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Activitățile outdoor la clasa pregătitoare .Importanța lor și idei de bune practici.
Autor:Voicu Georgiana
“Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul.
Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără
dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai
minunat dintre cuvinte - VIAŢA” (C.MIHAESCU)
Fondatorul primei şcoli de Educaţie experienţială outdoor – Outward Bound – în 1941 se ghida
după motto-ul: „Există mai mult în tine decât crezi!”. În opinia lui, societatea modernă suferea de
câteva „boli”, acestea apărând ca revers negativ al evoluţiei tehnologiei: declinul condiţiei fizice, al
spiritului de antreprenoriat, al imaginaţiei, creativităţii şi abilităţilor practice, al autodisciplinării şi al
compasiunii interumane.
Prin activităţi outdoor, elevul învaţă totul în mod practic, activ, prin experienţe personale la care
mai apoi reflectă pentru a extrage învăţăturile. Acest mod de învăţare, caracteristic Educaţiei
outdoor, se numeşte experienţial şi presupune să “înveţi cu creierul, mâinile şi inima!”. Un studiu
mai modern spune că: “Ne amintim 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem şi 90 % din
ceea ce facem.”
De altfel, educaţia outdoor se adresează tuturor celor trei nivele de învăţare: nivelul acumulărilor
de cunoştinţe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (motric) şi cel al individualizării unor trăsături de
comportament (afectiv).
În 2005, Richard Louv a susținut ipoteza că anumite caracteristici fizice și psihologice observate la
mulți copii americani, cum ar fi hiperactivitatea sau obezitatea, pot fi semnele clinice ale unui
sindrom: lipsa naturii. Beneficiile educației în aer liber au fost demonstrate de mult timp de către
cei implicați în educația de mediu. În ultimii ani, s-au dezvoltat cercetări pentru a documenta
efectele contactului cu natura asupra învăţării. Studiile confirmă faptul că predarea afară:
- este bună pentru sănătate și gestionarea stresului;

- cultivă abilități cheie pentru succes în secolul XXI (favorizează dezvoltarea
comunicării, colaborării, creativității și gândirii critice) ;
- promovează dobândirea de cunoștințe în domeniile limbaj, științe și matematică;
- construiește respectul de sine;
- îmbunătățește realizările academice;
- reconectează copiii la realitate și la mediul înconjurător.
Recent, o sinteză americană a două sute de articole științifice în limba engleză
despre învățarea bazată pe natură, a ajuns la concluzia că era timpul ca natura să
fie luată în serios ca resursă de învățare și dezvoltare.
Exemple de activităţi
Căsuţe magice
Exerciţiul se poate folosi la matematică și explorarea mediului (orientare
în grafice şi tabele), comunicare în limba română.
Materiale necesare: cretă colorată, hârtie colorată, diverse jucării şi jetoane.
Se lucrează în echipe de 5-6 elevi. În curtea şcolii se trasează mai multe
pătrate mari (grile cu coordonate) care se vor folosi la joc. Putem desfăşura
activitatea sub formă de concurs cu mai multe probe sau fiecare echipă va executa
cerinţele impuse de coordonatar (profesor sau lider de echipă). Ce putem propune:
Poziţionare în căsuţa cerută de coordonată, din poziţia respectivă prin săritură în
altă căsuţa solicitată (Ex. Din D7 în D9 prin săritură cu spatele). În diferite poziţii se
pot aşeza diverse jucării (maşinuţe, animăluţe de pluş). Se pot extrage
coordonatele de pe cartonaşe, iar elevii vor identifica jucăria. Se pot solicita aici
câteva caracteristici sau imitarea de sunete. Se pot folosi şi jetoane cu personaje
din poveşti. Se pot ascunde litere in diferite poziţii. După coordonate date copiii vor
forma cuvinte. Acestea sunt doar câteva propuneri pentru această activitate
antrenantă.

•
Să pipăie, să guste pentru a identifica diferite caracteristici;
•
Să numere, să descompună, să adune, să scadă frunze,fructe, castane etc.
•
Să formeze cuvinte, să-și transmită mesaje scrise sau desenate utilizând elem
ente naturale;
•
Să contureze frunze cu ,,creioanele naturii”.
Printre frunze naturale se pot ascunde frunze din carton şi se poate solicita copiilor să exe
cute diferite sarcini.
Un vechi proverb chinezesc accentuează eficienţa acestui tip de educaţie: ,,Ce aud - uit.
Ce văd - îmi amintesc. Ce fac - înţeleg.”
Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la
cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele e
ducaţiei se orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în ca
re toate eforturile s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se fa
ce educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca at
are, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănăt
oasă.
,,Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te cheamă, ea îţi pro
cură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această carte pli
nă de învăţături înţelepte. Nu o neglija pentru celelalte cărţi în care se cuprind numai strof
e din cântarea întreagă ce stă înaintea ta.”(Ion Simionescu)
Bibliografie:
https://bassarabescu1.wordpress.com/2018/03/30/activitatile-outdoor-gama-la
rga-de-oportunitati-de-invatare/
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/07/Organizarea-spatiuluide-invatare-post-pandemie-outdoor.pdf
Secelean Rodica (2013),Referat ,,Activităţi de tip outdoor”
Maria Ramona - ,,Activităţi outdoor”

Activitățile extrașcolare și importanța lor
Idei de bune practici
Prof. înv. primar Florența Protopopescu
Activitățile extrașcolare reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa
clopoţelului și a lecţiei ce durează strict. Atmosfera din din timpul acestor activități este una
specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor
experienţe noi.
Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau
exersa, iar profesorii sunt dispuşi să socializeze cu elevii lor într-un context non-formal,
atipic, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii poate mai
„umane”, mai apropiate decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs.
La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor
extraşcolare pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe
care aceste activităţi îl are la nivelul elevilor.
Activitățile extrașcolare reprezintă o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un
mod plăcut cu elevii, fără a fi stresați de prezența catalogului. Este o ocazie pentru
profesori de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune
că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice
vom putea să le cunoaștem trăirile , motivele pentru care se implică într-un anumit fel în
activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. Aceasta este o
abordare modernă privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o modalitate de
organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul
dintre conţinutul învăţării şi elev. De fapt, activitățile extrașcolare presupun abordarea
integrată a curriculum-ului prin centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele
importante, aşa cum apar ele în contextul cotidian. Astfel se stabilesc punţi între diferite
cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea şi
posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare.

Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Învăţarea devin
e un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul
situaţiilor de învăţare.
Cu ajutorul activităților extrașcolare putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu
cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând
ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. Acest tip de activități ne fac să renunţăm la instruirea
informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii
didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline, astfel ca unităţile de învăţare ale
disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare
Activităţiile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, la promovarea exemplelor de bună practică din
domeniul educaţiei şi cercetării psiho–pedagogice, cunoaşterea şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a
calităţii actului educaţional.
Educaţia prin activități extrașcolare (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă sănătos, cunoașterea valorilor moral- civice, precum şi
stimularea comportamentului creativ în toate aspectele vieții. Activităţile extrașcolare sunt o modalitate de a înscrie şcoala
în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.
În urma unor studii s a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare au un nivel mai redus de
agresivitate, de exemplu, iar de aici desprindem valenţa educativă – ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cogniti
v, lărgind orizontul lor de cunoaştere şi îmbogăţindu l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi spirituale.
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului – pregătirea copilului
pentru viaţă.
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și petrecerea în
mod plăcut a timpului. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite
competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.
Un exemplu de bune practici privind activitățile extrașcolare este programul „Școala Altfel” pe care îl desfășurăm în fiecare
an. Impactul cel mai bun îl au excursiile, elevii fiind entuziasmați, iar cadrele didactice le pot cunoaște astfel mai bine
nevoile, spiritul de echipă și modul de comportament în afara școlii. Elevii doresc astfel de activități, ei nemaifiind stresați
de activități școlare, de clopoțel, de teste și teme.

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un alt mijloc de
a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru prin activități ce se pot desfășura în programul
Școala Altfel. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale și universale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii
lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
Activitățile sportive și artistico- plastice stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică
, poezie, pictură. Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dra
gostei, respectului pentru frumosul din natură, dar și artă și cultură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă format
ivă și au la bază toate formele de acţiuni turistice. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, copiii se confruntă cu
realitatea şi percep activ, prin acțiuni directe obiecte, fenomene, locuri.
Ca urmare a plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda apoi cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, ar putea fi folosite în activităţile
practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură
cu mediul înconjurător .
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei copii. Acestea le oferă
posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, sau acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele
variate etc.
Dacă aceste concursuri sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de iniţiativă al elevului, îi vor oferi
ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi astfel vor asimila mult mai uşor toate
cunoştinţele.
Toate aceste activităţi extrașcolare formează comportamente sănătoase, constituind sursa de interacţiune între elevi, între el
evi și dascăl, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de
ceilalţi.
Bibliografie
Cristea, Sorin,Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P, Bucureşti, 1998.
Chină, Remus Managementul Calității în Învățământul Preuniversitar –referințe, modele, tehnici, instrumente, Editura Univ
ersitară
Păun, Emil, „Managementul organizaţiilor educaţionale", note de curs, Universitatea din Bucureşti, 2014.

Întâlnirea de dimineață la clasa pregătitoare. Aspecte metodice și idei de bune practici
Prof. înv. primar Roxana Georgescu
„ Copiii au o mie de feluri în care se pot juca, gândi sau vorbi…O mie de feluri de a asculta, de a se minuna,
de a iubi, de a se bucura, de a cânta și de a înțelege…O mie de lumi de descoperit, o mie de lumi de inventat, o
mie de lumi de visat…” (Loris Malaguzzi ). Încă din perioada de debut a vieţii, fiinţa umană evoluează, creşte,
se dezvoltă şi se maturizează sub influenţa unor condiţii de natură biologică, psihologică şi socială. Şcoala şi
familia sunt cele care oferă situaţii concrete în care trăieşte copilul, modele de învăţare şi comportamentale,
forme de acţiune, de comunicare, de manifestare. Procesul educativ din şcoală constituie o latură importantă
prin intermediul căruia se acţionează în mod conştient şi dirijat asupra copilului pentru a se putea valorifica
potenţialul de care dispune şi pentru a stimula formarea noilor achiziţii.
Întâlnirea de dimineaţă trebuie privită ca momentul de aducere la acelaşi numitor, care oferă atât copiilor cât şi
adulţilor posibilitatea de a se conecta optim la cerinţele grupului, ale spaţiului şi ale activităţilor planificate
pentru ziua respectivă. În acest moment se stabileşte un prim contact emoţional între membrii grupului, care se
cunosc, învaţă să comunice unii cu ceilalţi, respectând anumite reguli stabilite împreună.
Momentele Întâlnirii de dimineață vor fi realizate zilnic în funcție de: proiectul tematic în desfășurare sau
continuturile vizate pe parcursul orelor de curs, anotimp, eveniment deosebit în viața clasei/scolii, noutatea
zilei, starea vremii, etc. Este cunoscut faptul că într-o zi se va pune accent pe acele momente care sunt
sugestive și care îi vor ajuta pe copii să se implice efectiv și afectiv în îndeplinirea sarcinilor propuse pentru
ziua respectivă.
Activitățile care urmează să fie desfășurate vor avea următoarele conținuturi:
- cunoașterea de sine și a celorlalți
- realizarea de contacte verbale și nonverbale între copii
– antrenarea grupului ca întreg și formarea sentimentului de apartenență la grup
- exprimarea și relatarea unor fapte, întâmplări, trăiri în prezența celorlalți
- respectarea nivelului de maturitate al grupului
- tipuri de conținuturi ce urmează a fi consolidate sau predate pe parcursul orelor de curs din ziua respectivă
Tipurile de activități în vederea realizării acestor conținuturi sunt:
- activități prin care se realizează exprimarea emoțională spontană
- jocuri pentru depășirea inhibițiilor și blocajelor emoționale

- jocuri și activități de întrajutorare și colegialitate
- jocuri și tehnici de exprimare senzorial-emoțională
- jocuri si activităti ce vizează conținuturile ce urmează a fi predate pe parcursul orelor de curs din ziua
respectivă
Forma de organizare:
- activități frontale
- activități pe grupuri mici (acest tip de organizare a functionat foarte bine in scoala online, impartind elevii in
breakout room-uri)
- activități individuale.
Modalități de evaluare:
- aprecieri verbale ale activității proprii (autoevaluare) și a celorlalți
- convorbiri
- observarea sistematică a activității elevilor
- discuții individuale cu elevii
Zilnic sau saptămânal, lunar sau în funcție de alți factori care influențează demersul didactic al unei zile există
o formă de chemare la Întâlnirea de dimineață precum: clinchetul unui clopoțel, o melodie, versurile unei
poezii, bătăi din palme, anunțuri simple de genul ” Împreună începem o nouă zi! ”.
În Întâlnirea de dimineață nu toți copiii s-au angajat spontan și conștient în comunicarea ideilor proprii și de
aceea în demersul meu experimental am apelat la câteva soluții de facilitare a comunicării cursive, a eliminării
elementelor de stres, a implementării ideii de grup, a dezvoltării emoțiilor pozitive la copii. Acestea au fost:
- menținerea locurilor elevilor in bănci fără a schimba poziția acestora; neexistand poziții privilegiate am
eliminat orice tensiune
- utilizarea comunicării în perechi, utilă în momentul în care copilul trebuie să formuleze un răspuns la o
întrebare
- negocierea unor reguli de comunicare democratică, reguli care au promovat ascultarea și respectul reciproc
- utilizarea emblemelor și etichetelor cu simboluri care au exprimat stări de spirit pe care copiii le-au trăit la
un moment dat (stegulețe cu emoții)

Integrarea Întâlnirii de dimineață in contexte concrete de învățare la Clasa Pregătitoare C
În sistemul online am integrat Întâlnirea de dimineață orelor de Dezvoltare personală, Comunicare in limba
română si Matematică si explorarea mediului.
A.
Comunicare in limba română
Titlul lecției: Familia mea
La întâlnirea de dimineață invatatoarea le prezinta elevilor jocul “Spune-mi despre tine!”. Fiecare elev va
raspunde unei intrebari legate de propria persoana.
Împreună cu elevii se va formula mesajul zilei:„FAMILIE”. Învățătoarea le prezintă elevilor literele mesajului
într-o ordine aleatorie și împreună cu aceștia le va așeza în ordine și vor obține mesajul zilei.
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Învățătoarea le spune copiilor că le-a pregătit o surpriză și îi invită într-o aventură în lumea familiei „Hai să-ți
fac cunoștință cu familia mea!”; (prezentare powerpoint)
B.
Dezvoltare personală
Titlul lecției: Rică Rinocerul – poveste terapeutică
Învățătoarea le cere elevilor să răspundă la următoarele cerințe:
- Ce crezi că te face pe ține unic și special?
Numește doi colegi de clasa și spune ce anume îi face pe ei să fie speciali, deosebiți.
Învățătoarea le spune copiilor că le-a pregătit o surpriză și îi invită într-o aventură în lumea animalelor din
jungla - povestea „Rica Rinocerul”; (poveste powerpoint)
C.
Dezvoltare personală
Titlul lecției: Scoala mea – 31 zile de scoala
Întâlnirea de dimineață se realizează cu ajutorul unei conversații între învățătoare și elevi cu privire la
activitățile din vacanța și se va puncta sărbătorirea a 31 de zile de școală. Elevii vor numără cu ajutorul
învățătoarei pe un calendar cele 31 de zile de școală, vor enumeră evenimentele importante din această
perioada și vor numi 31 de motive pentru care sunt bucuroși să vină la școală.
Elementul surpriză al orei este reprezentat de mesajul zilei, care este prezentat elevilor pe o imagine cu SG
J4K: „Sunt elev la Just4Kids!”.

