urma .
Aceste idei vor fi notate în rubrica: ,,ŞTIU’’
Ei vor nota ideile despre care au îndoieli, sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema
respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica: ,,VREAU SĂ ŞTIU’’.
Profesorul va propune investigarea unui text,studierea acestuia şi fixarea unor cunoştinţe
referitoare la acel subiect, elevii îşi însuşesc noile cunoştinţe referitoare la acel subiect, şi îşi
inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica ,,Am învăţat’’.

Schema rezultată va fi comentată de elevi.
După rezolvarea sarcinii de lucru elevii, vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană
pentru a demonstra nivelul actual al cunoştinţelor. Prin brainstorming,
participanţii identifică situaţia de plecare, precum şi ceea ce au dobândit în urma procesului de
învăţare.
Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev, conştientizarea
eventualelor lacune şi motivarea acoperirii acestora.

Metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, întreabă)

* Este o metodă ce poate fi utilizată în lecţii de fixare a cunoştinţelor.
* Metoda urmăreşte realizarea feedback-ului printr-un joc didactic.
* Modalitatea de realizare: Se poate folosi o minge uşoară.
* Elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecţia predată, elevului
care o prinde.
* Cel care prinde mingea trebuie să răspundă la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui
coleg, punând o nouăîntrebare.
* Elevul care răspunde corect rămâne în joc, cel care nu ştie iese din joc; la fel şi cel care nu
formulează corect o întrebare, o repetă sau cel care nu cunoaşte răspunsul propriei
întrebări va ieși din joc.

Bibliografie:
Gliga,I.-,,Învăţarea activă’’,MEC, Bucureşti, 2001.
Gardner, H.,”Minteadisciplinată”,Ed. Sigma,2004;

Desen realizat de : Vass Sebastian , clasa a I-a

TRADIȚII SI OBICEIURI ROMANEŞTI , DE PRIMĂ VARĂ
Prof.inv primar TRUCĂ IONELA GABRIELA
Şcoala Gimnaziala Nr.7 Petrosani, jud.Hunedoara
,,Povestea aceasta-i ţesută pe ie,
Cu-n fir aurit e ţesută pe brâie...
O spun românii cu multă mândrie,
O ţesem şi noi ca-n veci să se ştie.”
Obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti sunt incluse în viaţa de zi cu zi nu ca o îndatorire, ci ca o
exprimare sufletească faţă de simţurile lăuntrice, faţă de evenimentele de actualitate ale subiecţilor.
Obiceiurile şi tradiţiile străvechi exprimă pentru fiecare perioadă parcursă tabloul de ansamblu al poziţiei
sociale şi al gradului de dependenţă de orice natură, trecutul istoric, nivelul de trai şi de credinţă.
Cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului de idei şi de
sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi valorile poporului nostru.
Obiceiurile şi tradiţiile străvechi exprimă strânsa legătură a omului cu natura. Obiceiurile
calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o componentă perenă a culturii tradiţionale.
Anotimpul primăvara, anotimpul renaşterii, este bogat în obiceiuri populare străvechi, uneori
contopite cu tradiţia creştină, alteori dăinuind izolate, cu toate ciudăţeniile lor precreştine, pe care azi ne este
greu să le mai luăm în serios, dar pe care cei din vechime le credeau şi le respectau cu stricteţe ţesându-şi
existenţa pe ele, ca pe o urzeală tainică, vegheată din veac de sufletele strămoşilor.
Dragobete este zeul tinereţii în Panteonul autohton, patron al dragostei.
La noi, Dragobete era ziua când fetele şi băieţii se îmbrăcau în haine de sărbătoare şi, dacă timpul
era frumos, porneau în grupuri prin lunci şi păduri, cântând şi căutând primele flori de primăvara. Fetele
strângeau în această zi ghiocei, viorele şi tămâioase, pe care le puneau la icoane, pentru a le păstra până la
Sânzâiene, când le aruncau în apele curgătoare. Dacă, întâmplător, se nimerea să găsească şi fragi înfloriţi,
florile acestora erau adunate în buchete ce se puneau, mai apoi, în lăutoarea fetelor, în timp ce se rosteau
cuvintele: "Floride fragă/Din luna lui Faur/La toata lumea să fiu dragă / Urâciunile să le desparţi".
Dragobetele era sărbătorit în unele locuri şi la data de 1 martie, deoarece se considera că el este fiul Dochiei
şi primul deschizător de primăvară.
Zi aşteptată cândva cu nerăbdare de toţi tinerii, au fost în bună parte uitate, păstrându-se doar în
amintirea bătrânilor. Iar în ultimii ani, Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvârşire uitării, el fiind
înlocuit de acel Sfânt Valentin ce nu are legătură cu spiritualitatea românească.
Românii sărbătoresc venirea primăverii într-un mod unic, la începutul lunii martie.
1Martie, prima zi de primăvară, este o zi de adevărată sărbătoare.
Străzile sunt inundate de mărţişoare şi de flori. Martişorul este
sărbatoarea tradiţională românească care celebrează sosirea primăverii.
Cu această ocazie se oferă doamnelor si domnişoarelor marţisoare,
simbol al binelui şi bunăstării. Tradiţiile româneşti sunt vechi de peste
8.000 de ani şi au fost descoperite în zona Mehedinţi.
Istoria mărţişorului datează încă de pe vremea geţilor, iar legenda
spune că femeile purtau pe vremea aceea monezi sau pietricele la care
exista obiceiul de a adauga fire de lână roşie si albă.Culoarea roşie, dată
de foc ,sânge şi soare , era atribuită vieţii, deci femeii. In schimb,
culoarea albă,conferită de limpezimea apelor, de albul norilor, era
specifică înţelepciunii bărbatului. De altfel şnurul mărţişorului exprimă împletirea neseparabilă a celor două
principii ca o permanentă mişcare a materiei. El semnifică schimbul de forţe vitale care dau naştere viului,
necurmatul ciclu al naturii. Culorile alb şi roşu au rămas până în zilele noastre ca simbol al sexelor, ele fiind
regăsite şi la bradul de nuntă şi înmormântare.

