DATA: 16.11.2020
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.1 Chijic-structura Școala Primară nr.2 Copăcel
CLASA: a III-a
PROPUNĂTOR: Prof. înv.primar Drugaci Alina-Bianca
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învățare: „Lumea vie- alegerea prietenilor „
Subiectul : Caracteristici ale viețuitoarelor. Nevoi de bază (apă, aer, hrană)
Conţinuturi: Formularea unor ipoteze referitoare la nevoile de bază ale viețuitoarelor
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Obiectiv fundamental: Formare de priceperi și deprinderi de experimentare și formulare a unor ipoteze referitoare la nevoile de bază ale
viețuitoarelor.
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate:
• Științe ale naturii
• Limba și literatura română
• Educație civică
Competențe generale:
Științe ale naturii:
C2: Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice;
Limba și literatura română:
C1: Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare;
Educație civică:
C2: Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
Competențe specifice:
Științe ale naturii:
2.1.Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat;
2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător;
Limba și literatura română:
1.4. Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare;
Educație civică:
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele

Obiective operaționale:
O1: să identifice răspunsul corect la cel puțin o ghicitoare pe baza unui material Power Point prezentat;
O2: să enumere corect cel puțin trei nevoi de bază ale viețuitoarelor pe baza filmulețului vizionat;
O3: să prezinte cel puțin trei motive pentru a susține nevoia de plante și animale pe baza cunoștințelor dobândite anterior;
O4: să dea dovadă de interes și participare activă la toate etapele lecției.
Stragedia didactică
Metode și procedee:
Conversația euristică, explicația, jocul didactic online, exercițiul, problematizarea, demonstrația, învățarea prin descoperire.
Mijloace de învățământ: caiete, manual,instrumente de scris, bulinuțe Tombolă, calculator, tablete, material Power Point, tăblița virtuală
OpenBoard, www.scoalaintuitext.ro, https://wordwall.net/resource/1529144
Forme de organizare:
-frontal
-individual
Evaluare:
orală, Formular Google, aprecieri verbale.
Resurse temporale: 30 minute.
Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii, clasele a III-a și a IV-a, București 2014;
2. M., Mihăescu, Ș. Pacearcă, A. Dulman, C. Alexe, O.Brebenel ( 2016), Științe ale naturii- manual pentru clasa a III-a, semestrul I, Editura Intuitext;
3. C. Teodorescu, (1971), Metodica predării științelor naturii, clasele I-IV, Editura didactică și pedagogică, București;
4. Mihăescu, M., Măncescu M., și Robu M., ( 2010), Metode activ-participative aplicate în învățământul primar, Editura Didactica Publishing House;
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