D.
Comunicare in limba română
Titlul lecției: Ridichea uriasă
Întâlnirea de dimineață se realizează cu ajutorul jocului “Îți prezint îndată cartea mea preferată!”.
Elementul surpriză al orei este reprezentat de mesajul zilei, care este prezentat elevilor pe o imagine ce
reprezintă o carte „Cine are carte, are parte!”.
Învățătoarea inițiază o discuție cu elevii pe marginea acestui proverb, subliniind importanța lecturii.
E.
Comunicare in limba română
Titlul lecției: Sunetul și litera e, E
La întâlnirea de dimineață elevii vor viziona filmulețul: “Mica floare”, pe baza căruia se vor purta discuții
ghidate de învățătoare. (https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE)
Împreună cu elevii se va formula mesajul zilei:„FLORILE NE ÎNFRUMUSEȚEAZĂ VIAȚA!”.
F.
Comunicare in limba română
Titlul lecției: Prima zi de școală a lui Jake - repovestire
Întâlnirea de dimineață se realizează cu ajutorul cântecului joc „Atenție mare la doamna învățătoare!”
(https://www.youtube.com/watch?v=Rx87U4xtXPE). Scopul jocului este de a le transmite elevilor importantă
atenției în timpul activităților.
Împreună cu elevii se va formulă mesajul zilei: „SUNTEM ATENȚI!”. Învățătoarea le prezintă elevilor literele
mesajului într-o ordine aleatorie și, împreună cu aceștia, le va așeza în ordine și vor obține mesajul zilei.
Învățătoarea le arată elevilor surpriza zilei: însuși piratul Jake care îi invită pe copii la un scurt dans pentru a
vedea dacă își amintesc cântecul și dansul din ziua anterioară.
G.
Matematică si explorarea mediului
Titlul lecției: Poveste matematică “Ursul matematician este școlar”
Întâlnirea de dimineață se realizează cu ajutorul cântecului joc „La ospețe ursul cere”
(https://www.youtube.com/watch?v=6GtBRZLd5Ro). Scopul jocului este de a îi introduce pe elevi în tema
zilei.
Ursulețul Martinel (urs de pluș) le transmite elevilor mesajul zilei: „DE EȘTI HARNIC ȘI SILITOR, VEI
AVEA UN REZULTAT ÎMBUCURĂTOR!”.

În sistemul fizic de prezență la școală, cel puţin la început şi la sfârşit de săptămână, desfășurăm următoarele
activităţi în cadrul Întâlnirii de dimineață:
• Salutul individual/salutul grupului: Bună dimineaţa!
• Jocuri de intrare în atmosferă: Cum vă simţiţi astăzi? (dupa studierea unitatii “Emotii” din cadrul disciplinei
Dezvoltare personala utilizam steguletele cu emotii)
• Identificarea zilei: Astăzi este ... marcarea zilei verbal şi practic în şirul celorlalte 7 zile;
• Precizarea datei: Astăzi suntem în data de ... marcarea datei verbal şi practic, în cadrul lunii în curs (cu
ajutorul calendarului magnetic sau sub altă formă);
• Meteo: completarea calendarului naturii (descrierea zilei din punct de vedere meteorologic, marcare cu
pictograme, realizare de predicţii);

• Prezenţa: număr de fete, băieţi, număr total, absenţi (motive cunoscute);
• Noutăţi: ale copiilor (relatarea evenimentelor semnificative din viaţa lor, petrecute în ziua anterioară), ale
profesorului (anunţarea unor musafiri, vizite, excursii, evenimente etc.);
• Orarul zilei: anunţarea temei zilei şi a activităţilor;
• Regulile clasei: norme explicite şi implicite;
• Mesajul zilei: scurtă poveste, ştire dintr-un ziar, ştire radio, joc, care îi poate introduce pe copii în unitatea
tematică etc.

Întâlnirea de dimineață a avut și are un rol deosebit în stabilirea unității colectivului de copii, făcându-i să
conștientizeze că sunt legați unii de alții prin interese și valori comune. La un moment dat copiii au fost mai
greu capabili să treacă peste propriile interese în favoarea grupului, pentru ca mai apoi din ce în ce mai des au
participat cu mai mult interes la toate activitățile atunci când au simțit că sunt parte importantă a acestuia.
Cu timpul între membrii grupului s-a creat un anumit nivel de încredere și copiii și-au dezvoltat
capacitatea de autocorectare: au acceptat mai ușor să primească critici de la un prieten de-al lor decât de la un
necunoscut sau chiar de la un adult. De asemenea, Întâlnirea de dimineață a ajutat la stabilirea unor relații care
au dat naștere unui sentiment de apartenență fiecărui membru. Scopul principal al acestui moment l-a
reprezentat cooperarea în procesul de învățare colectivă și nu competiția sau victoria individuală. Întâlnirea de
dimineață a contribuit substanțial la sporirea aptitudinilor de comunicare: copiii s-au angajat mai ușor în
discuții de grup, dându-mi astfel posibilitatea de a veni în sprijinul lor pentru a modela și dezvolta aptitudinile
necesare comunicării eficiente.
Prin intermediul acestui moment elevii și-au dezvoltat și aptitudini sociale: și-au mutat centrul de interes de la
propria persoană la alte persoane, astfel conturându-se empatia; ascultarea activă în rândul colegilor, copiii
fiind determinați să privească lucrurile și din perspectiva altei persoane: părtinirile au fost înlăturate în mare
măsură și s-a promovat tolerarea și acceptarea diferențelor. Aceste calități sociale au creat premisele unei
comunicări eficiente și deschise între membrii grupului . Întâlnirea de dimineață a favorizat dezvoltarea unor
competențe academice: vorbirea, ascultarea, dezvoltarea vocabularului, formularea de întrebări, analiza și
evaluarea unor materiale, construirea unor răspunsuri spontane la întrebări, acceptarea solicitărilor celorlalți.
De asemenea, acest moment mi-a dat posibilitatea să creez o atmosferă pozitivă în sala de clasa: elevii s-au
apropiat unii de alții, au învățat să coopereze, au învățat să evite criticile la adresa altora, au învățat să-i
respecte pe ceilalți ca persoane. Prin intermediul Întâlnirii de dimineață am încurajat atitudinile și
comportamentele democratice: includerea ( am analizat cu bunăvoință și respect contribuțiile copiilor ),
participarea
activă ( toți copiii au luat parte la întâlnire ), gândirea critică ( elevii au învățat să pună întrebări,
•
să provoace și să evalueze fără răutate idei asemănătoare sau diferite de cele proprii ), toleranța și acceptarea
( când copiii nu au fost de acord cu ideile altora aceștia au ajuns să se întâlnească , să asculte idei diferite ),
gândirea independentă ( i-am incurajat pe copii să-și împărtășească unii altora ideile și experiențele ),
deschiderea ( am discutat și prezentat o serie de idei noi ), responsabilitatea personală și socială ( copiii au ales
să stabilească reguli referitoare la propriul comportament și la comportamentul grupului, ascultând atent,
răspunzând respectuos și exersând amabilitarea pe parcursul întregii zile ). Întâlnirea de dimineață a conturat
personalitatea elevului prin următoarele calități: grija pentru ceilalți, încrederea în forțele proprii,
disponibilitatea pentru ceilalți.

Momentul Întâlnirii de dimineață, după părerea mea, crează acea stare de relaxare, de încredere și respect atât
în ceea ce privește eul fiecărui copil cât și în atitudinile și trăirile grupului. Cred cu tărie, în urma demersurilor
pe care le-am întreprins în realizarea fiecărei secvențe a acestui moment că aici se creează și se transmite
starea de bine a zilei, că aici se creează și se transmite acea forță interioară care îl face pe copil să se simtă
important și unic, care-l ajută să depășească acele bariere care-l făceau timid, reținut, fără inițiativă, fără
putere.
Bibliografie:
“Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii
mici”, Suport de curs ICOS, 2013
“Întâlnirea de dimineață”, Mihaela Sincan, Brașov
“Întâlnirea de dimineață în regim online”, Nicolae Magdalena, Bacău
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Abordarea textelor literare la clasa I
Prof. înv. Primar Cuțar Cătălina
Aș vrea să încep cu un fragment din articolul „Care-i faza cu cititul? “, al lui M. Cărtărescu, despre
importanța cititului: „Cărțile sunt asemenea unor fluturi[…] .Pe aripile fluturilor noștri de hârtie, asemenea
unor solzișori care irizează lumini, sunt tatuaje ciudate înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la
școală ca să le descifrăm. Stând confortabil pe spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim și zburăm. Căci
fluturele nu se urnește de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de
cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri și melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Și atunci
înțelegem că zborul, chiar dacă nu duce în lumi depărtate, se petrece întotdeauna în noi înșine.”
“Cea mai importantă activitate care asigură viitorul succes al copilului în ceea ce privește lectura este cititul cu
voce tare”, concluziona un raport din Statele Unite în anul 1985. Era primul document oficial care promova
importanța cititului în viața timpurie a copiilor. Au urmat altele, alături de studii științifice care au demonstrat
că lectura are un rol esențial în dezvoltarea neurologică, socială și emoțională a copiilor.
Lectura înseamnă întâlnirea cu textul, iar sensul textului nu este niciodată finit, el se produce la fiecare
întâlnire cu elevul-cititor şi depinde de experienţa şi cultura individului. În clasele primare, elevii învaţă să
utilizeze textul, care îi ajută să găsească informaţii specifice unor domenii de cunoaştere diverse sau privitoare
la realitatea cotidiană. Textul se dovedește a fi un obiect al învățării și al schimbării, generator de atitudini,
constituie un factor-reper în dezvoltarea competenţelor de comunicare și de dezvoltare personală.
Prin lectura textelor elevii sunt conduși să-și formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi conținuturi și
forme ale realității, exprimate într-o multitudine de modalități de expresie. Lectura stimulează gândirea
autonomă, reflexivă şi critică a elevilor în raport cu textul, iar aceștea înțeleg mai bune lumea, își formează
repere culturale şi estetice, își dezvoltă propria personalitate. A înțelege textul înseamnă a avea capacitatea de
a raporta impresiile, trăirile autorului la propria sa experiență de viață, înseamnă a stabili legături nu doar cu
cele știute, cu noțiunile cunoscute, ci și cu emoțiile, sentimentele pe care le generează lectura cărții.
La clasa I, a doua lecție integrată de Comunicare în limba română începe cu citirea cuvintelor scrise pe silabe,
cu respectarea celor două subetape, citirea cuvintelor pe silabe și apoi citirea integrală a acestora. Apoi putem
adresa câteva întrebări elevilor, cu formulări diverse de răspunsuri. Urmează citirea în șoaptă a textului de
către elevi și verificarea citirii conștiente prin câteva întrebări. Urmează exerciții de citire a textului, prin care
se exersează actul citirii și se asigură înțelegerea textului. Dacă se întâlnesc cuvinte necunoscute, este
momentul să le explicăm elevilor și să formulăm propoziții cu ele, pentru a ne asigura că elevii le-au înțeles
sensul. După ce elevii au exersat singuri citirea, urmează citirea model a cadrului didactic, care este important
să se potrivească grupului de elevi, în sensul că ritmul citirii respectă ritmul clasei, cuvintele sunt pronunțate
clar, pauzele impuse de semnele de punctuație sunt puțin mai lungi, pentru ca elevii să le sesizeze. După
aceasta, elevii sunt invitați să exerseze citirea frumoasă, după modelul cadrului didactic.

Etape importante în abordarea textelor literare la clasa I:
Citirea cuvintelor scrise pe silabe
Trezirea interesului pentru citirea textului
Citirea textului de către elevi, în șoaptă sau în gând
Întrebări în legăură cu acțiunea și personajele textului
Citirea în lanț
Povestirea conținutului textului
Citirea model
Citirea după model și citirea selectivă
Exerciții de scriere
Exerciții de cultivare a limbii
Evaluare
Extrem de important este apropierea copiilor de cărți, așa încât am derulat diverse proiecte de lectură: Cartea
personajelor (în clasa Pregătitoare copiii au citit diferite povești și au desenat o scenă preferată/ un personaj
preferat, pe care le-am strâns într-o carte), Colectie de cititori (tot în clasa Pregătitoare am invitat părinții la școală
să le citească elevilor, 15-20 minute), Lanțul lecturii (proiect desfășurat în primul semestru din clasa I, cu mare
succes, elevii citind un număr impresionant de cărți pentru vârsta lor).
Printre metodele utilizate pentru înțelegerea textelor de la clasă se numără: Lectura ghidată, utilizarea predicției
(copiilor le place foarte mult să le prezint titlul textului, iar ei să prezică și se lasă purtați de imaginație), Explozia
stelară (au învățat deja să adreseze întrebări pornind de la această metodă, nu doar să răspundă celor formulate de
mine), Metoda cadranelor (știu să își împartă foaia caietului în patru și așteaptă curioși cerințele), Brainstorming
(pornesc cu pași timizi de la o idee și reușesc să o dezvolte impresionant), Acrostihul (îi atrage diversitatea
posibilităților de scriere pentru același cuvânt), Harta povestirii (am utilizat chiar rețeta unei poțiuni magige),
Cubul (ce poate fi mai captivant decât același text, însă cu multiple fațete?), Metoda R.A.I. (e amuzant să prinzi
mingea întrebătoare și să o arunci mai departe după ce răspunzi corect).
Este esenţial ca, prin folosirea unor modalităţi diferite, practicate pe texte diverse, încă de la clasele mici, elevii să
se familiarizeze cu o gamă largă de strategii de receptare. Nu a discuta exhaustiv un text este rostul orelor de
comunicare, ci a oferi cât mai multe posibilităţi de acces spre textele studiate, astfel încât aceste căi/modalităţi de
abordare să poată fi aplicate de elevi în lectura individuală, pe texte noi, asemănătoare ca structură, tematică,
sensibilitate estetică.