Legenda mărţişorului începe când Soarele întruchipat într-un bărbat chipeş cobora pe pământ pentru
a dansa hora în sate. Un dragon l-a răpit şi l-a închis într-un beci al unui palat. Nimeni nu îndrăznea să-l
salveze pe Soare. Un tânăr curajos a călătorit 3 anotimpuri (vara, toamna şi iarna) până a găsit castelul şi s-a
luptat cu dragonul multe zile până a reuşit să-l înfrângă. Soarele a fost eliberat iar sângele tânărului rănit
cădea pe zăpadă transformând-o în ghiocei, mesageri ai primăverii. Tânărul curajos a murit fericit văzând că
viaţa sa a servit unui scop atât de nobil: venirea primăverii. Istoria mărţişorului mai spune că de atunci există
obiceiul ca oamenii să ofere doamnelor şi domnişoarelor amulete: un fir alb împletit cu unul roşu.
Semnificaţia literară a mărţişorului este micul martie. Un martie mai mic pe care să-l purtăm la piepturile
noastre pentru ca iarna să fie uitată şi noul anotimp să înceapă.
Legenda spune că între 1 şi 9 martie, "Zilele babelor", baba
Dochia toarce lângă oi îmbrăcată în nouă cojoace pe care le
scutură unul câte unul în fiecare zi.
In România prima zi a primăverii este de neconceput fără
imaginea Babei Dochia. Conform legendei, se spune că bătrâna
purta douăsprezece sau nouă cojoace, pe care a început să şi le
scoată la începutul lunii martie, fapt ce a provocat schimbări ale
vremii. Zilele însorite au fost deseori urmate de ploaie şi
ocazional chiar de lapovită. Mitul ne spune de asemenea că,
Baba Dochia a avut trei momente speciale, marcate astfel: 1
martie: timpul dedicat însămânţării de primăvară, 2 martie: ziua
muncii de vară; 3 martie: reprezentând secerişul de toamnă. In
funcţie de modul în care evoluează vremea în aceste trei zile,
putem şti cu certitudine cum va fi timpul în cele trei anotimpuri
amintite.Puţini, desigur, rezistă tentaţiei de a nu-şi alege o
"babă" în timpul primelor nouă zile din martie, pentru că, dacă
ziua aleasă este însorită, aceasta înseamnă ca eşti binecuvântat
cu un suflet pur şi blând şi totul îţi va merge bine întreg anul. Din contră, dacă vremea este friguroasă şi
geroasă, cu vânt şi cu un cer înnorat, atunci persoana în cauză va fi la rândul ei cu inima "rece, neagră şi
îngheţată".Legenda ca tot, reprezintă de fapt, lupta dintre bine şi rău, roşu si alb, dintre primăvară şi iarnă,
lupta din care, prin sacrificiu, binele triumfă întotdeauna. Cele douăsprezece cojoace ale Dochiei
reprezinta lunile anului, iar moartea ei, sfârşitul anului vechi. Acum poate să înceapă noul an cu
primavara, acest minunat anotimp!
8 Martie - zi dedicată mamelor din lumea întreagă; acest cuvânt ,,mama”, evocând fiinţa iubită, care
ne-a dat viaţă, cea care se-apleacă înfrigurată de griji peste leagănul copilului sau peste nădejdile
adolescentului; cel dintâi gângurit al pruncului – când deschide ochii în lume; bucuria şi durerea , mândria şi
puterea, gloria şi măreţia, începutul şi sfârşitul misiunii sfinte a femeii.Sa nu uităm niciodată această
sărbătoare dedicată mamelor noastre, să le recunoaştem meritele şi să nu ne uităm Mama.
Ziua de 9 martie este cunoscută popular ca sărbătoarea Mucenicilor, a cărei însemnătate derivă din
sacrificiul celor 40 de martiri, de pe vremea Imperiului Roman. Printre obiceiurile si tradiţiile care au ajuns
până la noi se numără prepararea “sfinţişorilor” şi consumarea a 40 de pahare de vin.Se spune că, la
începuturile creştinătătii, 40 de soldaţi din armata romană s-au hotărât să treacă la religia lui Hristos. Cum
aceasta nu era încă acceptată de Imperiu, ei au fost pedepsiţi cu viaţa, fiind aruncaţi într-un lac. Astfel, ei au
devenit martiri şi sunt cinstiţi prin diferite ritualuri pe data de 9 martie.
BIBLIOGRAFIE:
Carmen Iordăchescu-,,Să dezlegăm tainele textelor literare”, Ed. Carminis, 2002
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ROLUL JOCULUI ÎN CLASELE PRIMARE
Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani
În dezvoltarea omului, alături de trebuinţele fundamentale de hrană, afecţiune, educaţie, un rol
important îl are jocul. Jocul contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului si este consfinţit de
CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI – 1989. Se ştie că perioada micii şcolarităţi
este perioada cea mai încărcată de energie din viaţa omului.
La această vârstă, jocurile sunt plăcerea copiilor pentru că le satisfac nevoia de mişcare şi nu
numai.Prin joc, şcolarul capătă bună dispoziţie, îşi exercită forţele fizice, dar şi pe cele sufleteşti .Cu
certitudine jocul este un mijloc important nu numai pentru educaţia fizică, dar şi pentru educaţia morală.
Jocul îi dezvoltă copilului sentimente, îl deprind cu răbdarea şi disciplina, cu respectarea regulii. Organizate
în grup, jocurile dezvoltă virtuţi sociale: spirit de grup,prietenie, ordine, devotament. Practica arată că
şcolarii mici iubesc jocul şi au nevoie de el. De-a lungul anilor am „probat” pe generaţii de elevi fel de fel de
jocuri. Constatarea este că, fie că sunt jocuri de mişcare, jocuri distractive, de perspicacitate, didactice, de
orice fel, practicate la orice obiect de studiu ele aduc bucurie şi satisfacţie şcolarilor. În clasele I – II cele
mai îndrăgite de copii sunt jocurile muzicale şi jocurile de mişcare. Jocurile muzicale le dezvoltă şcolarilor
abilităţi de cânt şi de mişcare. Ei învaţă cu uşurinţă textul, dar şi mişcările. Le place să joace aceste jocuri în
pauzele şcolare, dar şi în grupul de joacă de acasă. De fapt aceste jocuri muzicale foarte îndrăgite de şcolari
sunt jocurile copilăriei părinţilor sau ale bunicilor lor, care au fost pe nedrept uitate. Amintesc doar câteva:
„Podul de piatră” , „Batistuţa”, „Podul mişcător”, „Coroana”, „Iată, ţi-am adus o floare”. Despre jocurile de
mişcare se poate spune că cele mai îndrăgite de şcolari sunt ştafetele şi acele jocuri care se pot juca în aer
liber. Copiii din mediul rural sunt avantajaţi în acest sens pentru că, de regulă, şcolile dispun de curţi
spaţioase, unde copiii se pot juca în voie. Aceste jocuri de mişcare se învaţă, de regulă, în orele de educaţie
fizică.O altă constatare este aceea că şcolarii mici iubesc foarte mult ora de educaţie fizică. De aceea ei sunt
trişti şi dezamăgiţi dacă ora de educaţie fizică este înlocuită cu altă oră de curs.
Şcolarii din clasele primare au multă energie pe care o pot elibera în orele de educaţie fizică prin joc
şi mişcare implicit. Dacă la aceste ore învaţă să iubească mişcarea în aer liber, să practice jocuri sportive,
atunci ei vor căpăta deprinderi corecte de viaţă. Desigur că jocurile de mişcare sunt foarte numeroase.
Amintesc câteva, doar, care sunt foarte îndrăgite: „Ascunde-te repede”, „Ciori şi seminţe”, „Şotronul cu
numere”, „Vulpile şi gâştele”, „Zece bulgări”, „Cursa într-un picior”. Jocurile de mişcare au un rol
important în formarea caracterului şcolarilor. Cei impusivi învaţă să se stăpânească, iar cei timizi se
obişnuiesc, devin mai curajoşi, mai îndrăzneţi.
O altă categorie de jocuri îndrăgite de şcolari este aceea a jocurilor distractive. Şi acestea sunt jocuri
mai vechi, dar „prind” la copii.Aceste jocuri organizate în colectiv obligă la respectarea regulii şi devin
mijloc de socializare. Sunt jocuri care destind atmosfera şi crează o stare de relaxare şi voioşie de care
credem că au nevoie copiii. Iată câteva denumiri: „Aer, apă, sol”, „Răspuns gândit”, „Lanţ de cuvinte”,
„Computerul”, „Cine a strigat?”, „Oraşele”, „Plante şi animale”. in clasele III – IV şcolarii încep să fie atraşi
de jocurile de creativitate şi cele de perspicacitate. Acum ei încep să dezlege rebusuri, anagrame. Acum
bagajul lor de cunoştinţe fiind mai mare au posibilitatea să joace şi astfel de jocuri. Trebuie amintite şi
jocurile pe calculator, care au căpătat tot mai mult teren în ultimul timp şi care sunt dorite de şcolari.
Aproape toţi şcolarii claselor primare au abilităţi de joc pe calculator. Sunt jocuri care dezvoltă imaginaţia şi
creativitatea.Din păcate însă sunt şi jocuri care dezvoltă patimi, care creează dependenţă şi care au o
influenţă nocivă asupra sufletului copilului. În acest caz un rol important trebuie să-l aibă părinţii, care
trebuie se verifice, să selecteze jocurile pe care copilul lor le joacă pe calculator. De asemenea ei trebuie să
limiteze timpul petrecut de copil în faţa calculatorului.

