
 

PROIECT DIDACTIC 
 

 

Data: 15.11.2021 

Unitatea de aplicație: Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”, Târgoviște 

Clasa: a II-a B 

Propunătoare: Lecoiu Alexandra Ionela, Văsii Elenuța 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: „Despre mine, despre tine, despre noi” 

Subiect: Textul narativ. Lectura textului. Text suport „Familia mea”, de Clara Ruse 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi  

Scopul lecției: formarea priceperilor și deprinderilor de citire corectă, coerentă și expresivă și de 

receptare a conținutului textului 

Competențe specifice vizate: 

Comunicare în limba română 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene, din universul 

cunoscut. 

Obiective operaționale: 

O1.2.1-să stabiliească valoarea de adevăr a enunțurilor referitoare la conținutul textului „Familia 

mea”, de Clara Ruse; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev stabilește valoarea de 

adevăr pentru cel puțin două enunțuri din patru solicitate;  

O1.2.2-să completeze propoziții lacunare în legătură cu textul citit, utilizând cuvintele date; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev completează cel puțin trei enunțuri din cinci 

solicitate, utilizând cuvintele potrivite; 

O3.1.1-să citească în forme variate textul „Familia mea”, de Clara Ruse (în gând, în lanț, ștafetă, 

pe roluri); obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev citește textul „Familia mea”, de 

Clara Ruse în cel puțin două forme din cele patru; 

O3.2.1-să formuleze răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical la întrebări de tipul „Cine? 

Ce? Unde? Cum?” pe baza textului citit; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

formulează cel puțin un răspuns corect din punct de vedere gramatical la cel puțin o întrebare de 

tipul „Cine? Ce? Unde? Cum?” pe baza textului citit. 

Strategii didactice: 

»Metode și procedee: explicația, conversația euristică, exercițiul, problematizarea, 

brainstorming, expunerea, audiția, exploxia stelară. 



 

»Mijloace de învățământ: foaie de flipchart, postituri, manualul elevilor, text suport „Familia 

mea”, de Clara Ruse, manual digital, laptop, video-proiector, boxe, caietul elevului, fișe în 

format A4, creioane colorate, foaie de hârtie în format A5. 

»Forme de organizare: frontal, individual. 

»Metode de evaluare: orală prin întrebări, scrisă, autoevaluarea, observarea sistematică, aprecieri 

verbale. 

Resure: 

»Umane: 31 elevi 

»Spațiale: sala de clasă  

»Temporale: 50 minute  

»Bibliografice: 

•Programa școlară pentru „Comunicare în limba română” pregătiroare, clasa I și clasa a II-a, 

aprobată prin ordin al ministerului Nr. 3418/19.03.2013, București. 

•Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și literatura română” din 

învățământul primar, de Vasile Molan. 

•Manual pentru clasa a II-a „Comunicare în limba română”, editura INTUITEXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

Momentele lecţiei 

 

Ob.op 

 

Conţinut ştiinţific Strategia didactică  

 

Evaluare 
Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace  de 

invăţământ 

Forma de 

organizare  

1. Momentul 

organizatoric 

( 1 minut ) 

 Asigur condițiile necesare 

desfășurării optime a lecției: 

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătesc materialul didactic 

necesar; 

-salut preșcolarii și mă prezint. 

Intră în sala de clasă și 

așteaptă începerea lecției. 

Salută propunătoarea. 

  Frontal  

2. Activitatea/ 

discuția 

introductivă 

( 3 minute ) 

 Împart fiecărui elev câte un 

post-it pe care vor trebui să 

scrie un singur cuvânt, 

răspunzând la întrebarea 

adresată: „Ce înseamnă familia 

pentru tine?”. Anunț că au la 

dispoziție un minut pentru a 

scrie pe postit. La sfârșit, întreb 

elevii ce au scris pe postit și 

notez pe tablă răspunsurile 

acestora. 

Elevii ascultă explicațiile 

propunătoarei, apoi notează 

pe postit un cuvânt cheie 

referitor la ceea ce înseamnă 

familia pentru ei. La sfârșit, 

citesc ce au scris, iar 

propunătoarea noteză pe 

tablă ideile. 

Explicația 

Conversația 

euristică 

Exercițiul 

Problematizarea 

Brainstorming 

 

Foaie de 

flipchart, 

postituri 

Frontal 

Individual 
Aprecieri 

verbale 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor lecției  

( 2 minute ) 

 Anunț elevii că astăzi în cadrul 

orei de Comunicare în limba 

română vor asculta textul 

„Familia mea”, de Clara Ruse 

și vor avea de rezolvat 

următoarele sarcini: 

-să citescă în forme variate 

textul „Visul lui Fănel”, după 

Nina Cassian; 

Elevii ascultă explicațiile 

propunătoarei referitoare la 

modul în care va fi 

desfășurată lecția de astăzi. 