Bibliografie:
1. Bărbulescu G., Beșliu D. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul
primar. București: Editura Corint, 2009, p.110
2. Pamfil A. Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare. Piteşti:
Paralela 45, 2009, 278 p.
3. Pâslaru Vl. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. Ch.: Editura Museum, 2001.
4. Sâmihăian F. O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și
elev. B.: Editura Art, 2014
5. Șeptelici A. Limba și literatura română în clasele I-IV. Ghid metodologic. Ch.: SA
Tipografia Reclama, 2009, p. 235

Adunarea și scăderea la clasa I.
Aspecte metodice și idei de bune
practici
Prof. Inv. Primar Constantin Georgiana

Matematica este știința care operează numai cu concepte abstracte. De aceea majoritatea o consideră greu accesibilă. A
apropia copilul de matematică, a-i trezi interesul pentru această disciplină, presupune din partea profesorului atât o foarte
bună cunoaștere a conținutului științific, a psihologiei copilului și nu în ultimul rând stăpânirea strategiilor didactice pe
care trebuie să le folosească în activitățile la clasă. De aceea studiul didacticii în general și a didacticii matematicii este
absolut indispensabil pregătirii profesorului pentru activitatea sa. Cu cât vârsta elevilor este mai mică, cu atât mai dificilă
este predarea-învățarea matematicii.
În clasa I elevii învață adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-20, respectiv 0-100, cu și
fără trecere peste ordin. Predarea și învățarea operațiilor de adunare și scădere în concentrul 0-20 se realizează pe baza
cunoștințelor însușite și a deprinderilor dobândite anterior de către elevi folosind materiale didactice intuitiv –concrete și
în temeiul unor particularități specifice numerelor și operațiilor cu aceste numere.
Adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-20
În predarea adunării numerelor naturale până la 20, se pot distinge următoarele cazuri: a) adunarea
numărului 10 cu un număr de unităţi (mai mic decât 10);
b) adunarea unui număr format dintr-o zece şi din unităţi cu un număr format din unităţi;
c) adunarea a două numere mai mici decât 10 şi a căror sumă este mai mare decât 10 (“cu trecere peste 10”).
Pentru înţelegerea acestui caz, elevii trebuie să aibă capacitatea de a forma zecea, ca sumă a două numere,
dintre care unul este dat (găsirea complementului unui număr dat în raport cu 10), priceperea de a descompune convenabil
un număr mai mic decât 10 şi deprinderea de a efectua adunarea zecii cu un număr de unităţi.
Paşii algoritmului sunt:
căutarea unui număr care, adunat cu primul termen conduce la suma 10;
descompunerea convenabilă a celui de-al doilea termen (una dintre componente fiind numărul găsit
anterior);
adunarea zecii cu cealaltă componentă a celui de-al doilea termen.
De exemplu: 8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14
În predarea scăderii numerelor naturale mai mici decât 20, se pot distinge următoarele cazuri:
a)
descăzutul este cuprins între 10 şi 20 iar scăzătorul este mai mic decât unităţile descăzutului (de exemplu
15 – 3);
b)
descăzutul este cuprins între 10 şi 20, iar scăzătorul este 10 (de exemplu, 15 – 10);
c)
atât descăzutul, cât şi scăzătorul sunt cuprinse între 10 şi 20 (de exemplu 15 – 13);

c)
atât descăzutul, cât şi scăzătorul sunt cuprinse între 10 şi 20 (de exemplu 15 – 13);
d)
descăzutul este 20 iar scăzătorul este mai mic decât 10 (de exemplu 20 –3); Este necesară
“desfacerea” unui zeci în unităţi şi apoi scăderea din 10 a unităţilor scăzătorului.
Algoritmul se reflectă în modelul:
20 – 3 = (10 + 10) – 3 = 10 + (10 – 3) = 10 + 7 = 17
e)
descăzutul este 20 iar scăzătorul este cuprins între 10 şi 20 (de exemplu 20 – 13);
Algoritmul este ilustrat de modelul:
20 – 13 = (10 + 10) – (10 + 3) = (10 – 10) + (10 – 3) = 0 + 7 = 7
f)
descăzutul este cuprins între 10 şi 20 iar scăzătorul, mai mic decât 10, este mai mare decât
unităţile descăzutului (de exemplu 15 – 8);
Este cazul cel mai dificil pentru elevi, iar înţelegerea sa condiţionează înţelegerea de a efectua scăderi în
orice situaţie dată şi în orice concentru numeric.
Asupra acestor exerciții trebuie să se insiste mai mult
deoarece atât adunarea cât și scăderea cu trecere peste ordin este o tehnică ce se înțelege și se însușește
destul de greu de către mulți elevi. Pe lângă materialul didactic intuitiv se poate folosi atât pentru adunare cât
și pentru scădere trusa cu piese magnetice sau trusa cu riglete.

De asemenea putem folosi și site-ul https://www.coolmath4kids.com/manipulatives/base-ten-blocks pentru
riglete virtuale.
Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100
Predarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-100, trebuie să urmărească însuşirea
de către elevi a următoarelor idei:
calculul în acest concentru se realizează în acelaşi mod ca şi în concentrul 0-20;
orice număr mai mare decât 10 se descompune în zeci şi unităţi;
zecea este o nouă unitate de calcul;
operaţiile se realizează cu unităţile de acelaşi fel (unităţi, zeci), asamblând apoi rezultatele
parţiale;
10 unităţi se restrâng într-o zece, iar o zece se poate transforma în 10 unităţi (echivalenţa
dintre 10 unităţi şi o zece);
calculul este mai uşor de efectuat în scris (scrierea pe verticală, cu unităţi sub unităţi şi zeci sub
zeci).
Exemple de jocuri matematice:
1.
Jocul cireșelor : pe frunze se scriu rezultatele iar pe cireșe se scriu numerele. Copiii vor alege
cireșele care se potrivesc pentru a obține rezultatul corect.

Joc de memorie cu adunări și scăderi: pe bucăți de hârtie de aceeași mărime și culoare se scriu adunari și scăderi și
rezultatele acestora. Jetoanele obținute se vor întoarce se vor amesteca și se vor întoarce cu fața în jos. Fiecare copil
întoarce câte două jetoane. Daca operația de adunare/scădere se potrivește cu rezultatul, elevul câștigă cele două jetoane.
Dacă nu, le va întoarce înapoi cu fața în jos.

Predarea operațiilor de adunare și scădere se face prin demonstrații frontale și cu ajutorul materialului didactic.
Matematica poate fi distractivă. Toate conținuturile pot fi predate sub formă de joc. Pe lângă material didactic putem
folosi și resurse tehnologice. Aceste sunt doar câteva dintre site-urile pe care le putem folosi în predarea/evaluarea
adunării și scăderii la clasa I. Elevii sunt captivați iar orele de matematică sunt mai distractive.

Resurse online:
https://toytheater.com/category/math-games/
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/matematica-11802681
https://academiaabc.ro/roata_educativ/roata-adunarea-si-scaderea-numerelor-0-100/
https://www.mangahigh.com/en/games/jetstreamriders
https://www.thinglink.com/scene/1428440528214556673
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Cum predăm înmulțirea la clasa a II-a?
Aspecte metodice și idei de bune practici

Prof.Înv. Primar. Băjenaru Daniela
După ce elevii au dobândit cunoștințele și și-au format priceperile și deprinderile de calcul,
corespunzătoare operațiilor de adunare și scădere, se introduc operațiile de înmulțire și împărțire.

Acestea se introduc separat, mai întâi înmulțirea ca adunare repetată de termeni egali, apoi împărțirea ca
scădere repetată a aceluiași număr. După introducerea și stăpânirea lor de către elevi, acestea sunt privite
unitar, evidențiindu-se legătura dintre ele. Cunoașterea și înțelegerea operațiilor de calcul se realizează
mijlocit, cu ajutorul adunării și scăderii.
Operaţia de înmulţire apare ca o necesitate de raţionalizare şi prescurtare a unui calcul. Rolul intuiţiei
este dominant, accentul fiind pus pe înţelegerea semnificaţiei unei convenţii de scriere şi pe procedeul de
asociere a unui mod particular de acţiune şi verbalizare cu calculul matematic.
Punctul de plecare în traseul metodic îl constituie cazul particular de adunare cu termeni egali şi
asocierea cu o convenţie de scriere.

Înmulțirea ca adunare repetată de termeni egali:
Exemplu:
Adunarea repetată, 2 + 2 + 2 + 2 este rezultatul unei acţiuni în care 2 este luat /repetat de 4 ori sau este
repetat de 4 ori numărul 2.
La fel, adunarea cu termeni egali 4 + 4 se poate descrie ca 4 luat/repetat de 2 ori sau este repetat de 2
ori numărul 4 .
Aceste două exemple analizate comparativ de elevi vor evidenţia situaţii matematice diferite,ceea ce
explică scrierea lor diferită. Convenţia de scriere 4 x 2 pentru prima adunare de termini egali pune în
evidenţă pe 2 ca termen care se repetă şi pe 4 ca numărul termenilor egali.

Convenţia de notaţie acordă primului număr din înmulţire rolul de a număra de câte ori se repetă
termenul adunării, în timp ce al doilea număr din înmulţire numeşte termenul care se repetă în adunare
, semnul înmulţirii indicând repetarea unui termen prin adunare. În acest fel, înmulţirea se prezintă ca o
modalitate de scriere prescurtată a unui procedeu de numărare prin grupare, urmată de utilizarea unei
convenţii de scriere.

Pregătirea copiilor pentru înţelegerea operaţiei de înmulţire se poate realiza prin exerciţii de înmulţire implicită:

Tehnici de predare a înmulțirii:

Pe un panou se așază rânduri succesive de pahare din plastic (de la 1 la 10). Se vor
introduce pe rândul cu deînmulțitul atâtea obiecte cât arată înmulțitorul (de exemplu: câte
8 paie de plastic în 7 pahare), apoi se numără (sau se adună succesiv) pentru a se ajunge
la concluzia că 8 x 7= 56.

Pentru început, se vor reactualiza cunoștințele despre adunare, insistându-se pe adunarea de termeni egali, pe
proprietățile adunării (comutativitatea și asociativitatea), pe modul de formare a numerelor naturale și
descompunerea lor în sumă de termeni egali.
Ex.: 2 + 2 + 2, se citește doi, luat de 3 ori sau de 3 ori 2; 3 +
3 + 3 + 3 se citește trei, luat de 4 ori sau de 4 ori 3 etc. Se explică și se indică elevilor că, pentru adunările
repetate se mai folosește și o altă scriere: 2 + 2 + 2 = 2 x 3 (care se citește 2 ori 3 sau de 3 ori 2) și, respectiv,
3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 (adică de 4 ori 3 sau 4 ori 3). Prin efectuarea unor astfel de exerciții se face trecerea de
la adunarea repetată de termeni egali la înmulțire, trecere care constituie momentul cel mai important în
predarea înmulțirii. Astfel, elevii identifică operația de adunare repetată cu operația de înmulțire și substituie
o operație prin alta. Scrierea unei adunări repetate sub o formă simplificată, ca înmulțire, se face cu ajutorul
simbolului operației de înmulțire, care este „X” sau „•”. Simbolul acestei operații se introduce odată cu
scrierea primei operații de înmulțire.
Trecerea de la adunarea repetată la înmulțire se poate realiza astfel: se stabilește rezultatul adunării repetate,
se solicită elevilor să exprime prin cuvinte această operație de calcul, urmată de scrierea sub cele 2 forme a
operației de înmulțire:
Exemplu:
- Câte carioci sunt în cinci grupe de câte 2 carioci ?
Cum ați calculat ?
Cum putem spune altfel ?
(2 luat de 5 ori fac 10)
Cum scriem ?
2+2+2+2+2=5x2
Elevii vor sesiza semnificația operației de înmulțire, legatura dintre adunare și înmulțire, după efectuarea
unui număr suficient de exerciții.

Tabla înmulțirii
Dacă numerele sunt mari, determinarea produsului a două numere cu ajutorul adunării repetate devine greoaie. De
aceea, se urmărește aflarea acestor rezultate prin anumite procedee ca, gruparea factorilor și folosirea comutativității
înmulțirii. După ce elevii au înțeles semnificația înmulțirii se trece la învățarea conștientă a acesteia cu fiecare număr în
parte: 0, 1, 2, 3, ș.a.m.d. Obținerea rezultatelor înmulțirii trebuie să se bazeze pe o participare activă a elevilor.
O lecție în care se predă înmulțirea cu un anumit număr trebuie să parcurgă mai multe etape:
repetarea tablei înmulțirii cu numărul precedent sau cu numerele precedente (calculul oral precede însușirea
noilor cunoștințe);
stabilirea înmulțirilor cunoscute care au ca factor numărul respectiv (prin folosirea proprietăților de
comutativitate a înmulțirii);
obținerea rezultatelor celorlalte înmulțiri cu acest număr prin folosirea rezultatelor înmulțirilor cunoscute;
scrierea tablei complete a înmulțirii cu acel număr;
rezolvarea de exerciții și probleme în care se aplică înmulțirile învățate.
De exemplu, când avem factor pe 5 se repetă tabla înmulțirii cu 1, 2, 3 sau 4.
Prin aplicarea comutativității la aceste înmulțiri cunoscute se scrie:
0x5= 0
5x0= 0
1x5= 5
5x1= 5
2 x 5 = 10
5 x 2 = 10
3 x 5 = 15
5 x 3 = 15
4 x 5 = 20
5 x 4 = 20.
Pentru obținerea celorlalte rezultate ale înmulțirii cu 5, se folosesc procedee variate (adunarea repetată, gruparea
termenilor, proprietatea de comutativitate a înmulțirii), care se bazează și pe înmulțirile învățate anterior de către elevi.
De exemplu: 5 x 5 = 4 x 5 + 5 = 20 + 5 = 25, s-a descompus 5 în 4 +1 și s-a folosit înmulțirea cunoscută.
Pentru 6 x 5 se poate proceda în felul următor: 6 x 5 = 5 x 5 + 5 = 25 + 5 = 30, iar pentru 7 x 5, asemănător: 7 x 5 = 6 x 5
+ 5 = 30 + 5 = 35 etc.
Toate aceste exerciții se grupează și se alcătuiește tabla înmulțirii cu numărul respectiv.
Învățătorul trebuie să acorde o atenție deosebită exersării algoritmului de cunoaștere, fixare și aplicare a tablei înmulțirii
de către toți elevii. Pentru aceasta se folosesc procedee asemănătoare cu cele folosite și la însușirea tablei adunării și
scăderii.
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CUM PREDĂM ÎMPĂRȚIREA LA CLASA A DOUA?