Am lăsat la final jocul didactic - o altă categorie de jocuri care nu trebuie să lipsească din activitatea
educativă. În primele clase jocul didactic ocupă un loc important. Folosirea lui în clasele mici determină pe
micul şcolar să înveţe cu plăcere, să prezinte interes faţă de activitatea desfăşurată la clasă.Jocul didactic îi
ajută pe cei timizi să devină mai încrezători în forţele lor proprii, să fie mai siguri pe răspunsurile lor, să aibă
încredere în capacităţile lor.Jocurile didactice îl motivează pe elev. Ele ajută la captarea atenţiei elevilor
mici, înlătură monotonia, plictiseala sau dezinteresul pentru vreo activitate. Atunci când în predare se
foloseşte jocul didactic, elevii participă altfel, sunt mult mai interesaţi si participă activ la lecţie. Este foarte
important de ştiut că prin joc învăţătorul îşi poate cunoaşte elevul. Atunci când se joacă şcolarul se dăruie
jocului cu toată fiinţa sa, îşi afirmă, de fapt, personalitatea. Fiecare copil are un stil personal de joc şi nici un
copil nu este trist atunci când se joacă. Copiii îşi arată în joc voinţa, stăpânirea de sine, inteligenţa,
temperamentul. Condiţia ca jocul didactic să-şi atingă scopul este ca el să fie foarte bine pregătit. Indiferent
în ce moment al lecţiei este folosit, jocul didactic impune pregătirea şi organizarea clasei pentru joc,
explicarea şi fixarea regulilor, urmărirea executării lui de către elevi, aprecierea şi evaluarea rezultatelor.
Ceea ce diferenţiază jocul didactic de alte jocuri şcolare este că, la jocul didactic predomină
învăţarea şi nu distracţia. Folosit în diverse situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie solicitat la
un efort intelectual deosebit: să observe, să identifice, să analizeze, să compare, să transforme etc. El face
toate aceste operaţii în timpul jocului motivat, într-o formă atractivă, plăcută, şi-şi mobilizează toate forţele
pentru a rezolva sarcinile jocului. De fapt, pus în situaţia de joc, copilul realizează o învăţare adevărată, dar
având impresia că se joacă. Jocul este „proprietatea copiilor”, iar noi dascălii trebuie să veghem pentru a nu
li se încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt răsplătiţi cu dragostea şi admiraţia acestora.
Vă îndemn să priviţi în ochii copiilor atunci când ei se joacă. Veţi vedea în ei toată bucuria şi fericirea
pământului. Veţi înţelege atunci că sunteţi cel mai răsplătit om de pe pământ, pentru truda şi răbdarea
dumneavoastră- vă puteţi retrăi copilăria de fiecare dată când intraţi în jocul copiilor.
Bibliografie:
- Maria Loghin, Gheorghe Mitra, Mircea Vodă- Metodica predării educaţiei fizice în clasele I – IV
- Învăţământul primar- Revistă dedicată cadrelor didactice- 2001
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Vacanţa de primăvară
Autor eleva : Metercz Andrada
Clasa a VIII- a B
Şc. Gim.Nr.7 Petroşani
Profesor îndrumător: Haiduc Laura
În vacanţa de primăvară am plecat la bunica.Are o grădină mare cu flori înmiresmate , fructe şi legume
delicioase care în curând o să rodească .Când am ajuns bunica m-a întâmpinat cu un cozonac cald cu mac si cu o cană
de lapte cald .Trandafirul înfocat, crinii de argint, lăcramioarele sure ca margăritarul, mironosiţele viorele si florile,
toate s-au adunat la un sfat lung si se întrebau cine a venit.
Soarele apune:munţii parca sunt aprinşi, cerul arde,amurguri coboară în valuri roşii cenuşii.Dimineaţa ud
toate florile gândindu-mă la zilele când o să fie mai mari şi mai draguţe ca acum. În grădina bunicii se ascund multe
răsaduri din care la vară vor ieşi legume si fructe zemoase: roşii de rubin, mere de aur, struguri de smarald, prune de
safir, morcovi de bronz,cepe de argint….
Soarele se târăşte lenes printre clipocirile vesele, mângâind cu raze fine lumina dimineţii.După amiază el urcă
pe cer cu paşi de caşmir şi de mătase desfăcându-şi petalele de aur învăluind ţinutul, străluceşte pe cer ca un măr de
foc şi ca o zeitate a naturii ,soarele,stăpânul demiurgic al cerului se plimbă printre copacii şi florile de aur ,salutându-i
cu bunătate.
În sat ,seara, este un ţinut de basm unde doar cu visul poţi să ajungi .Luna strălucea ca un glob de aur ,îşi
aprindea farul tainic de lumină şi înflorea ca o faţă de aur pe seninul cel adânc al cerului care pare oţelit, iar stelele
îngheţate,dar în alte seri scena boltei era liberă pentru acrobaţiile neastâmpăratelor stele.
Adormisem pe banca din faţa casei ,însa o picătura de ploaie m-a trezit ,o lumina divina săgeta cerul ,a
început ploaia,o ploaie de primăvară,doritul rege al universului infinit şi-a ascuns faţa printre caleştile cu cai negrii şi
furioşi,stropii de ploaie lovesc fără milă natura care acum plânge de durere. Dar ,iată că soarele zâmbăreţ a ieşit de
după norii negrii şi a venit să ne îmbibe cu o căldură de nedescris .E ultima zi petrecut-ă la bunica îmi pare rău ,dar
plec cu gândul că în vacanţa de vară o voi revedea la fel ca şi pe florile,fructele şi legumele pline de prospeţimea cu
care vor rodii.
Când am ajuns acasă a început sa îmi fie dor de lucrurile frumoase de acolo ,dar am plecat la şcoala
deoarece vacanţa s-a terminat ,dar va veni alta în curând şi voi pleca în alte locuri de basm unde soarele străluceşte
pe cer luminând şi încălzind ţinuturile minunate ne va face cu mâna şi ne va zâmbi.