Explicația  Frontal  



                                 

 

- să formuleze răspunsuri 

corecte din punct de vedere 

gramatical la întrebări de tipul 

„Cine? Ce? Unde? Cum?” pe 

baza textului citit; 

- să identifice enunțurile 

adevarate/false referitoare la 

textul citit; 

- să completeze propoziții 

lacunare, utilizând cuvintele 

potrivite din text. Comunic 

elevilor că la finalul orei va 

trebui să realizeze un desen 

sugestiv conținutulu textului 

„Visul lui Fănel”, după Nina 

Cassian. 

4. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

( 22 minute ) 
 

 
 
 
 
 

 
 

O3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Scriu pe tablă data de astăzi și 

titlul textului pe care urmează 

să-l studiem „Familia mea”, 

de Clara Ruse, apoi solicit 

elevilor să scrie în caiete. 

 

Distribui elevilor fișa de lucru 

și le propun să citească în gând 

textul „Familia mea”, de Clara 

Ruse, iar cu creionul să 

sublinieze cuvintele 

necunoscute. (Anexa1) 

 

Solicit elevilor să asculte cu 

atenție citirea textului model ce 

se realizează cu ajutorul 

propunătoarei.  

Elevii scriu în caiete data de 

astăzi și titlul textului ce 

urmează a fi studiat. 

 

 

 

Ascultă explicațiile 

propunătoarei. Citesc în 

gând textul și subliniează cu 

un  creion cuvintele 

necunoscute. 

 

 

Elevii ascultă textul 

„Familia mea”, de Clara 

Ruse interpretat ca model. 

 

Explicația 

 
 
 
 

 
Explicația 

Exercițiul 

 

 
 
 

 
Explicația 

Expunerea 

Audiția 

 

Caietul 

elevului 

 

 

 

 

Fișe cu text 

suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse 

 

 

Laptop, 

video-

proiector, 

text suport  

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

Indiviudal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 

 

 

 

 

O3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propun elevilor să citească în 

forme variate textul „Familia 

mea”, de Clara Ruse (în gând, 

în lanț, ștafetă, pe roluri). 

 

Sugerez elevilor să numească 

termenii neînțelesi pe care i-au 

subliniat pe fișă în timp ce au 

citit textul. Înainte de a explica 

sensul cuvintelor, întreb restul 

clasei de elevi dacă știu ce 

înseamnă. Explic sensul 

termenilor neînțeleși dacă este 

cazul, apoi solicit elevilor să 

formuleze propoziții cu aceștia. 

 

Comunic elevilor să scrie în 

caiete cuvintele neînțelese, dar 

și sensul acestora.  

 

Adresez întrebări referitore la 

textul citit: 

-„Cine este un copil foarte 

iubit? 

-„Ce a învățat Laura de la 

mama ei?” 

-„Unde locuiesc bunicii 

copiilor?” 

-„Cum își petrec timpul copiii 

sâmbăta și duminica? (Anexa2) 

 

 

 

Elevii citesc în forme 

variate textul „Familia 

mea”, de Clara Ruse. 

 

 

Elevii spun care sunt 

cuvintele neînțelese pe care 

le-au subliniat pe carte. 

Ascult explicațiile 

propunătoarei. Formulează 

propoziții cu termenii 

neînțeleși. 

 

 

 

 

Scru în caiete cuvintele 

neînțelese și sensul acestora. 

 

 

Elevii răspund în propoziții  

la întrebările adresate de 

propunătoare referitoare la 

conținutul textului. Notează 

pe fișă răspunsurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

euristică 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fișe cu textul 

suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse 

 

Fișa cu 

textul 

suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse 

 

 

 

 

Caietul 

elevului 

 

 

Text suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse, 

laptop, 

video-

proiector, 

fișe în 

format A5 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

vebrale 

 

Aprecieri 

vebrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

O1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1.2.2 

 

 

 

 

 
 

 

O3.1.1 

 

 

Propun elevilor să rezolvăm 

împreună unul dintre exercițiile 

din fișă ce constă în 

idenificarea enunțurilor 

adevărate/false referitoare la 

textul citit. Exercițiul se 

rezolvă atât oral cu ajutorul 

paletelor colorate, cât și în 

scris. (Anexa2) 

 

Sugerez elevilor rezolvarea 

celui de-al doilea exercițiu care 

presupune completarea unor 

enunțuri, folosind cuvintele 

potrivite. Precizez timpul de 

lucru: 5 minute. (Anexa2) 

 

Propun elevilor să citească 

textul „Familia mea”, de Clara 

Ruse, în lanț. Astfel, fiecare 

elev va reciti câte o propoziție. 