ASPECTE METODICE ȘI IDEI DE BUNE PRACTICI.
Autor Dobrescu Oana Silvia
Cum se face împărțirea? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mulți dintre elevi. O parte a aritmeticii de bază, împărțirea este o
metodă de rezolvare și de găsire a răspunsului pentru problemele de diviziune care implică numere cu cel puțin două cifre.
Acest proces este ușor de învățat, iar abilitatea de a face o împărțire ne ajută să înțelegem mai bine matematica în moduri care vor fi
benefice atât în școală, cât și în alte situații din viața noastră.
Operaţia de împărţire se introduce în clasa a II-a. Predarea înmulţirii şi împărţirii poate fi organizată şi desfăşurată în baza a trei
accepţiuni metodologice: separat, paralel, îmbinat.
Conform manualelor şcolare actuale, aceste operaţii se predau îmbinat. După însușirea tablei înmulțirii cu numerele pînă la 5, se
introduce operația de împărțire și se învață tabla împărțirii cu numerele pînă la 5.

În continuare, tablele înmulțirii și împărțirii cu 6, 7, 8, 9, 10 se învață paralel. Această alegere este mai indicată, întrucît introducer
ea separată a înmulţirii şi împărţirii permite elevilor să se concentreze asupra operaţiei noi, pătrunzînd mai profund în esenţa aceste
ia. Învățarea simultană a celorlaltor cazuri se zidește pe fundamentul însușirii separate a operațiilor și permite însușirea trainică a l
egăturii dintre aceste 2 operații.
Operația de împărţire se introduce prin rezolvarea concretă, cu sprijin în obiecte, a unor situații problemă care ilustrează două proc
edee ale împărțirii: împărţirea prin cuprindere; împărţirea în părţi egale.
Se începe cu o situație de împărţire prin cuprindere, de exemplu: „12 creioane trebuie împărţite câte 3 elevilor. Câți elevi vor primi
creioane?”
Rezolvarea se efectuează frontal, cu sprijin în obiecte (faza concretă):
Din 12 creioane se iau 3 şi se dau primului elev. La tablă se scrie operaţia efectuată 12 – 3 = 9.
Se continue analog pînă se termină creioanele: 12 – 3 = 9 ǀ 9 – 3 = 6 ǀ 6 – 3 = 3 ǀ 3 – 3 = 0. • Scriind toate scăderile î
ntr-un singur exercițiu, se obţine: 12 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0.
Se formulează răspunsul: 12 creioane au fost împărțite cîte 3 la 4 elevi.
Se citește scăderea repetată: din 12 am scăzut cîte 3 de 4 ori și am ajuns la restul 0;
Se explică elevilor, că la fel cum adunarea repetată am scris-o prin înmulțire, așa și scăderea repetată o scriem prin î
mpărțire (12 : 3 = 4). În continuare se lucrează cu manualul, realizînd astfel faza reprezentărilor.
La final, se generalizează în baza rubricii „Rețineți”, ajungînd astfel la faza abstractă. Se introduce simbolul operaţiei de împărţire
(:) şi denumirile numerelor la împărţire: deîmpărţit, împărţitor, cât. Este esenţial ca elevul să înţeleagă semnificaţia câtului: câtul ar
ată de cîte ori putem scădea împărţitorul din deîmpărţit.

Împărțirea în părţi egale se introduce la lecția următoare.
Metodologia este aceeași ca și la împărțirea prin cuprindere – cu sprijin în obiecte. Se propune dramatizarea situației-problemă:
„Moș Tudose împarte în mod egal 8 covrigi celor 2 nepoți. Câți covrigi va primi fiecare nepot?”
La tablă se invită 2 elevi care vor juca rolul nepoților, învățătorul joacă rolul lui Moș Tudose.
Dintr-o pungă cu 8 covrigi (adevărați sau decupați din carton), învățătorul ia câte 2 covrigi și îi distribuie celor 2 elevi – câte
un covrig la fiecare.
De fiecare dată, la tablă se scrie scăderea efectuată, astfel se obține un șir de scăderi repetate: 8 – 2 = 6; 6 – 2 = 4; 4 – 2 = 2; 2 –
2 = 0.
Scriind toate scăderile într-un singur exercițiu, se obţine: 8 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0.
Se citește scăderea repetată: din 8 am scăzut câte 2 de 4 ori și am ajuns la restul 0.
Scăderea repetată se scrie prin împărțire, la fel cum s-a făcut la lecția anterioară în cazul împărțirii prin
cuprindere: 8 : 2 = 4.
Se formulează răspunsul: 8 covrigi au fost împărțiti în mod egal la 2 nepoți, fiecare a primit câte 4 covrigi.
Rezolvând în continuare probleme simple de împărțire prin cuprindere și de împărțire în părți egale, elevii vor învăța să
recunoască operația de împărțire în fiecare din aceste procedee (fără a folosi terminologia corespunzătoare) și să înțeleagă că
indiferent de procedeul efectuat, câtul arată de câte ori putem scădea împărţitorul din deîmpărţit. de 4 ori .
Pentru predarea-învățarea cazurilor tabelare de împărțire la numerele de la 2 pînă la 5 se realizează lecții de același tip: de forma
re a capacităților de dobândire a cunoștințelor.
În acest concentru se introduce şi se studiază numai împărţirea în părţi egale, deoarece aceasta, spre deosebire de împărţirea prin
cuprindere, este înţeleasă mai uşor de către elevi, exprimarea întrebuinţată este în concordanţă cu datele experienţei şi cu
procesul de gândire care are loc, iar demonstrarea operaţiilor se face fără dificultăţi. Întrucât împărţirea în părţi egale se bazează
pe înmulţire, ordinea exerciţiilor este aceeaşi, adică se tratează întâi împărţirea numerelor 2, 4 , 6, …, 20 la 2, apoi a numerelor 3
, 6, 9, …, 18 la 3 etc.
Demonstrarea operaţiilor se face prin întrebuinţarea unor materiale cât mai variate, unele dintre ele corespunzătoare experienţei
proprii a elevilor: creioane, caiete, nuci, castane, lei etc., altele din cele întrebuinţate în mod obişnuit în clasă: bile, beţişoare, cu
buri, buline etc.
Pentru a realiza trecerea treptată de la concret la abstract, materialele care se întrebuinţează în continuare: beţişoare, cuburi,
castane etc., chiar pentru aceeaşi operaţie, se împart în părţi egale, deci nu la un număr de copii, obiectele aşezându-se în grupe
separate, după care se trece la faza semiconcretă, în cadrul căreia copiii vor împărţi mintal, în acelaşi număr de părţi egale,
diferite numere ce reprezintă obiecte pe care nu le au în faţă şi cu care nu lucrează efectiv: piese, maşini, pere, castane, precum
şi găini, ouă etc.

În rezolvarea primelor exerciţii de împărţire, stabilirea rezultatului operaţiei se face prin separarea efectivă în părţi egale şi distin
cte a numărului total de obiecte, iar verificarea se face prin înmulţire. Îndată însă ce elevii dovedesc că au pătruns înţelesul operaţ
iei de împărţire şi au reuşit să-şi însuşească în condiţii satisfăcătoare mecanismul acestei operaţii, trebuie să depăşească faza împă
rţirii efective a obiectelor şi să treacă neîntârziat la stabilirea prin înmulţire a rezultatului unei împărţiri, realizându-se astfel legăt
ura strânsă dintre cele două operaţii.
Procedeele întrebuinţate pentru stabilirea rezultatelor la împărţire sunt următoarele:
-legătura dintre înmulţire şi împărţire, legătura cu ajutorul căreia se găseşte şi se motivează rezultatul;
Exemplu: 24 : 6 = ? Câtul este acel număr din înmulţirea căruia cu împărţitorul se obţine deîmpărţitul, adică 4, deci: 24 : 6 = 4, pe
ntru că 4 × 6 = 24.
descompunerea deîmpărţitului în termeni mai mici, astfel ca aceşti termeni să fie divizibili prin împărţitor;
Exemplu: 56 : 7 = 8 pentru că:
28 : 7 = 4 28 : 7 = 4 şi 4 + 4 = 8.
împărţirea succesivă a deîmpărţitului prin factorii împărţitorului;
Exemplu:28 : 4 = 7, pentru că: 28 : 2 = 14 şi 14 : 2 = 7
Împărţirea prin cuprindere se bazează pe înmulţirea cu împărţitorul constant. Etapele metodice în tratarea împărţirii prin cuprinde
re pot fi formulate astfel:
formarea noţiunii de împărţire prin cuprindere, scrierea şi citirea acestei împărţiri.
Pentru a ajunge la înţelegerea acestor noţiuni, trebuie să se lămurească şi să se delimiteze înţelesul expresiilor: în părţi egale, în g
rupe de câte … obiecte, grupate, cuprindere. În acest scop trebuie să se utilizeze exemple concludente, legate de experienţa şi cun
oştinţele elevilor.
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Compunerile școlare- forme de stimulare a
creativității elevilor
Aspecte metodice si idei de bune practici
Prof.Sîrbu Elena Laura

Pentru a-și exprima ideile și a le face înțelese, elevul trebuie să posede un vocabular corespunzător.Încă de la primele exerciții de
comunicare orală, de construcție, învățătorul trebuie să acorde o mare atenție exprimării corecte, îndrumându-i pe elevi în acest sens. O
sarcină importantă în această direcție este de a-i face pe elevi să înțeleagă expresiile plastice din textele literare studiate și de a le folosi în
mod conștient în compunerile lor. Odată cu îmbogățirea vocabularului, se urmărește îmbinarea cuvintelor în propoziții și fraze, astfel încât
exprimarea să fie cât mai clară. Trecerea la compunerile propriu-zise se face treptat. Primii pași în însușirea tehnicii compoziției o
reprezintă exercițiile de redactare. Se alcătuiesc la început propoziții simple, apoi dezvoltate, care cuprind mai multe cuvinte. În fazele
următoare elevii primesc mai multe propoziții pe care le scriu în succesiune logică. Se pot folosi și ilustrațiile ca suport de observare, în
vederea dezvoltării exprimării copiilor și a formării deprinderilor de alcătuire a propozițiilor. În alcătuirea compunerilor, cuvântul are rolul
cărămizii în construirea caselor.În ciclul primar se realizează mai multe tipuri de compuneri:
•
Compuneri cu material de sprijin: pe baza de ilustrații, pe baza unui text cunoscut, pe baza unor proverb, zicători, după
desene proprii
•
După tehnica folosită de cadrul didactic: compuneri cu început dat, cu sfârșit dat, cu propoziții de sprijin, cu cuvinte de
sprijin.
•
Compuneri libere-se abordează treptat și ele. De la compunerile după un plan dat sau alcătuite cu sprijinul învățătorului, se
trece la compuneri cu temă data, unde elevul întocmește planul și-l dezvoltă, și se ajunge la compunerea liberă, unde elevul își
stabilește tema, planul de idei. Elaborarea unei compuneri libere se bazează pe două premise fundamentale:
să beneficieze de un
volum de cunoştinţe de care să se folosească în compunere; să aibă capacitatea de a-şi elabora, oral şi scris, ideile.
Realizarea unei compuneri libere parcurge următoarele etape:
•
pregătirea informaţională (invenţiunea);
•
elaborarea planului de idei;
•
redactarea compunerii;
•
analiza compunerilor.
Compuneri corespondență și cu destinație specială
•
Biletul – este forma cea mai simplă de comunicare scrisă.
•
Telegrama – transmite o informaţie în cuvinte puţine.
•
Scrierea cărţilor poştale ilustrate cuprinde salutări transmise dintr-o localitate, unde cineva se găseşte în trecere sau pentru
un interval de timp mai mare.
•
Scrisoarea poate fi scrisoarea familiară sau scrisoarea amicală. Prima vizează membrii familiei expeditorului, iar cea de-a
doua – prietenii de stradă, de bloc sau colegii de şcoală ori de clasă.Este un text prin care se comunică informaţii.