DESEN REALIZAT IN CADRUL CERCULUI
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METODA FONETICO-ANALITICO-SINTETICĂ
Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
Este o metodică specifică predării citit-scrisului din învățământul românesc, deoarece
limba română este o limbă fonetică, adică se scrie așa cum se aude.
Cuprinde două etape : ANALIZA FONETICĂ și SINTEZA FONETICĂ
Analiza fonetică presupune distingerea și învățarea mai întâi a sunetului și ulterior a literei,
pe când sinteza fonetică semnifică recompunerea cuvântului și apoi a propoziției.
ANALIZA:
Acestă metodă prezintă următoarele secvențe
- desfăşurarea unei conversaţii după diferite suporturi, ilustraţii din manual sau alte surse,
fotografii, mulaje, diapozitive, etc.;
- desprinderea propoziţiei în care se află un cuvânt ce conţine sunetul nou;
- stabilirea locului cuvintelor în propoziţie şi separarea cuvântului în care se află sunetul
nou
- despărţirea cuvântului în silabe şi descoperirea sunetelor ce compun fiecare silabă;
SINTEZA :
- separarea sunetului nou
-studierea literei de tipar care corespunde sunetului
-recunoasterea literei de tipar
-compunerea cuvintelor cu ajutorul alfabetului decupat
-citirea cuvintelor compuse din litere/ silabe din alfabetul decupat
-citirea cuvintelor noi din abecedat
-citirea propozițiilor din abecedar
-prezentarea și studierea literei de mână, urmate de scrierea elementelor grafice, scrierea
literelor, a cuvintelor și a propozițiilor
Pentru sinteza fonetică, elevul va realiza acțiunile următoare:
- distinge sunetul sau sunetele, în silabe
-alege literele corespunzătoare din alfabetul decupat
-compune cuvântul
-citește cuvântul, adică sintetizează sunetul și silabele în cuvânt.
Scrisul se relizează ca orice deprindere prin aplicarea în practică a unor cunoştinţe care
constau în reguli tehnice şi grafice. Sursele de cunoştinţe care urmează să fie aplicate în
practica scrisului sunt oferite de modelele semnelor grafice respective, însoţite de explicaţiile
învăţătorului.
Etapele lecţiei de scriere pot fi:
- intuirea literei de mână (stabilirea elementelor componente);
- scrierea model a literei pe tablă, cu explicarea fiecărei mişcări a mâinii;
- scrierea literei pe tablă de către elevi, cu explicarea fiecărei mişcări a mâinii;

