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Descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul atelierului A. 6 

 

Modulul II: Cuvântul şi textul 

Octombrie 2014 
 

Locul desfăşurării: Scoala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, comuna Turnu Roșu  

Perioada: o1.10.2014 – 31.10.2014 

Grup ţintă: elevii atelierului A.6 – E_scoala 

Expert atelier A6: Cotoarbă Ioana  

Activități remediale : 

 

1. Vocabularul limbii române :Culorile toamnei(S1) 

2. Interpretarea unui text: Toamna- text, sunet  şi culoare(S2) 

3.Rima în literatura română-Baladele toamnei(S3) 

4. Dramatizarea- gen al  literaturii române: Greierele si furnica (S4) 

Obiective: 

 să înţeleagă formarea şi flexiunea cuvintelor, sensul şi folosirea lor în contexte date sau 

create;  - să-şi însuşească unele expresii literare, locuţiuni, expresii etc., precum şi 

posibilitatea de a –şi îmbogăţi vocabularul şi de a percepe sonoritatea, muzicalitatea şi 

ritmicitatea versului.  

 să  înţeleagă  modalităţile diverse  de decodare a mesajului unei opere literare lirice ; 

 să-şi însuşească clasificarea   rimelor în literatura romană. 

 îmbogăţirea  cunoştinţelor şi formarea  capacităţilor, dezvoltarea  atenţiei, a  spiritul de 

observaţie, stimularea memoriei si  şi imaginaţiei  prin folosirea jocului de rol. 

Resurse umane: 20 elevi 

Resurse materiale: calculator, videoproiector, cărţi, coli flipchart, markere, creioane 

colorate,cartoane colorate,lipici 
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Rezultate aşteptate: 

-atingerea obiectivelor propuse şi îmbunătăţirea cunoştinţelor a 20 de elevi 

Evaluare:  

-fişe de lucru, fise de evaluare, fotografii, materiale ppt,etc 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Activitate pregătitoare: 

 

 realizarea fişelor de lucru necesare desfăşurării activităţilor ; 

 realizarea fişelor de evaluare; 

 pregătirea suportului muzical, unde este cazul,  necesar desfăşurării activităţilor ;  

 pregătirea necesarului de materiale pentru derularea activităților(poezii, scenete,etc) 

 pregătirea materialelor ppt  

 distribuirea rolurilor pentru jocul de rol  

Activități specifice: 

-S1: Activitate remedială : Vocabularul limbii române :Culorile toamnei -  s-a lucrat frontal şi 

individual. Accentul s-a pus pe folosirea, asocierea şi înţelegerea sensului cuvintelor, având ca suport 

literar textele lui Al. Vlahuţă ( In munţii nostri-Pe Colibaşi) şi Ion Pillat (Toamna la Florica  ). 

Am încheiat activitatea cu fişa de evaluare “Ca frunzele toamnei”  

-S2: Activitate  remedială :Interpretarea unui text –Toamna –vers,sunet şi culoare. Aşa cum 

arată şi titlul activităţii am vrut să punem în evidenţă modalităţile de interpretare ale unui text din 

punct de vedere literar, muzical şi artistic. S-a lucrat frontal, individual şi în grup, pe suportul literar 

al poeziei Toamna de George Topârceanu, pe acordurile muzicale ale cântecului cu aceleaşi versuri 

interpretat de Tudor Gheorghe şi din punct de vedere artistic  pe picturile lui Giuseppe Arcimboldi. 

Am încheiat activitatea cu învăţarea unor cântece de toamnă (Frunze ruginii,Toamna,Supa de 

zarzavat). 

-S3 Activitate remedială : Rima în literatura română-„Baladele toamnei „S-a lucrat frontal şi 

individual pe suportul literar al baladelor lui George Topârceanu (Balada unui greier mic). S-a 

vizionat materialul ppt Rima în literatura română şi am învăţat clasificarea rimelor. Am pus în joc 

sceneta Greierele şi furnica, urmând ca la o întâlnire ulterioară cu părinţii şi ceilalţi elevi din grupul 

ţintă al proiectului să interpretăm această   sceneta. Am încheiat activitatea printr-o fişă de evaluare 

(Tipuri de rime)  

S4-Activitate remedială: Dramatizarea ca gen al literaturii române (Sceneta Greierele şi 

furnica). Prin această activitate am dorit ca elevii să se bucure de valenţele formative ale jocului de rol 

care sunt multiple: îmbogăţeşte cunoştinţe şi formează capacităţi, dezvoltă atenţia, spiritul de observaţie, 
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memoria şi imaginaţia, formează motivaţia şi atitudinea faţă de diverse activităţi, cultivă spiritul de 

investigaţie, perseverenţa şi spiritul cooperant.  

Prin jocul de rol se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simţi şi acţiona, specific unui anumit 

statut, dezvoltarea capacităţilor empatice, a capacităţii de a rezolva situaţii problematice, verificarea 

corectitudinii şi eficienţei comportamentelor formate la elevi şi înlăturarea comportamentelor inadecvate, 

neeficiente. Elevii au lucrat individual si pe grupe . După parcurgerea fişei de activitate şi a fişei de evaluare 

am jucat sceneta GREIERELE SI FURNICA  

In urma  acestei activitati am realizat un panou de toamna cu lucrări cumulate  ale copiilor din atelierele A6 si 

A9 din proiect  

 

Evaluare:  

-Fişa de evaluare „Ca frunzele copacului”, 

-Materialele ppt „Natura în viziunea lui Arcimboldi” 

-Fişa  de evaluare Tipuri de rime    

-Sisa de evaluare  Greierele si furnica 

-Sceneta „Greierele si furnica „ 

-Panoul de toamna  

-Fotografii 
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Imagini din timpul activitatilor desfasurate pe luna octombrie :  

Activitatea Genul dramatic în limba romana –Greierele si furnica : (S4) 

Jucam sceneta Greierele si furnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucram la fisa activitatii şi fisa  de 

evaluare  
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Activitatea remedială  Baladele toamnei (S3) 

 

Lucram la  fisa de activitatii  si fisa de  evaluare Rima în literatura romana  

 

 

Panoul nostru de toamna  este gata …
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   Activitatea  Toamna în versuri, cântec si imagini (S2): 

 

 

 

Ne bucurăm de imaginile tablourilor lui 

Giuseppe Arcimboldi şi de versurile si muzica 

de toamna  
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Activitatea remedială Culorile toamnei (S1) 

 

 

Rezolvam sarcinile de lucru  

 

 

 

 

Am evaluat  activitatea cu afisul Ca frunzele copacului 

 

 

Expert  atelier A6  Cotoarbă Ioana      Data: octombrie 2014 

  

   