Compuneri gramaticale
Forma cea mai simplă de compunere este reproducerea orală a unui text auzit sau citit. Alcătuirea compunerii pe bază de
texte presupune stabilirea unui plan, în care să fie înregistrate momentele principale ale acţiunii, dacă textul respectiv este o naraţiune,
sau tablourile, când textul aparţine liricii sau prozei peisagistice.
Rezumatul înseamnă prezentarea pe scurt, în forma orală sau scrisă, a conţinutului unei opere literare. Elaborarea rezumatului implică
delimitarea fragmentelor şi sintetizarea conţinutului lor sub formă de idei principale. Ideile principale pot fi formulate în mai multe
variante, în funcţie de experienţa elevilor în acest tip de activitate, de natura textului literar:
•
sub formă de desene (clasa I);
•
sub formă de întrebări (cea mai uşoară formă de elaborare a ideilor principale
•
sub formă de titluri (texte descriptive)
•
sub formă de propoziţii enunţiative (texte narrative
•
sub formă de citate.
•
Amplificarea ideilor principale duce la realizarea rezumatului.
Compunerile pe baza unor ilustrații se realizează sistematic. Compuneri orale pe baza unei ilustraţii sau a unui şir de ilustraţii s-au
realizat şi în perioada preşcolarităţii. În ciclul primar elevii sunt capabili să stabilească legături între secvenţele reprezentate de ilustraţii,
respectiv să completeze golurile între o ilustraţie şi alta. Ilustrațiile trebuie să fie clare, accesibile elevilor, punctele pe care elevul trebuie
să le găsească să se afle în prim plan. Întrebările care dirijează observarea ilustrației sunt mai amănunțite la clasele mici, la clasele a III-a
și a IV-a fiind mai generale. La clasele mari se pot folosi și alte exerciții. Se pot trece sub fiecare ilustrație expresii frumoase care s-au
întâlnit în textele literare studiate și care au legătură cu tabloul. Elevul este pus în situația să dezvolte ideile din imaginile prezentate și să
folosească cuvintele menționate. Etapele acestei compuneri sunt:
•
Conversație pregătitoare
•
Examinarea ilustrațiilor independent, de fiecare elev
•
Intuirea dirijată a fiecărui tablou se face cu ajutorul întrebărilor puse de învățător pentru a-i orienta pe elevi asupra
timpului, cadrului, personajelor.
•
Stabilirea titlului
•
Elaborarea oral, a compunerii
•
Elaborarea în scris

•
•

Autocontrolul/autocorectarea
Citirea câtorva lucrări
Compunerile pe baza unui text literar cunoscut reprezintă avantaje pentru elevii cu un vocabular mai sărac, textul oferindu-i un
model de exprimare.Sarcinile suplimentare pun bazele activității de creație. Ora începe cu reamintirea textului ce se poate realiza fie
prin repovestire, fie prin audierea lui sau citirea lui. Se alcătuiește planul de idei, dacă nu s-a făcut în cadrul unei ore anterioare. Câțiva
elevi expun oral conținutul textului.Li se cere să folosească în povestire expresii sau cuvinte pe care profesorul le crede utile pentru
activizarea vocabularului elevilor.Se cere elevilor să se creeze întâmplări similare, modificarea finalului, continuarea textului etc.
Pregătirea elevilor pentru a ajunge la capacitatea de a redacta în mod independent compuneri se realizează într-un interval mai mare de
timp, ca oricare proces prin care se urmăreşte formarea unei deprinderi. Activitatea desfăşurată în cadrul orelor de limba şi literatura
română oferă elevilor achiziţiile necesare pentru a elabora compuneri: învaţă să înlănţuie cuvintele în propoziţii, să formeze propoziţii
clare şi corecte din punct de vedere gramatical, să desfăşoare ideile în succesiunea lor logică.
Potenţialul creativ al elevilor poate fi stimulat, dirijat şi prin folosirea unor metode de creativitate în grup precum: brainstorming;
sinectica; metoda 6-3-5; metoda Philips 6-6; metoda matricii morfologice; diagrama Pareto; diagrama Ishikawa; diagrama WhyWhy; metoda scenariilor; discuţia Panel.
Exerciții pentru stimularea creativității verbale:
oCombină literele (a,d,g,n,o,f,e,l,u,s,z,p,v) pentru a forma cât mai multe cuvinte.
oDin silabele date( me,mi,re,ne,a,ra,mu) compune cât mai multe cuvinte.
oFolosind literele cuvântului ,,ninsoare”scrie cât mai multe cuvinte
oÎnlătură o literă sau o silabă din fața cuvintelor date pentru a descoperi cuvinte
oGăsiți cuvinte care conțin grupul eau
oAlcătuiți propoziții despre jucăria preferată
oCreați dialoguri scurte intitulate. De vorbă cu președintele țării, Eu și extraterestrul
oFă o pată de cerneală pe o bucată de hârtie , îndoaie repede foaia , apoi scrie 10 obiecte care seamănă cu pata .
Aspectele de care dascălul trebuie să țină cont în preocuparea sa pentru dezvoltarea potențialului creator prin intermediul compunerilor
școlare sunt:
a) alegerea temei şi stabilirea conţinutului compunerii – învăţătorul va avea în vedere particularităţile de vârstă ale copiilor,
preocupările lor etc.;
b) gradarea efortului elevilor – a desfăşura activitatea conform acestei cerinţe înseamnă a pleca de la simplu la complex;

c) tehnica elaborării – aceasta presupune orientarea elevilor în adunarea materialului corespunzător
titlului indicat, distribuirea acestui material pe cele trei părţi ale compunerii. Învăţătorul trebuie să asigure
înţelegerea de către elevi a temei care urmează a fi prezentată. Stabilirea unui titlu potrivit uşurează
elevilor sarcina redactării compunerii, pentru că le organizează gândirea şi imaginaţia în jurul unei idei
clare.
d) strângerea materialului necesar pentru elaborarea compunerii – este o operaţie dificilă pentru elevi,
care presupune stabilirea a ceea ce va cuprinde textul compunerii, procurarea materialului şi organizarea
acestui
material
în
conformitate
cu
un
plan
simpu
de
idei.
e)
redactarea compunerii – accentul se pune pe cuvânt ca mijloc de exprimare a ideii.
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Metode de rezolvare a problemelor: Metoda grafica.
Aspecte metodice si idei de bune practici.
Prof.Oana Alexandru

La actuala dezvoltare economică şi culturală la care a ajuns ţara noastră, pregătirea ştiinţifică şi
tehnică a tinerei generaţii, nu se mai face fără o riguroasă fundamentare matematică.
Astăzi se afirmă cu tot mai multă convingere că, fundamentul culturii moderne îl
constituie matematica, că indiferent de domeniul în care activează omul modern, trebuie să posede o
bună pregătire matematică pentru a soluţiona multiplele şi variatele probleme ale vieţii. Matematica
nu este o simplă tehnică de folosit într-un singur domeniu limitat, ci unul din modurile fundamentale
ale gândirii umane. Existenţa umană, viaţa, presupun activitatea gândirii care este stimulată şi ajutată
în mare măsură de matematică. Înţelegerea implică posibilitatea de a pune conştient, în evidenţă
legăturile, articulaţiile, posibilitatea de a explica rolul fiecărui element în cadrul ansamblului,
posibilitatea de a justifica această organizare.
Esenţa înţelegerii constă în integrarea cunoştinţelor noi în sistemul elaborat anterior.
Înţelegerea este implicată mai ales în procesul de rezolvare a problemelor. Noţiunea de problemă, ca
moment iniţial al activităţii de gândire, este una din noţiunile fundamentale ce străbate aproape
întreaga psihologie a gândirii. Acolo unde nu există o problemă sau o întrebare, o sarcină sau o
dificultate, unde nimic nu trebuie căutat şi rezolvat, acolo lipseşte finalitatea gândirii. De regulă, în
cadrul problemei se evidenţiază condiţiile, adică ansamblul obiectelor existente, reglementate prin
anumite relaţii şi cerinţe 10 care indică ce anume trebuie căutat în condiţiile date.
Necunoscuta vizată prin cerinţele problemei nu apare evident şi nemijlocit în sistemul
de condiţii, dar se presupune că, sub forma camuflată „implicită” ea este conţinută în acest sistem,
putând fi descoperită prin analiza sistemului respectiv de obiecte şi punerea în noi relaţii a
elementelor sale. Condiţiile pedagogice care trebuie să le îndeplinească problema sunt: să aibă sens
şi să fie adresată în cel mai oportun moment din punct de vedere al elevului; să ţină seama de
cunoştinţele însuşite anterior de elev; să trezească interesul, să fie clar enunţată; să solicite efort din
partea elevului.
Matematica este ştiinţa conceptelor celor mai abstracte, de o extremă generalitate. În
cadrul complexului de obiective pe care le implică predareaînvăţarea matematicii în ciclul primar,
rezolvarea problemelor reprezintă o activitate de profunzime, cu caracter de analiză şi sinteză
superioară. Rezolvarea problemelor de matematică contribuie la clasificarea, aprofundarea şi fixarea
cunoştinţelor învăţate la acest obiect de studiu, dar şi cere elevilor eforturi de gândire care să fie
îndreptate spre un anumit scop, care necesită orânduirea judecăţilor într-o anumită ordine, fapt ce
determină formarea unei gândiri logice, coerente.

Este necesar ca problemele propuse spre rezolvare să fie ordonate după gradul lor de dificultate, să aibă
enunţarea clară, conform experienţei de viaţă a elevului, nivelului său intelectual şi mai ales gradului său
de pregătire.
Rezolvarea problemelor tip:
Metoda figurativă (grafică)
Prin aceasta metodă reprezentarea mărimilor din problemă şi a relaţiilor dintre ele utilizează
elemente grafice sau desene şi scheme. În aplicarea acestei metode se poate face apel la categoria de
elemente grafice sau combinaţii ale acestora cu condiţia ca ele să fie adecvate naturii datelor problemei
şi specificului lor cât şi etapei de şcolarizare.
1. Figurarea prin desen - se foloseşte încă din clasa I când elevii fac cunoştinţă cu noţiune de problemă când baza o constituie intuiţia.
Exemplu:
Două fetiţe au oferit mamei lor flori. Fetiţa mai mare 3 flori, iar cea mai mică o floare.
Câte flori a primit mama, dacă şi soţul ei i-a oferit 5 flori?
a. 3 + 1 = 4
b. 4 + 5 = 9
2. Figurarea prin segmente - este folosită în clasa a II-a când se introduc problemele tipice:
• aflarea a două numere când se cunoaşte suma şi diferenţa lor
Exemplu: Într-o grupă sportivă sunt 17 copii. Băieţii sunt cu 3 mai mult decât fetele.
Câţi băieţi şi câte fete sunt în grupă?

3. Figurarea schematică
Exemplu:
Un grup de fete şi băieţi au fost repartizaţi la culesul merelor. Iniţial numărul băieţilor era de 3 ori mai
mare decât numărul fetelor, dar după ce 4 fete şi 4 băieţi pleacă la încărcatul lăzilor, numărul băieţilor
a devenit de 4 ori mai mare decât al fetelor.
Câte fete şi câţi băieţi au fost repartizaţi la început la culesul merelor?
1. Pentru a putea reprezenta prin elemente grafice vom utiliza majuscule F
(fete) şi B (băieţi). Situaţia iniţială se prezintă astfel:

Cu cei 8 băieţi se pot completa în acest mod 8 grupuri de câte o fată şi 4 băieţi. Deci:
1. Acum - numărul băieţilor este: 8 x 4 = 32 (băieţi)
- numărul fetelor este: 8 x 1 = 8 (fete)
2. Numărul iniţial a fost:
32 + 4 = 36 (băieţi)
8 + 4= 12 (fete)
Răspuns: 12 fete şi 36 băieţi
Avantajele pe care le reprezintă metoda figurativă o situează pe primul loc în ceea ce
priveşte utilitatea ei:
• are caracter general, aplicându-se orice categorii de probleme în care se pretează figurarea şi pe
diferite trepte ale şcolarităţii;
• are caracter intuitiv, înţelegerea relaţiilor dintre datele problemei făcându-se pe baza imaginilor
vizuale, uneori intervenind acţiunea directă, mişcarea şi transpunerea acesteia pe plan mintal;
• prin dimensiunile elementelor figurative şi prin proporţiile dintre ele se creează variate modalităţi
de stabilire a relaţiilor cantitative dintre diferitele valori ale mărimilor, se sugerează aceste relaţii,
se pun în evidenţă.

Specificul predării elementelor de construcție a comunicarii elevilor de clasa a III-a
Aspecte metodice si idei de bune practice
Prof. Ionescu Mădălina Elena
“Limba este întâiul mare poem al unui popor“. (Lucian Blaga)

Limba română constituie o disciplină de studiu centrală în procesul de învăţământ. Studiul limbii
române are o însemnătate deosebită în formarea multilaterală a elevilor. Fără însuşirea corespunzătoare
a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la
celelalte discipline de învăţământ, însăşi viaţa şi activitatea socială viitoare. În ciclul primar, importanţa
studierii limbii române este covârşitoare, prin aceasta urmărindu-se atât cultivarea limbajului oral şi
scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, cât şi învăţarea unor tehnici de bază
ale activităţii intelectuale, cum sunt cititul şi scrisul.
Programa şcolară de limba si literatura româna reprezintă o componenta fundamentală a procesului de
învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii. Obiectivul central al studierii limbii şi
literaturii române în învăţământul primar îl constituie dezvoltarea competenţelor elementare de
comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare
semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani.
Copilului i se oferă modele de exprimare corectă încă de mic. Perioada educaţiei timpurii şi primii doi
ani ai şcolarităţii mici sunt anii în care copiii se familiarizează cu primele noţiuni de limbă, fără a le
defini sau denumi, operează cu aceste elemente de construcţie a comunicării intuitiv. Studiul organizat
al noţiunilor de limbă începe în clasa a III-a și se bazează pe deprinderile deja formate ale elevilor în
ciclul achiziţiilor fundamentale. Prin urmare, domeniului limbă îi sunt circumscrise elementele de
construcţie a comunicării, al căror studiu începe în clasele primare şi se continuăîn clasele gimnaziale,
cu scopul formării competenţelor de comunicare (receptare şi / sau producere) a unor mesaje diverse
(orale sau scrise). Treptat, elevii învaţă că orice act de vorbire este o structură complexă, ale cărei
elemente componente se intercondiţionează şi se completează unele pe altele, cunosc logica limbii ca
mijloc de comunicare, se deprind să folosească limba română corect şi conştient. Finalitatea studiului
limbii române în şcoală este formarea unor buni utilizatori de limbă română, folosită atât ca mijloc de
comunicare, cât şi ca modalitate de cunoaştere. Comunicarea orală şi scrisă se perfecţionează prin
aplicarea în vorbire şi scriere a cunoştinţelor de limbă, vizând corectitudinea gramaticală, ortoepică,
ortografică şi de punctuaţie a comunicării, care stimulează pozitiv capacitatea de comunicare. Folosirea
cunoştinţelor gramaticale pentru dezvoltarea şi nuanţare a exprimării orale şi scrise formează, de fapt,
comunicarea gramaticală. La baza studiului limbii, a însuşirii noţiunilor gramaticale, stă principiul
concentric, conform căruia elevii reiau, pe un plan superior, noţiuni învăţate anterior. Împărţirea pe
cicluri curriculare respectă stadializarea dezvoltării intelectuale, ciclului achiziţiilor fundamentale îi
corespunde etapa pregramaticală, etapă anterioară studiului sistematic al gramaticii; iar etapa
gramaticală începe în clasa a III-a, odată cu începutul ciclului de dezvoltare.