- scrierea literei în aer, pe bancă(cu creion), pe podul palmei;
-reamintirea poziției corecte la scris: spatele drept, mâna dreaptă cu cotul pe bancă,
mâna stângă sprijină caietul, distanța de la bancă la piept să fie de cel puțin un pumn,
picioarele cu tălpile pe podea, scrierea se realizează cu cele trei degete cu care se ține
instrumentul de scris, iar mâna se mișcă din încheietură; lumina trebuie să vină din stânga(
cu excepția stângacilor, care au o altă poziție)
- exerciţii de încălzire a mușchilor mâinii: mișcarea degetelor, mișcarea mâinii din
încheietură, mișcarea celor trei degete înainte și înapoi, poezii ce presupun mișcarea
mâinilor;
-explicații privind așezarea în pagină, formei literei, etc;
- scrierea literei de trei ori, profesorul urmărind calitatea scrierii;
- elevii care au scris corect mai scriu trei litere, ceilalţi exersează împreună cu
învăţătoarea;
- exerciţii de scriere a literei un rând intreg, până la maxim 3 rânduri;
- scrierea cuvintelor;
a) copierea cuvintelor după modelul scris pe tablă;
b) transcrierea cu litere de mână a cuvintelor după un model scris cu litere de tipar;
c) dictarea sau scrierea din memorie a cuvintelor;
- scrierea propoziţiilor;

