PLAN DE LUCRU SĂPTĂMÂNA 30 MARTIE - 3 APRILIE
Nº
1

NIVEL DE STUDIU
PREȘCOLAR (3 – 5 ANI)

2

NIVEL PRIMAR I(6 - 8 ANI)

3

NIVEL PRIMAR II( 8- 10 ANI)

4

NIVEL PRIMAR III (10 - 12 ANI)

TEMA ȘI SUBIECTUL LECȚIILOR
PRIMĂVARA –
„La Paști” de George
Topârceanu
PRIMĂVARA –
„La Paști” de George
Topârceanu
Natura – la Paști de George
Coșbuc
Natura – la Paști de George
Coșbuc

MEDII DE LUCRU
plan studiu document, poezia
audio, fișe de lucru, imagini
plan studiu document, poezia
audio, fișe de lucru, imagini
plan studiu document, poezia
audio, fișe de lucru, imagini
plan studiu document, poezia
audio, fișe de lucru, imagini

Anexă la planificarea didactică 2019 – 2020 pentru perioada de carantină provocată de starea de urgență

proiecT DE LUCRU lccr
Se transmit prin intermediul grupurilor de WhatsApp, rețele de socializare, personal la adresele de e-mail ale
familiilor și a școlii material și indicații de urmat pentru activități.
Profesora: Ionela Cimpoieru
Cursul de limbă cultură și civilizație românească
Email de contact (personal – alexvalentincimpoieru@yahoo.es)
Grupul de preșcolari și primul nivel primar
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă? Primăvara
Subiectul lecției: La Paști de George Topârceanu
Conținuturi
Ne salutăm

Prezentarea obiectivelor:

Expunerea conținuturilor:
Poezia ”La Paști”:

Sugestii de activități
Ascultăm și cântăm cântecul ”Bună dimineața”
https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaD
h4
“Zilele săptămânii”
https://www.youtube.com/watch?v=tLcDIpyti6E
Ne înregistrăm cu ajutorul părinților salutând
În anotimpul primăvara sărbătorim un eveniment religios
foarte important. Este vorba de Paști.
Haideți să aflăm mai multe lucruri despre această sărbătoare
și obiceiurile românilor în această perioadă.

Ascultă poesía și cântecul, repetă dacă îți place:
https://www.facebook.com/mariana.badulescu.9
4/videos/pcb.1589913114508335/129135086107
1341/?type=3&theater&ifg=1
Pentru elevii cei mai mici se propune ascultarea cântecului
”Ce ne aduce iepurașul de Paști:
https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U

Se explică unele cuvinte pe care copiii nu le cunosc
cu ajutorul imaginilor. Se vor transmite imaginile
separat pentru a facilita lucrul cu copii.

1.

2.

3

4

5
Ajută-l pe fiul (fiica ta) să înregistreze un mesaj audio sau un
video când recită poesía.
Sugestii de fișe: Nu uita să îți scrii numele și data în
timp ce repeți în limba română.

( 3 años)

Propune-i să deseneze pe o foaie de hârtie, o farfurie în care
să fie zece ouă, să le coloreze și să le decoreze – fie cu diverse
forme, sclipici, resturi textile, etc.

(4 – 5 años)

Adresează-i următoarele întrebări copilului:
Care este titlul poeziei?
Cum se numește autorul?
În ce anotimp se întâmplă?
¿Unde se aflau ouăle?

6 – 8 años

Câte ouă erau pe farfurie?
Care dintre ouă nu era fiert?
De ce erau supărate ouălele vopsite?
Cu ce ocazie erau pregătite ouălele de paradă?

8–10 años
AsociacióAsocierea limbajului , numerele de la 1 la
10

Se recomandă rezolvarea rebusului:
Citește cu atenție întrebările și scrie pe o foaie cuvintele așs
cum sunt așezate în imagine.
Verifică dacă ai făcut bine:

Completează ,verbalizând, numerele de la 1 la 10 crescător și
descrescător.
Iepurașul fuge fuge și la ouă tot ajunge!

Grupul de nivel primar și gimnaziu
Tema: Natura
”La Paști” de George Coșbuc
Pentru elevii de aceste nivele se propun următoarele activități:
Conținuturi
Sugestii de activități
Ascultă poezia și citește-o cu voce tare:
https://www.youtube.com/watch?v=IBaExxfog3s
Înregistrează un mesaj audio sau un video citind poezia.
La Paști
Dacă
nu ai posibilitatea de a lista poezia, scrie pe o foaie
fragment:
sau
pe caiet, transcrie cuvintele al cărui înțeles nu îl
de George Coșbuc
cunoști și caută explicația: https://dexonline.ro/
Prin pomi e ciripit și cânt,

Văzduhu-i plin de-un roșu soare,
Și salciile-n albă floare E pace-n cer și pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Și cât e de frumos în sat!
Creștinii vin tăcuți din vale
Și doi de se-ntâlnesc în cale
Îți zic: "Hristos a înviat! "
Și râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Că-ntreaga lume este plină
De-același gând, din cer adus:
În fapta noastră ni-e soartea
Și viata este tot, nu moartea.
Pe deal se suie-ncetișor
Neveste tinere și fete,
Bătrâni cu iarna vieții-n plete;
Și-ncet, în urma tuturor,
Vezi șovăind câte-o bătrâna
Cu micul ei nepot de mâna.
Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile!
Eu știu că și-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă Sunt Paștile! Nu plânge, mama!
Busca el significado de la misma en internet:
Rezolvă fișele.

Dacă nu există posibilitatea de a lista privește imaginile
și scrie enunțurile pe fișă.

Completează căsuțele scriind cuvinte care să dea înțeles frazei.
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Realizați scurte enunțuri cu următoarele cuvinte:
Sărbătoare -

Înviere -

Ouă roșii -

Paști -

Încondeiate -

Pască -

Drob -

Miel -