De fapt, pe prim plan trebuie să stea nu învăţarea regulilor gramaticale, ci utilizarea celor învăţate în comunicare, în receptarea şi producerea
mesajelor orale şi scrise. Astfel, în ciclul de dezvoltare, în clasele
a III-a – a VI-a, se pun bazele formării deprinderilor şi capacităţilor de
a utiliza elementele de construcţie a comunicării în analiza şi interpretarea textelor literare şi nonliterare (obiectivul major al ciclului de
dezvoltare fiind formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor), tot ceea ce vor însuşi ulterior elevii fiind doar
îmbogăţiri, nuanţări, detalieri ale unor noţiuni deja cunoscute.
Achiziţiile din domeniul limbii sunt foarte importante în comunicarea curentă; elevii sunt obişnuiţi, treptat, cu transferul cunoştinţelor
dobândite în comunicarea cotidiană. Pentru învăţarea sistematică a funcţionării limbii şi a însuşirii abilităţilor de comunicare normativă şi
intenţionat nenormativă, demersul didactic inductive urmează trei etape:
I.
etapa de observare, de descoperire şi de exersare empirică a mecanismului limbii;
II.
etapa de învăţare a noţiunilor şi de formulare a definiţiilor şi regulilor;
III.
etapa de consolidare şi de aplicare a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor în exprimarea orală şi scrisă.
Printre metodele şi tehnicile folosite în orele de limba şi literatura română pentru predarea-învăţarea-evaluarea noţiunilor de limbă putem
enumera: demonstrația, conversația, compunerea gramaticală, învățarea prin descoperire, analiza lingvistică.
Demonstraţia este o metodă tradiţională pe care o utilizăm frecvent şi în didactica modernă. Ioan Cerghit (în Metode de învăţământ, EDP,
Bucureşti, pp. 124-133) arată că metoda demonstraţiei constă în folosirea unor raţionamente logice care sunt însoţite de mijloace intuitive de
la care se pleacă şi se construiesc reprezentări, constatări, interpretări. În funcţie de materialul intuitiv utilizat, demonstraţia folosită la
orele/activităţile de limba română poate fi:
• directă – „ pe viu” – a unor fenomene, acţiuni, obiecte în starea lornaturală de existenţă şi de manifestare;
• figurativă – cu ajutorul reprezentărilor grafice;
• cu ajutorul modelelor;
• cu ajutorul imaginilor audio-vizuale;
• cu ajutorul softurilor educaţionale.
Conversaţia este o metodă de bază folosită în studierea limbii în învăţământul primar, antrenându-i pe elevi în cercetarea faptelor de limbă, în
descoperirea regulilor gramaticale. Prin conversaţia catihetică se poate verifica modul în care elevii şi-au însuşit anumite cunoştinţe, ea
contribuie la dezvoltarea memoriei elevilor. Elevii sunt puşi în situaţia de a reproduce informaţii obţinute anterior. Conversaţia euristică este
o formă folosită la predarea-învăţarea unor noi cunoştinţe şi la lecţiile de formare a unor priceperi şi deprinderi. Elevul, aflat într-un dialog
deschis cu profesorul, poate formula întrebări, poate răspunde la întrebări, îşi lămureşte neclarităţile.
Este foarte important să-i obişnuim pe elevi: să formuleze clar şi precis întrebările; să evite întrebările echivoce; să nu formuleze o nouă
întrebare până nu află răspunsul la întrebarea pusă anterior; să-şi stimuleze gândirea, sprijinindu-se, în formularea întrebărilor, pe fapte de
limbă deja cunoscute. Profesorul pentru învăţământ primar trebuie să-i ofere elevului un model de exprimare corectă, de utilizare a limbii
române literare, prin conversaţia euristică solicitând gândirea elevilor, puterea lor de argumentare. Întrebările formulate de profesor trebuie să
se bazeze pe fapte de limbă; să facă trecerea de la faptele de limbă la achiziţii teoretice, de la achiziţiile teoretice la comunicarea curentă, la
formularea concluziilor şi apoi la ilustrarea achiziţiei teoretice prin exemple noi; să contribuie la formarea gândirii autonome a elevilor.

Compunerea gramaticală este o metodă frecvent folosită în orele de limbă şi literatură română, în etapa constituirii sensului , a evaluării performanţelor, a asigurării retenţiei şi transferului de

cunoştinţe. Elevii îndrăgesc această metodă, pentru că le oferă posibilitatea utilizării în mod creator a noţiunilor de limbă învăţate, iar profesorului
îi indică nivelul de înţelegere a noţiunilor studiate de elevi, capacitatea acestora de a opera, încontexte variate, cu noţiunile nou învăţate. Elevilor li
se pot cere compuneri gramaticale în care să descrie o persoană, folosind cât mai multe adjective, să nareze întâmplări, utilizând verbe etc.
Învăţarea prin descoperire este o metodă euristică, de fapt, este învăţare prin re-descoperire, deoarece elevul descoperă, prin activitate independentă
sau semi- independentă, adevăruri deja cunoscute. În funcţie de tipul de raţionament utilizat în (re)descoperire, deosebim:
• (re)descoperire pe cale inductivă;
• (re)descoperire pe cale deductivă;
• (re)descoperire prin analogie
Înainte de utilizarea acestei metode, profesorul stabileşte care sunt noţiunile, faptele de limbă oferite elevului şi care sunt cele pe care le va
descoperi singur sau cu o dirijare moderată. Metoda poate fi folosită mai ales înclasa a IV-a, când elevii deja posedă un „vocabular de specialitate”
care să le permită vehicularea cu uşurinţă a unor noţiuni gramaticale, cum ar fi noţiunile de morfologie sau de sintaxă.
Analiza lingvistică este considerată de Constantin Parfene metoda principală de studiere a limbii în şcoală – „pe lângă faptul că înlesneşte
considerabil cunoaşterea de către elevi a structurii limbii române, a legilor ei interne de organizare şi dezvoltare, ea le dezvăluie multiplele
posibilităţi de exprimare ale limbii noastre, le cultivă propriile posibilităţi de exprimare, le dezvoltă spiritul de observaţie, puterea de generalizare,
gândirea, formarea unor priceperi şi deprinderi.” (Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoreticoaplicativ pag.28).
Pentru realizarea analizei lingvistice, trebuie alese texte potrivite, atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi al expresiei, texte care să nu
conţină situaţii discutabile, dificil de analizat în cazul claselor mici. Constantin Parfene identifică mai multe tipuri de analiză, în funcţie de
nivelurile limbii:
analiza fonetică – este utilizată încă din clasa I, se desfăşoară după următorul algoritm:
1.
extragerea dintr-un enunţ a unui anumit cuvânt;
2.
descompunerea cuvântului dat în elementele fonetice component (silabe, vocale, semivocale, consoane);
3.
stabilirea ordinii sunetelor componente (la începutul, în interiorul,la sfârşitul cuvântului);
4.
stabilirea accentului;
5.
stabilirea modului în care se grupează sunetele (diftongi, triftongi, hiat);
6.
stabilirea grafemelor corespunzătoare fonemelor (litere simple, grupuri de litere);
7.
descoperirea valorilor expresive ale sunetelor vorbirii;
analiza lexicală – se foloseşte în studiul vocabularului, dar şi la orele de literatură, când se discută şi se corectează lucrările elevilor.
Procedeul folosit în acest caz este substituţia, adică înlocuirea unui cuvânt cu altul mai potrivit, în vederea formării unei exprimări clare, corecte,
nuanţate şi expresive. Prin analiza lexicală putem să explicăm semnificaţia unor cuvinte necunoscute, să descoperim sensul propriu sau figurat al
unor cuvinte date (fără a folosi terminologia de specialitate).
analiza morfologică – constă în identificarea părţilor de vorbire (a claselor morfologice) şi a categoriilor morfologice specifice
acestora,aşa cum sunt ele recomandate în programele şcolare. Astfel, elevul de clasa a III-a va identifica, de exemplu, substantivul, va putea indica

•

analiza sintactică – urmăreşte analiza structurii enunţurilor (propoziţii sau fraze). Este recomandabil să-i obişnuim pe
elevi să înceapă analiza sintactică a propoziţiei cu identificarea predicatului, apoi a subiectului, trecând ulterior la identificarea
părţilor secundare ale propoziţiei. Astfel, elevii descoperă despre cine sau despre ce se comunică ceva, ce se spune despre
subiect, apoi descoperă amănunte despre locul, timpul, modul în care se desfăşoară acţiunea etc.

•

•
•
•
•
•
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Specificul predării unităților de măsură la clasa a IV –a. Aspecte metodice și exemple de bune practici
Prof. Corina Cernea

În clasele primare, studiul unităților de măsură conduce la formarea deprinderilor de a măsura, de a mânui instrumente de măsură,
de a aprecia sau estima corect mărimile și de a înțelege necesitatea folosirii unităților standard.
Conform Curriculumului Național, în programa de matematică de la clasele I- IV , se studiază mărimile fundamentale : lungimea,
masa, timpul și mărimile derivate: aria, volumul, valoarea.
Încă din clasa I elevii fac cunoștință cu unitățile de măsură și studiază măsurarea mărimilor, pe cale intuitivă, fără a se introduce
imediat unitățile standard, ci cele nonstandard : se măsoară banca cu palma sau clasa cu piciorul, ori pentru diferite volume, cu
volume mai mici, etc).
În clasa a IV-a , elevii vor cunoaște aceste mărimi fundamentale, multiplii și submultiplii lor, transformarea lor prin operații cu
numere și nu în ultimul rând vor aplica noțiunile învățate în rezolvarea de probleme.

Învățătorul urmărește sistematizarea următoarelor noțiuni:
•
Necesitatea măsurării lungimilor cu o unitate standard ;
•
Diversitatea formelor sub care întâlnim metrul ca instrument de măsură ( metrul liniar- confecționat din lemn, metrul
tâmplarului, metrul croitorului) ;
•
Justificarea că metrul este o unitate fundamentală în Sistemul Internațional;
•
Aprecierea și aproximarea măsurătorilor făcute de elevi.
Elevii vor utiliza unitățile de măsură pentru lungime- metrul ( multiplii și submultiplii), unitățile de măsură pentru capacitate- litrul (
multiplii și submultiplii), unitățile de măsură pentru masă- kilogramul ( multiplii și submultiplii kilogramului dar și gramului).
Utilizarea practică a submultiplilor gramului are loc în farmacii, cofetării, în timp ce unitățile mai mari decât kilogramul se folosesc în
diferite depozite, în fabricile de lemn, cherestea, unde se utilizează cântarul zecimal sau maja. De asemenea, elevilor li se vor
introduce unitățile de măsură pentru timp ( oră, minut, secundă, săptămână, lună, an, deceniu, secol, mileniu) și unitățile monetare (
monede și bancnote).

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=2K5Zgzk
vqtk&ab_channel=LectiiMatematica

La clasa a II-a pentru predarea-învățarea noțiunii de lungime și măsurarea ei, se vor parcurge urmatorii pași importanți:
Se utilizează termeni specifici pentru compararea lungimilor ( lung-scurt, înalt- scund, gros-subțire, comparându-se
obiecte de diferite lungimi, ca de exemplu un creion, o riglă, apoi se măsoară lungimea băncii cu un creion sau cu o riglă,
comparându-se ulterior rezultatele măsurătorilor).
Se efectuează exerciții practice de măsurare cu unități nonstandard ( se compară lungimea băncii, lungimea catedrei
sau lungimea tablei, etc).
Se conștientizează necesitatea unităților standard , incluzându-se instrumentele de măsură ( ruleta, metrul croitorului,
metrul tâmplarului).
Se fac estimări în metrii a distanțelor ( de exemplu câți metri ar avea lungimea sau lățimea clasei, sau a holului școlii,
sau a curții școlii).
Se efectuează exerciții și probleme cu unități de măsură pentru lungimi.
Pentru măsurarea volumului ( capacității) se vor intui mai întâi mărimi concrete, aducând în cadrul orei, vase cu capacității diferite (
un pahar,o cană, o oală, pe care le umplem cu apă). La început vom utiliza un vas al cărui conținut se cuprinde de un număr de ori în
fiecare din vasele celelalte. Vom măsura capacitatea vaselor prin a vedea de câte ori intră într-un vas apa din alt vas , iar rezultatele le
vom scrie pe tablă. La final putem ordona crescător vasele după volumele de lichid pe care acestea le conțin. La final subliniem
importanța unității de măsură standard pentru capacitate , care este litrul.
Când ajung în clasa a IV-a, elevii și-au acumulat deja noțiunile referitoare la unitățile standard, la multiplii și submultiplii
acestora. Ei știu că transformarea dintr-o unitate mai mare într-o unitate mai mică se multiplică cu 10, 100, 1000, etc în funcție de
poziția elementelor pe scară, iar dintr-o unitate mai mică într-o unitate mai mare se împarte la 10, 100, 1000.
Noțiunea de suprafață se introduce la clasa a IV –a prin observarea și cercetarea figurilor geometrice și a corpurilor din
mediul înconjurător.
Un exemplu de bună practică în întroducerea noțiunii de arie este următorul: se confecționează din materiale și culori diferite
două figuri plane diferite ca mărime și prin suprapunere se constată faptul că una este mai întinsă sau are o suprafață mai mare decât
cealaltă. Se pot compara figuri de aceeași mărime, de aceeași formă, sau de aceeași formă sau de mărimi diferite.
Se poate prezenta elevilor două figuri diferite ( de exemplu dreptunghiul și pătratul), dar cu ariile egale ( fără ca elevii să știe
acest lucru) și li se va cere să compare aceste arii.
Pentru a putea compara ariile a două suprafețe este necesară o unitate de măsură. Se va prezenta elevilor , confecționat din
carton un pătrat cu latura de 1cm, precizându-se că acesta este unitatea de măsură pentru calcularea ariilor. ( 1 metru pătrat = 1m2).