 

Rezolvă împreună cu 

propunătoarea primul 

exercițiul din manual și 

marchează în dreptul 

fiecărui enunț A dacă este 

adevărat și F dacă este fals. 

 

 

 

 

Elevii rezolvă cel de-al 

doilea exercițiu din manual 

ce presupune completarea 

unor enunțuri, folosind 

cuvintele potrivite. 

 

  

Elevii citesc textul „Familia 

mea”, de Clara Ruse în lanț. 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiu 

 

 

Fișă de 

lucru, fișă 

cu textul 

suport, 

palete 

colorate 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru, fișă 

cu textul 

suport 

 

 

Fișă cu  text 

suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 
 

 

Orală 

Aprecieri 

vebale 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

5. Obținerea 

performanței 

( 20 minute ) 

 

 

 

 

 

 

O1.2.1 

 

 

 

Distribui elevilor fișe de lucru 

care au la bază receptarea 

textului „Familia mea”, de 

Clara Ruse. (Anexa2) Sarcina 

acestora este de a rezolva 

exercițiile care constau în: 

alegerea corectă a variantei de 

răspuns pentru întrebările 

adresate, identificarea valorii 

de adevăr a propozițiilor, 

Copiii ascultă explicațiile 

emise de propunătoare. 

Recitesc textul suport 

„Familia mea”, de Clara 

Ruse și rezolvă exercițiile 

propuse în fișa de lucru. Se 

realizează verificarea 

frontală, iar elevul se 

autocorectează.  Se 

procedează în aceeași 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

Fișă de 

lucru, fișă 

cu  text 

suport 

„Familia 

mea”, de 

Clara Ruse, 

fișă cu  text 

suport 

„Mary` s 

Frontal 

Individual 

Scrisă 
Autoevaluare 

Aprecieri 

verbale 



                                 

 

 

 

 

 

 

O1.2.2 

 

 
 

 

completarea enunțurilor 

lacunare, utilizând cuvintele 

potrivite. Precizez timpul de 

lucru: 8 minute. La final, se 

realizează verificarea frontală a 

exercițiilor și autocorectarea 

elevilor.  

Se procedează în aceeași 

manieră pentru textul „Mary` s 

family”. (Anexa3) 

Propun elevilor citirea cu 

atenție a textului și rezolvarea 

fișei de lucru. Astfel, 

verificarea se realizează 

frontal. 

manieră pentru textul 

„Mary` s family”. 

family” 

6. Aprecieri și 

recomandări 

( 2 minute ) 
 

 Propun elevilor jocul „Astăzi 

mă simt”. Solicit acestora să 

deseneze pe o foaie de hârtie 

expresia cea mai potrivită 

pentru starea emoțională pe 

care o au la finalul lecției, 

argumentând răspunsul. 

(Anexa3) Fac aprecieri 

colective și individuale asupra 

modului în care s-a desfășurat 

lecția și asupra modului în care 

elevii au participat la lecție. 

Ascultă explicațiile 

propunătoarei, apoi 

desenează pe foaia de hârtie 

expresia potrivită stării 

emoționale pe care o au la 

finalul lecției. Elevii ascultă 

aprecierile propunătoarei. 

Explicația 

Conversația 

Problematizarea 
 

Foaie de 

hârtie în 

format A5, 

creioane 

Frontal Aprecieri 

verbale 



                                 

 

 



                                 

 

Familia mea 

                            de Clara Ruse 

          Pe mine mă cheamă Laura. Părinţii mei mi-au ales acest nume 

pentru că vine de la laur. Laurii erau un fel de coroniţă de frunze pe care o 

purtau în vremurile vechi oamenii de seamă. Eu cred că ei mi-au ales 

numele ca şi eu să fiu o învingătoare şi să am parte de multe reuşite. 

         Eu sunt un copil foarte iubit, pentru că mama mereu îmi spune că eu 

şi fratele meu suntem cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat în viaţă. 

Mama mă strigă adeseori „Găluşcă”, iar atunci când ea mă strigă aşa mă 

simt cu atât mai drăguţă şi mai specială. Asta poate şi pentru că mie îmi 

plac foarte mult găluştele din supa cu găluşte. 

         Eu am un frate pe care îl cheamă Alexandru. Alex este mai mare 

decât mine. El este elev în clasa a IV-a, iar eu sunt elevă în clasa 

pregătitoare. 

         Părinţii noştri nu fac diferenţe între mine şi fratele meu. Ei ne iubesc 

pe amândoi la fel. Ne-au explicat de câteva ori că amândoi suntem la fel de 

importanţi pentru ei, fiecare în felul său, şi că nu au cum să ne iubească 

diferit, cum şi noi ne iubim ambii părinţi la fel de tare. 