Bibliografie :
Revista învățământului primar,
Repere didactice 2007,Ed.Ceconi

Desen realizat de : Szabo Cristina, cl. a - I-a.
Prof. coord. Haiduc Laura

Desen realizat de: Radu Denisa , clasa a I-a
Prof. coord. Haiduc Laura.

MODALITĂŢI ATRACTIVE DE ÎNŢELEGERE A TEXTELOR LITERARE
Prof. Înv. Primar Mikloş Mihaela
Şcoala Gimnaziala. Nr. 7 Petroşani
Ne-am întrebat adeseori oare ce se petrece în mintea copiilor noştri când citesc? Cum şi ce fac ei ca
să înţeleagă o poveste? Se pierd oare în detalii, încercând să descifreze semnificaţia cuvintelor pierzând din
vedere desfăşurarea acţiunii?! Cum îşi dau ei seama ce urmează să facă personajul principal sau cum se va
rezolva conflictul? Sunt ei capabili să prezică acţiunea următorului capitol?
În calitate de învăţători, trebuie să conştientizăm atât punctele slabe, cât şi pe cele tari ale elevilor
noştri în ceea ce priveşte citirea şi înţelegerea unui text şi să găsim o serie de strategii cu ajutorul cărora să le
putem dezvolt agustul pentru citit şi pentru a găsi în carte un prilej de relaxare.
Predarea competenţei de a citi implică folosirea unor strategii variate şi bine alese, care îi pot face pe
copii nu doar să înţeleagă ceea ce citesc, dar să şi aibă propriile lor păreri asupra materialului citit.
Iată câteva dintre strategiile de formare şi dezvoltare a deprinderii de lectură, a interesului şi gustului
pentru citit folosite cu succes la clasa noastră:
Lectura pe ateliere
- atelierul de ilustraţie – elevii propun o ilustraţie textului, o execută, apoi o comentează şi justifică
alegerile făcute;
- atelierul de povestire –elevii propun un rezumat al textului citit, respectând toate convenţiile
stabilite şi îl vor redacta;
- atelierul de păreri personale – elevii remarcă ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcutîn text, cu ce sunt
de acord şi cu ce nu şi aduc argumente pentru alegerile făcute;
- atelierul de anticipare – elevii propun alt final operei sau, dacă textul este un fragment dintr-o
operă mai amplă, fac presupunri asupra deznodământului;
- atelierul de transformare a textului – li se propune elevilor să schimbe un element sau mai multe
din text ( personaj, loc, timp, acţiune ) şi să rescrie astfel textul modificat;
- atelierul de lectură orală –grupul de elevi propune o dramatizare a textului, o lectură pe roluri;
Se pot organiza şi alte ateliere în funcţie de obiectivele urmărite cum ar fi cel în care se examinează
vocabularul operei / fragmentului.
Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi câtcitesc elevii, ci şi cum înţeleg ei să citească
o carte.
Am considerat important ca elevii noştri să înţeleagă ceea ce citesc, să fie în măsură să deosebească
ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi dăunător şi, în sfârşit, să-şi poată formula
clar o opinie despre cartea citită.
Biblioteca este cel mai frumos loc de cunoaştere. Acolo am descoperit o lume fantastică, o lume a
cărţilor. Ne place mult să citim şi de aceea profităm de orice ocazie de a o vizita, fie ca să împrumutăm o
carte, fie să citim în sala de lectură.
Iată care sunt scriitorii preferaţi:

ION CREANGĂ

ION LUCA CARAGIALE

ELENA FARAGO
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