Noțiunile de corp și volum, pot fi introduse pe baza faptului știut că orice corp ocupă un loc în spațiu. ( elevul poate fi un corp ce
ocupă un loc în spațiu, loc nu ce poate fi ocupat în același timp de un alt elev). Se trag astfel concluziile următoare: orice obiect care
ocupă un loc în spațiu se numește corp și mărimea locului ocupat de un corp în spațiu se numește volum. Se pot prezenta elevilor
diverse corpuri din clasă sau se pot aduce diverse lucruri, mai mici sau mai mari).
În cadrul unei ore de predare a unităților de măsură pentru timp putem introduce istoria măsurării timpului care se referă la evoluţia
dispozitivelor de măsurat timpul: clepsidre, ceasuri, cronometre și le putem povesti elevilor că încă din perioada celor mai vechi
civilizaţii, omul a fost preocupat de măsurarea timpului şi aceasta pentru a-şi putea organiza viaţa socială, religioasă, economică (
egiptenii măsurau timpul cu ajutorul umbrei lăsate de obeliscuri, în China antică se utilizau ceasurile solare, egiptenii au împărţit
noaptea în 12 părţi studiind mişcarea aparentă a stelelor; clepsidrele erau utilizate în Grecia antică, în 725 î. Hr.- Yi Xing din China
realizează unul dintre primele orologii din lume; în 1283- este atestat primul orologiu mecanic din Europa, în 1510- apare ceasul de
buzunar; în 1656-apare ceasul cu pendulă, iar în 1923- John Harwood inventează ceasul automatic).

•
•

Putem să organizăm o vizită cu elevii la:
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache“ din Ploieşti ( foto)

Muzeul Ceasului din Ploieşti este unicul muzeu de acest fel din România şi cuprinde o bogată colecţie de ceasuri făurite de meşteri vestiţi
din Europa, cele mai multe fiind adevărate opere de artă ( muzeul are o colecție de aproape 1000 de piese).
Se fixează faptul că în Sistemul Internațional, unitatea standard pentru măsurarea timpului este secunda- unitatea de timp în care se face o
oscilație a pendulului de perete sau între două ticuri ale ceasului de mână sau între două poziții ale celor două puncte ce despart ora de
minute de pe cadranul ceasului electronic.
Se vor purta discuții despre oră, zi, săptămână, lună, an, anotimpuri, an bisect, zilele săptămânii, numărul de zile ale fiecărei luni, deceniu,
secol, mileniu. Instrumentele cu ajutorul cărora se măsoară curgerea timpul sunt: ceasul, calendarul, banda timpului. Pentru clasa a IV-a se
pot propune elevilor spre rezolvare probleme care operează cu unitățile de timp, ca de exemplu: Antrenamentul la fotbal începe la ora 14 şi
30 de minute. Petru a ajuns cu 15 minute mai devreme, iar Robert a întârziat 13 minute. La ce oră a ajuns fiecare băiat la antrenament?
De asemenea se pot face exerciții prin care elevii să facă transformări ( secunde, minute, ore, zile).
5 min= ………. s
8 min= ………. s
420 s= ……….. min
4h= ………… min
10 min= ……….s
4 zile=………. ore
Pentru a ridica gradul de dificultate, putem propune elevilor să compună probleme utilizând diverși termeni, în enunțul
problemei: Compune împreună cu colegul/ colega de bancă o problemă folosind datele: reprize, pauză, 45 minute, 15 minute, ora 16.00.
Unitățile de măsură sunt foarte importante și presupun o practică activă în clasă dar și în afara ei.

•
•
•
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Cum predăm elementele de geometrie la clasa a IV-a? Aspecte metodice și idei de bune
practici
Prof. înv. primar Mirela Achim
Din punct de vedere instructiv, stilul sistematic al geometriei urmărește înarmarea elevilor cu un bagaj de cunoștințe clare și
precise despre formele obiectivelor lumii reale, mărimea și proprietățile acestora, formarea și dezvoltarea reprezentărilor sp
ațiale, a deprinderilor de a aplica practic cunoștințele de geometrie în efectuarea măsuratorilor, stabilirea unor mărimi sau di
stanțe, calcularea ariilor sau volumelor.
Prin natura și caracterul lor, cunoștințele de geometrie impun un tip de învatare inițială intuitivă. Aceasta nu înseamnă
că elevii trebuie să ramână numai la nivelul unor imagini vizuale, ci treptat vor fi conduși să realizeze operații de abstractiz
are și generalizare necesare întelegerii proprietăților și relațiilor existente și specifice figurilor studiate.
Cunoștințele de geometrie capătă însă caracter sistematic abia în clasa a IV-a, cand ele sunt prezentate într-o înlănțuire lo
gică, stabilindu-se definiții și proprietății, introducându-se noțiuni de “perimetru” și “arie”, urmate de măsuratori și calcule
corespunzătoare. De asemenea, se stabilesc și se clasifică noțiunile de “drepte paralele”,”drepte perpendiculare”,”paralelogr
am”,”trapez”,”prismă” și operații de desfășurare a corpurilor (cub, paralelipiped) . Fazele procesului de învățare-formare a
noțiunilor de geometrie
Adevaratul proces de formare a noțiunilor de geometrie este unul de durată și nu trebuie confundat cu procesul învăț
ării de noțiuni. Unele noțiuni geometrice se pot transmite într-o singură lecție, altele sunt realizate într-un șir de lecții sau ca
pitole.
Sistematica procesului de formare și mai ales de învățare, a noțiunilor de geometrie s-ar putea configura astfel:
a)
intuirea obiectelor care evidențiază materializarea noțiunii (figura), cu dirijarea atenției elevilor către ceea ce
interesează să fie observat;
b)
observarea proprietăților caracteristice evidențiate de obiectele intuite;
c)
compararea și analizarea proprietăților pe un material didactic care materializează noțiunea;
d)
reprezentarea prin desen a noțiunii materializate de obiecte și materialul didactic;
e)
formarea definiției sau stabilirea proprietăților caracteristice;

f)
identificarea noțiunii și în alte situații corespunzătoare;
g)
construirea materializată a noțiunii folosind carton, hârtie etc.;
h)
utilizarea noțiunii în rezolvarea problemelor specifice și transferil ei in situații specifice noi.
METODE ȘI PROCEDEE DE LUCRU
În predarea-învățarea elementelor de geometrie din ciclul primar, cuplul de metode care contribuie în foarte mare masură la
dezvoltarea spiritului de investigare, a imaginației și a creativitați elevilor și care trebuie să dețină cea mai mare pondere, este
problematizarea și învățarea prin descoperire, prin care elevii sunt conduși ca prin eforturi proprii să ajungă la descoperirea unor
adevăruri necunoscute lor.
Metodele si procedeele didactice joacă un rol determinant deoarece, prin folosirea lor eficientă de către cadrul
didactic, elevii dobândesc cunoștințe și iși formează deprinderi și priceperi specifie, învață să gândească logic. Problematizarea
implică elevii in situații-problemă care le ridică întrebări și îi obligă să gândească, să descopere și implicit să-și consolideze
cunoștințele deja asimilate. În procesul predării-învățării elementelor de geometrie, metodele didactice se împletesc original și
diferențiat în cadrul desfasursrii aceleiași lecții, putându-se vorbi de structuri metodologice alternative.
Exemple:
1.Formarea noțiunilor de dreaptă:.
a)
Porțiunea de dreaptă desenată pe tablă, se poate prelungi oricât de mult dacă ne-am imagina tabla tot mai mare.
b)
Putem desena toate punctele unei drepte?
c)
Dreapta are “capete”?
d)
Noțiunea de punct se formeaza în paralel cu cea de dreaptă, în ordinea dreaptă, punct.
e)
Punctul este urma lasată pe hârtie de vârful creionului bine ascutit.
f)
Dreapta concretizată prin desen este formată din punctele pe care vârful creionului, sprijinit de riglă, in mișcare, le
lasă pe hârtie.
2.Perimetrul dreptunghiului
Se cere elevului să calculeze prin mai multe căi perimetrul unui dreptunghi cu dimensiunile de L și l.

Demersul metodic și operațional:
a)
elevii stabilesc că dreptunghiul are două lungimi și două lățimi;
b)
perimetrul reprezintă numai aceste elemente
L+l+L+l=2L+2l ;
c)
Cunoașteți o proprietate a înmulțirii față de adunare? (distributivitatea) P=2L+2l=2(L+l) (care reprezintă cea mai
rapidă formă de calcul).
FORMAREA NOȚIUNILOR DE SUPRAFAȚĂ ȘI ARIE
1. Noțiunea de suprafață se introduce prin observarea și cercetarea figurulor geometrice și a corpurilor din mediul înconjurător,
luându-se în considerare atât suprafețele plane, cât și suprafețele curbe, pentru ca această noțiune să nu fie asimilată incomplet.
Suprafețele se arată prin mișcarea palmei cu degetele desfăcute pe întreaga suprafață, în special în sensul lungimii, întărind gestul
prin cuvinte ”aceasta este suprafața mesei” etc.
Se desprind concluziile:
a)
ceea ce desparte un corp de mediul înconjurător reprezintă suprafața corpului;
b)
suprafețele pot fi plane sau curbe;
c)
figurile geometrice plane delimitează porțiuni de suprafață plană.
Se insistă pe desfașurarea corpurilor (cub, cilindru) unde suprafețele sunt mai evidente.
2. Noțiunea de arie se introduce prin constatarea pe care elevii, sub îndrumarea cadrului didactic, o pot face în legatură cu
întinderile diferitelor suprafețe mărginite. Pentru aceasta se poate proceda în mai multe feluri:
a) Se compară între ele două figuri plane identice (confecționate din materiale și culori diferite), folosind metoda
suprapunerii.
b) Se compară între ele figuri de aceeasi formă, (omotetice), dar de mărimi inegale (se suprapun).
c) Se compară între ele două figuri geometrice de forme diferite;
d) Se prezintă elevilor două figuri geometrice diferite (ca pătrat și dreptunghi), dar cu ariile egale (fară ca elevii să știe acest
lucru) și li se va cere sa compare aceste arii.
Pentru a putea compara ariile a două suprafețe este necesară o unitate de masură.
3. Unitatea de masură pentru arii

Se prezintă un pătrat cu latura de 1 m confecționat din carton, precizându-se că aceasta este unitatea de măsura pentru arii. Aceasta
figură va fi percepută de toți elevii trecându-se la explicarea modului de scriere: 1 metru pătrat – 1 m2.
Se precizează unitățile mai mici dm2, cm2, mm2 (submultiplii) pentru a-i putea folosi în determinarea ariei dreptunghiului și
pătratului, aratându-se și raportul care se stabilește între ele. Se analizează cuprinderea dm2 în m2 pe figura respectivă (1m2=100
dm2)
După ce cadrul didactic va sublinia suprafețele plane (suprafața clasei – dreptunghiul respectiv), se face precizarea noțiunii de arie
– numărul care arată de câte ori unitatea de arie aleasă (în cazul nostru m2) se cuprinde într-o suprafață plană delimitată de o
figură.
4.Deducerea ariei dreptunghiului
Se poate propune o variantă folosind tabla magnetică pe care încadrăm un dreptunghi cu dimensiunile de 6 dm și 3 dm, deci va
avea 18 pătrate cu latura de 1 dm. Așezăm pătratele pe lungimea dreptunghiului (în numar de 6) și repetăm operațiunea de trei ori
pâna acoperim tot dreptunghiul. Câte pătrate sunt pe întreaga suprafață a dreptunghiului? Răspunsul la această întrebare este
6*3=18. Ce reprezinta 6? (răspuns: lungimea dreptunghiului); dar 3? (răspuns: lățimea dreptunghiului). Cât este aria acesteia? ( de
câte ori se cuprinde unitatea de măsura dm2 în dreptunghi? ). Rezultatul este: “de 18 ori”. Deci aria dreptunghiului este dată de
relația A=L*l. Procedeul poate fi aplicat pe dreptunghi de carton sau în funcție de posibilitățile existente la clasă. Analog se
procedează cu aria paăratului.
5.Noțiunea de corp și corp geometric
Noțiunile de corp și volum pot fi formulate pe baza proprietații pe care o are orice corp, el ocupând un loc în spațiu. Acest lucru
poate fi stabilit prin faptul că locul pe care îl ocupă un elev nu poate fi ocupat, în același timp, de alt elev. Se iau mai multe astfel
de exemple, iar pe baza acestor constatări se stabilesc și se formulează cu ușurință concluziile:
a)
orice lucru ocupa un loc in spațiu;
b)
orice obiect care ocupă un loc in spațiu se numește corp;
c)
mărimea locului ocupat de un corp în spațiu se numește volum.
Noțiunile de corp geometric se formează prin prezentarea în fața elevilor a unor corpuri, prin comparare, care prezintă
neregularități (oală de lut, cutia de vioară) și altele mărginite de suprafața în formă de figură geometrică (dreptunghi, pătrat,
triunghi). Se dau exemple de corpuri geometrice și se analizează dupa forma lor și a suprafetelor care le mărginesc.
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Învățarea fracțiilor la clasa a IV-a .Aspecte
metodice și idei de bune practici
Prof. înv. primar Măriuca Cocora

Formarea noţiunii de fracţie
lărgirea conceptului de număr
Introducerea, în clasa a IV-a, a noţiunii de fracţie reprezintă prima lărgire a conceptului de număr. Elevii vor învăţa că noua mulţime
numerică o include pe cea a numerelor naturale, prin înţelegerea faptului că o fracţie cu numitorul 1 reprezintă un număr natural.
Formarea noţiunii de fracţie este un proces mai complicat, ce va conduce, în timp, la conceptul de număr raţional. Bazele
psihopedagogice ale predării-învăţării fracţiilor sunt determinate de sporirea experienţei de viaţă şi didactice a elevilor, a maturizării lor
cognitive, a lărgirii ariei cunoştinţelor lor matematice şi din alte domenii ale cunoaşterii. Demersul didactic trebuie să aibă traseul
obişnuit în învăţarea la această vârstă: de la elementele acţionale, concrete, la cele de reprezentare iconică şi atingând nivelul
abstracţiunii, prin elemente simbolice.
•

cazuri particulare cunosute
•

Învăţarea fracţiilor în clasa a IV-a nu porneşte de pe un loc gol. În clasa a II-a, elevii au cunoscut termenii de jumătate
(doime) şi sfert (pătrime), în legătură cu împărţirea unui număr la 2, respectiv la 4, lucruri ce pot fi valorificate în acest capitol.
Astfel, ştiind că una din cele două părţi de aceeaşi mărime în care a fost împărţit un întreg reprezintă o doime, că una din cele 4 părţi
de aceeaşi mărime în care a fost împărţit întregul reprezintă o pătrime, se pot aborda alte cazuri particulare, ce vor conduce la
generalizarea ce defineşte unitatea fracţionară: o parte dintr-un întreg care a fost împărţit în părţi la fel de mari. Elevii vor fi conduşi
să intuiască întregul ca un obiect, o figură geometrică, o mulţime de obiecte sau imagini de acelaşi fel sau chiar număr.