         Mama m-a învăţat să iubesc natura. Întotdeauna mi-a spus că 

oamenii au nevoie de natură ca să trăiască – adică de tot ce îi înconjoară – 

ceilalţi oameni, plante, apă, aer, animale. 

         Tot de la ea ştiu cum să îmi pun în ordine cărţile şi caietele, hainele, 

jucăriile, cum să îmi triez hainele murdare. Îmi zice mereu că trebuie să am 

hainele curate şi să mă spăl zilnic pe corp. 

         Tata ne învaţă şi el o mulţime de lucruri folositoare. El împreună cu 

fratele meu meşteresc mai mereu pe la vreun calculator şi atunci eu le sunt 

de ajutor şi le dau piesele de care au nevoie. 

         Noi avem o căţeluşă pe care o cheamă Hera. Este foarte blândă şi 

iubitoare. Îi place să se joace cu mingea. Eu îi dau să mănânce şi îi schimb 

apa iar fratele meu o scoate la plimbare. 

         Sâmbăta şi duminica ieşim la film, la pădure sau în parc. Mie îmi 

place să mă plimb cu rolele, iar fratelui meu cu bicicleta. 

         Bunul şi Buna din partea tatălui meu ne ajută foarte mult. Ei locuiesc 

în Bucureşti ca noi. Eu le spun Bunul şi Buna pentru că ei sunt foarte buni 

cu noi. Buna mă ia de la şcoală şi apoi mergem acasă. Ea mă învaţă cum 

să îmi aranjez uniforma, iar bunul cum să mă pregătesc pentru masă.  

         Aceasta este familia mea! Eu mă simt cel mai bine alături de ei, căci 

aici este locul unde învăţ o mulţime de lucruri, unde sunt ocrotită, îngrijită. 

Şi mai am încă multe de învăţat... şi mai am 

mult de crescut... dar ce ştiu este că vreau să 

cresc frumos, aşa cum m-au învăţat iubiţii mei 

părinţi şi bunici. 

 



                                 

 

Anexa 2 Nume și prenume: …………………                                                                Data: …………………… 

Fișă de lucru 

1. Completează cu informația potrivită: 

a) Titlul textului este .... 

b) Autorul textului este ... 

2. Alege răspunsul corect: Cine este un copil foarte iubit? 
a) Alexandru 
b) Laura 
c) Laur 
 

3. Alege răspunsul corect: Ce a învățat Laura de la mama ei? 
a) să iubească natura 
b) să repare calculatoare 
c) să își așeze uniforma 
 

4. Alege răspunsul corect: Unde locuiesc bunicii copiilor? 
a) Brașov 
b) Bacău 
c) București 
 

5. Răspunde în scris: Cum își petrec timpul copiii sâmbăta și duminica? 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Adevărat sau fals? Bunul mă învaţă cum să îmi aranjez uniforma, iar buna cum să mă 
pregătesc pentru masă. 

a) adevărat 

b) fals 

 

7. Adevărat sau fals? Mama mi-a spus că oamenii au nevoie de natură ca să trăiască – 

adică de tot ce îi înconjoară – ceilalţi oameni, plante, apă, aer, animale. 

a) adevărat 

b) fals 

 

8. Scrie cuvintele care lipsesc: Noi avem o ……….. pe care o cheamă Hera. Este foarte 

…………. şi iubitoare. Eu îi dau să mănânce şi îi schimb apa, iar …………. meu o scoate la 

plimbare. 

 

9. Părinţii noştri nu fac diferenţe între mine şi fratele meu. Scrie două exemple care arată 

acest lucru. 



                                 

 

Learning for life, not only for exams” 
 

PROIECT ERASMUS+ KA101 

2020-2021 

 

Nr. 2020-1-RO01-KA101-078628 

 

 

MARY’S FAMILY 

 

 

I. Read the text carefully.                                                             

 

  

Hi! I’m Mary. 

In my family there are six members: my 

mother, my father, my brother and I. I have a 

grandmother and a grandfather also. We also 

have a dog and a cat. I love my family. 

 

 

II. Choose the correct answer: 

1. There are ……  members in the family. 

a) four  b) six 

2. Mary has got ……. . 

a) a sister  b) a brother 

3. She has got two grandmothers. 

a) true   b) false 

4. She has got a parrot. 

a) true   b) false 

 

III. Complete the text with the correct word: 

Hi! I’m …………………... 

In my family there are ………….. members: my ………… , my …………………., 

my …………….. and I. I have a ……………… and a ……………….. also. We 

also have a ……. and a …………. I love my ……………



                                 

 

 


