
Utilizarea metodelor activ- partcipative în activităţile de sprijin 

 

 

 

 

 

Aspect critic : 

1.1.. Formularea neclară și nediferențiată a sarcinilor de lucru; 

Ipoteză de lucru : 

1.1 

. Cu cât sarcinile de lucru sunt explicate clar în termeni accesibili și diferențiate în funcție de 

vârstă și de comportamentele însușite/ dificultățile de  învățare, cu atât elevii vor răspunde 

mai bine cerințelor; 

ELEVI INTEGRAȚI: P.A.; N.C. 

CLASA : a  II – a  

TIPUL ACTIVITĂŢII : de sprijin (de consolidare de priceperi şi deprinderi) 

TIMP: 45 min. 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare      

TEMA : Diferenţiere grafică o/u 

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii de scris-citit, a auzului fonematic. Dezvoltarea atenţiei 

distributive şi a memoriei. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1 : să formeze cuvinte noi prin amestec de litere (dezvoltarea gândirii creatoare)¹, 

O2 : să ordoneze cuvinte în propoziţie (dezvoltarea capac. de analiză şi sinteză, dezv. 

atenţiei), 

O3 : să asocieze imagine-cuvânt (dezvoltarea capac. de asociere) , 

O4 : să completeze cuvinte lacunare cu silabe iniţiale  

O5: să completeze propoziţii lacunare (dezvoltarea vocabularului si a gandirii logice), 

O6: să formuleze oral şi scris propoziţii cu cuvinte date,  

O7 : să asocieze însuşiri potrivite unor cuvinte.  

O8: să copieze activ propozițiile citite. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE:  

 conversaţia, exerciţiul,  jocul, metoda fonetică analitico-sintetică,   

 metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda cadranelor. 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  



 2 

 material ilustrativ, jetoane, fişă de lucru,vocabularul ilustrat  Nataniel Dobra, Ghid 

logopedic pentru corectarea disortografiilor. 

 FORME DE ACTIVITATE: 

 frontală, individuală, independentă. 

 

1. Consolidarea, aprofundarea şi completarea cunoştinţelor 

Se va utiliza  metoda Cubului  astfel:  

 Se identifică trei culori preferate ale elevilor. Cubul se ,, îmbracă’’ în cele trei culori 

preferate. Primul elev prin jocul cu cubul, alege culoarea și rezolvă sarcina aferentă. Apoi 

urmează cel de-al doilea elev, care trebuie să rezolve sarcina corespunzătoare. La cea de-a 

treia ,, învârtire” a cubului, primul elev va rezolva cerința corespunzătoare culorii galbene 

utilizând primele șase cuvinte, iar cel de-al doilea următoarele șase cuvinte. 


 Prima  culoare (albastru) îi corespunde  sarcina de rezolvat: 

Asociază litera/sunetul O/U pentru a completa cuvintele date. Citiți cuvintele 

obținute: 

                 __m                  __rs                 ___s 

                   un___                 c__c                ___ra 

  A doua culoare (roșie) îi corespunde sarcina : 

Descrieți patru  imagini la alegere şi scrieți denumirea acestora: 

     

 

               

1 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Culorii galben îi corespunde sarcina:  

  Precizați poziţia  sunetului „o" şi  a sunetului "u„ din  cuvintele următoarele.  

    Încercuiţi sunetul „o"cu albastru şi sunetul "u„ cu verde după model :  

  

 

os, fasole, radio, 

uşă, lup, leu, 

of, lac, alo/vino, 

      unic, bunic, unu, 

  Culorii albastre : Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos şi subliniaţi în culori diferite 

silabele care îl conţin pe  „o" şi pe "u„ :  

        copac   ───   ──                legume      ── ── ─── 

        buze                                      catalog 

        coş                                        burghiu 

        cofă                                       cocoşul 

        puşcaş                                   tablou 

        fuge                                       căciulă 

        fular                                       papuci 

        şosea                                      covrigi 

        butuc                                      triunghi 

Model :copac                legume 
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        rochie                                     ghiocei 

        cojoc                                       păpuşă 

        morcov                                   lingură 

  Culorii roşii : Ordonaţi cuvintele pentru a forma propoziţii: 

      camion                        Onu                      un                           are                          . 

                                

        mare                         e                        Norul                     negru         şi               .   

                                                           

       mure                          are                       Aura                      negre                         . 

                                

       uriaşă                         urma                    este                          . 

                          

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Culorii galbene : Alcătuiţi un text cu titlul „Corul de copiii" . Folosiţi cât mai multe 

cuvinte care conţin literele o şi u ( exemplu: cor, nor, orar, ora, ura, urare,orga,etc.). 

     

2. Obținerea performanței: În această etapă  se va folosi metoda Ciorchinelui: 

           Elevii vor primi mai multe imagini, vor avea de selectat acele imagini ale căror 

denumire conţin litera o și u”, apoi vor scrie cel puțin cinci denumiri. 

 În funcție de ritmul de lucru al elevilor, cerința se poate complica astfel: plecând de la o 

silabă dată, se cere elevilor să indice încă patru cuvinte care conțin o/u. Un elev va indica 

cuvinte care conțin o, iar cel de-al doilea elev va indica cuvinte care conțin u. 

În cea de-a doua etapă elevii vor formula minim două propoziții; 
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2. Formați  minim două propoziții folosind un cuvânt care conține litera o și un cuvânt conține 

litera u: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Imagini suport pentru metoda ciorchinelui:         

      

         

O/
U 



 6 

      

3. Asigurarea conexiunii inverse: 

În această etapă a lecției se va folosi metoda cadranelor astfel: 

Elevii vor primii o foaie de lucru împărțită în patru astfel: 

1. Primul cadran : Potrivește cuvintele cu imaginile corespunzătoare.  Imaginile și 

cuvintele sunt amestecate. 

                                                                                                                                         leu 

  jucării                                                                alo                                                      

fasole 

                                                                                                                     
oi                     ruj                                      

      lup                                   măr 

radio                                      purceluși   floare           

șoarece 
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                                urs                                            orar 

                                     unu 

2. Al doilea cadran: completați următoarele propoziții: 

    ________     are blana maro.                                                     

 

        Beeea! Beeea! fac _________.             

    Floarea este  __________.                         

 

                                                        Cei   Cei trei  _______________sunt curajoși.                       

                    _____________ este mărul.                                  
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                         Am _________ jucării.                              

 

 

3. Al treilea cadran: Copierea la alegere a două propoziții completate. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Al patrulea cadran : Desenarea unui obiect a cărui denumire să conțină sunetul o/u. 

 

 

 

 

 