etape

Date fiind experienţa matematică redusă a elevilor, capacităţile de abstractizare şi generalizare încă nematurizate, precum şi
noutatea noţiunii , învăţarea acesteia parcurge mai multe etape:
a) etapa de fracţionare efectivă a unor obiecte concrete (măr, pâine, portocalăş.a.) şi de partiţie a unor mulţimi de obiecte
concrete (nuci, creioane, beţişoare, jetoane ş.a.);
b) etapa de fracţionare prin îndoirea unor figuri geometrice plane care au axe de simetrie (pătrate, dreptunghiuri, cercuri);
c) etapa de fracţionare prin trasarea unor linii pe un desen geometric dat, pe care-l împart în părţi la fel de mari (axe de
simetrie ale unui pătrat, dreptunghi, cerc ş.a) sau fracţionarea unor imagini de obiecte (trasarea unor linii pe imaginea unui
măr, a unei clădiri ş.a)
d) etapa de fracţionare a numerelor, reductibilă la împărţirea acestora la un număr dat (2, pentru aflarea unei doimi; 4,
pentru aflarea unei pătrimi ş.a.m.d.)
În cadrul fiecărei etape se va evidenţia unitatea fracţionarăşi se va sublinia faptul că întregul a fost împărţit în părţi la
fel de mari.

definire
definire

Se introduce apoi noţiunea de fracţie, ca fiind una sau mai multe unităţi fracţionare şi scrierea/citirea acesteia. Pentru ca elevii să reţină mai
uşor denumirile celor doi termeni ai unei fracţii, se poate preciza că numitorul “numeşte” unitatea fracţionară (de exemplu, 2 – întregul a fos
t împărţit în două părţi la fel de mari, numite doimi), iar numărătorul “numără” câte unităţi fracţionare formează fracţia dată. În citirea unei
fracţii se va urmări ca exprimările elevilor să fie complete şi corecte (ex. 3/4 = trei pătrimi şi nu “3 pe 4”sau “3 supra 4”), pentru a conştient
iza noţiunea de fracţie, evitând formalizări ce nu spun nimic elevului din clasa a IV-a. De asemenea, din punct de vedere metodic, se recoma
ndă folosirea unei fracţii ai căror numărători/numitori sunt numere mai mici decât 10.
Primele tipuri de sarcini ale elevilor vizează precizarea fracţiei corespunzătoare unor părţi dintr-un întreg împărţit în părţi egale (de ex
emplu: să se scrie fracţia corespunzătoare părţii haşurate/colorate dintr-un întreg împărţit în părţi egale). Apoi se cere elevilor să haşureze
/coloreze partea dintr-un întreg împărţit în părţi egale ce corespunde unei fracţii date, respectiv să împartă întregul şi să haşureze/coloreze c
orespunzător fracţiei date. Sarcinile de lucru pot fi şi de natură practică: să se plieze o foaie de hârtie de formă pătrată astfel încât să se obţin
ă un număr de părţi egale şi apoi să se coloreze câteva dintre acestea, corespunzător unei fracţii date. Un alt tip de sarcină, mai dificil, este c
el în care, prezentându-se obiecte concrete de două feluri sau imagini ale acestora (de exemplu, mere şi pere), se cere elevilor să scrie fracţia
ce reprezintă numărul obiectelor de primul fel faţă de toate sau faţă de cele de felul al doilea (în exemplu: numărul merelor faţă de numărul
fructelor şi faţă de numărul perelor).

Compararea unei fracţii cu întregul

Următoarele informaţii pe care şi le pot însuşi elevii se referă la tipurile de fracţii
date de compararea cu întregul (subunitare, echiunitare, supraunitare).

Prin acţiune directă cu obiecte sau cu imagini, aceştia constată că dacă numărătorul
fracţiei este mai mic decât numitorul, trebuie luate în considerare mai puţine unităţi fracţionare
decât are întregul în cazul dat (ex.: pentru fracţia ¾, întregul a fost împărţit în 4 părţi la fel de
mari şi s-au luat în considerare doar 3 dintre ele), deci fracţia reprezintă, în acest caz, mai puţin
decât un întreg, numindu-se subunitară.
fracție echiunitară
Dacă numărătorul fracţiei este egal cu numitorul, atunci se iau în considerare toate
unităţile fracţionare ale întregului, deci tot întregul, fracţia reprezentând, în acest caz, chiar
întregul şi numindu-se echiunitară.

fracție supraunitară
Dacă numărătorul fracţiei este mai mare decât numitorul, elevii constată că nu sunt
suficiente unităţi fracţionare ale întregului şi este necesară considerarea încă unui întreg (sau mai
mulţi) de acelaşi fel, pentru a obţine fracţia. Fireşte, în acest caz, fracţia reprezintă mai mult
decât un întreg şi se va numi supraunitară. Treptat, concretul reprezentat de obiecte sau imagini
va dispărea şi elevii îşi vor forma priceperea de a sesiza tipul fracţiei, prin simpla comparare a
numărătorului cu numitorul.

Fracţii egale
definire
Fracţiile egale sunt definite ca fiind fracţiile ce reprezintă aceeaşi parte dintr-un întreg sau
din întregi identici. Această definiţie nu poate fi asimilată de elevi decât prin intuirea unor situaţii
particulare.
obținere
Astfel, se poate cere elevilor să plieze o foaie de hârtie dreptunghiulară astfel încât să
obţină două părţi la fel de mari, apoi să haşureze/coloreze într-un anumit mod, una dintre părţi
(deci, 1/2). Apoi se cere plierea aceleiaşi foi astfel încât să se obţină patru părţi la fel de mari şi
să se haşureze/coloreze într-un alt mod, două părţi (deci, 2/4). Se compară apoi părţile
haşurate/colorate, constatându-se că reprezintă aceeaşi parte din întreg, motiv pentru care vor fi
numite fracţii egale şi se va scrie 1/2 = 2/4.
Acţiunile de acest tip ar putea continua, elevii descoperind că 1/2 = 2/4 = 4/8, ceea ce
constituie un prim pas în sesizarea proprietăţii de amplificare (înmulţirea atât a numărătorului cât
şi a numitorului cu un acelaşi număr nenul), ce reprezintă şi o modalitate de obţinere a fracţiilor
egale cu o fracţie dată. Analiza şirului de egalităţi scrise în ordine inversă (4/8 = 2/4 = 1/2)
sugerează proprietatea de simplificare a fracţiilor (împărţirea atât a numărătorului cât şi a
numitorului cu un acelaşi număr nenul).

Compararea
a două fracţii

Problema comparării a două fracţii apare imediat după problema egalităţii: dacă fracţiile nu sunt
egale, trebuie stabilit care dintre ele este mai mică/mare. În acest fel se va introduce o relaţie de
ordine în mulţimea fracţiilor. La clasa a IV-a sunt abordate doar două situaţii în compararea
fracţiilor:
a) fracţiile au acelaşi numitor;
b) fracţiile au acelaşi numărător.
fracții cu același numitor
Primul caz nu ridică probleme metodice deosebite, elevii intuind cu uşurinţă că, fracţiile
având acelaşi numitor, “părţile” (unităţile fracţionare) sunt la fel de mari, deci va fi mai mică
fracţia cu numărătorul mai mic, deoarece se “iau” mai puţine unităţi fracţionare.
fracții cu același numărător

Pentru compararea fracţiilor care au acelaşi numărător, elevii trebuie să înţeleagă că,
împărţind un întreg în părţi (egale) mai multe, părţile vor fi mai mici. Această aserţiune poate fi
intuită cu uşurinţă prin prezentarea problematizată a unei situaţii de tipul: “Avem două prăjituri
egale, una împărţită în două părţi (egale), cealaltă în trei părţi (egale); pe care bucată ai alege-o şi
de ce?” În acest fel, elevii pot realiza că 1/2 > 1/3 şi prin abordarea altor cazuri particulare, că 1/2
> 1/3 > 1/4 >..., adică, dintre două unităţi fracţionare diferite este mai mare cea cu numitorul mai
mic. În acest context este mai uşor pentru elevi să ordoneze descrescător mai multe unităţi
fracţionare diferite. După asimilarea faptului că 1/2 > 1/3, se deduce imediat că 1/3 < 1/2 şi prin
inducţie, se ajunge la regula ce permite ordonarea crescătoare a unităţilor fracţionare: dintre două
unităţi fracţionare este mai mică cea care are numitorul mai mare. În etapa următoare se
consideră nu câte o unitate fracţionară, ci mai multe (dar tot atâtea din fiecare întreg!), adică
fracţii cu numărători egali. Cunoscând faptul că o pătrime reprezintă mai mult decât o cincime
(din acelaşi întreg sau din doi întregi egali), elevii intuiesc cu uşurinţă că dacă se iau câte 3
asemenea părţi, 3 pătrimi înseamnă mai mult decât 3 cincimi. După prezentarea mai multor
asemenea cazuri particulare, se poate obţine regula: dintre două fracţii cu acelaşi numărător este
mai mare cea cu numitorul mai mic. Sarcinile care urmează vizează: stabilirea celei mai mari
fracţii dintre mai multe fracţii cu acelaşi numărător, compararea şi ordonarea descrescătoare a
mai multor astfel de fracţii, urmată de ordonarea lor crescătoare.

operare

Operaţii cu fracţii

Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor nu ridică probleme metodice deosebite,
deoarece, în această etapă, elevii pot discrimina cu uşurinţă tipul de problemă simplă întâlnit, iar
partea calculatorie este corect intuită, după utilizarea unui desen sugestiv şi a unor exprimări
neformalizate (de tipul: două cincimi + o cincime =?, trei cincimi – două cincimi =?). Se ajunge
astfel la regulile cunoscute: pentru a aduna/scădea două fracţii cu acelaşi numitor se adună/scad
numărătorii, numitorul rămânând neschimbat.
În perspectiva simetriei relaţiei de egalitate, pentru cultivarea reversibilităţii gândirii
elevilor este necesară abordarea unor sarcini de tipul scrierii unei fracţii ca o sumă/diferenţă de
fracţii având acelaşi numitor (ex. 3/5 = 1/5 + ; 5/6 = /6 + ; 6/7 = + şi analog pentru scădere).
extindere
O eventuală extindere la cazul adunării/scăderii fracţiilor cu numitori diferiţi este posibilă
doar în situaţia în care elevii au capacitatea de a obţine fracţii egale cu o fracţie dată (vezi
amplificarea) şi de a o alege pe cea utilă. Poate fi abordat cazul în care unul dinte numitori este
numitorul comun al fracţiilor date (de exemplu, 2/5 + 1/10, 3/4 – 1/2, 2/3 – 4/9).

etape
Aflarea unei fracţii dintr-un întreg trebuie realizată metodic în două etape:
a) aflarea unei (singure) unităţi fracţionare dintr-un întreg;
b) aflarea unei fracţii (mai multe unităţi fracţionare) dintr-un întreg.
prima etapă
Prima etapă se parcurge apelând mai întâi la intuiţie, prin utilizarea unui material didactic
tridimensional (obiecte) şi plan (imagini, figuri). Problema aflării unei doimi dintr-un astfel de
întreg este transpusă cu uşurinţă de către elevi în plan operaţional, la împărţirea acestuia în două
părţi egale. Prin inducţie se ajunge la concluzia că aflarea unei unităţi fracţionare dintr-un întreg
este reductibilă la împărţirea acestuia în atâtea părţi egale cât arată numitorul. Apoi se află unităţi
fracţionare din întregi ce reprezintă mase, lungimi, volume, cantităţi (ex.: 1/2 din 10 kg, 1/3 din
9m, 1/4 din 12 l), reţinând ideea: împărţire (în părţi egale). De aici, se trece la aflarea unei unităţi
fracţionare dintr-un număr (1/2 din 10, 1/3 din 9, 1/4 din 12), subliniind procedeul: împărţire.
a doua etapă
Parcurgerea celei de-a doua etape (aflarea unei fracţii dintr-un întreg) presupune doi paşi:
aflarea unei singure unităţi fracţionare de tipul indicat de numitor
apoi aflarea fracţiei respective din întreg.
De exemplu, problema aflării a 3/4 din 12 este reductibilă la: aflarea unei pătrimi din 12
(ceea ce elevii ştiu) şi constatarea că 3 astfel de părţi (pătrimi) înseamnă de 3 ori mai mult decât
una singură (deci înmulţire cu 3).
După rezolvarea mai multor cazuri particulare se sintetizează modul de lucru în regula:
pentru a afla cât reprezintă o fracţie dintr-un număr (natural), împărţim numărul la numitorul
fracţiei şi înmulţim rezultatul cu numărătorul.
Din punct de vedere metodic, această ultimă etapă poate fi parcursă, funcţie de
particularităţile clasei, trecând prin fiecare dintre fazele concretă, semiconcretă şi abstractă sau
numai prin ultimele/ultima. Considerăm că elevii şi-au însuşit procedeul aflării unei fracţii dintrun întreg, dacă vor avea capacitatea să gândească şi să exprime (oral sau scris) de tipul 3/4 din 12
= 12 : 4 x 3.



Jocurile didactice reprezintă o filieră aparte în compartimentul strategiilor didactice specifice
învățământului primar, îmbinând armonios dinamismul şi valenţa ameliorativă înaltă cu
realizarea unor obiective concrete ale lecţiei. Sinergia dintre psihomotor şi cognitiv constituie
unul dintre punctele forte esenţiale ale acestei metode de instruire. Un rol deosebit îl au jocurile
didactice în predarea-învăţarea matematicii în clasele primare, acestea favorizând formarea
capacităților matematice de natură abstractă și complexă în forma cea mai propice vârstei școlare
mici.
JOC DIDACTIC- SCARA CU FRACȚII
Sarcina didactică: Formarea capacităților de citire, scriere, reprezentare a fracțiilor.
Sarcina de joc: Să urce scara, scriind pe fiecare treaptă fracția reprezentată prin partea
colorată a desenului de sub treaptă.
Regulile jocului:
• Se formează două echipe a câte șase elevi. Prima echipă va urca scara din stânga, iar cea de-a
doua, scara din dreapta.
• Elevii trec la tablă pe rând, fiecare realizând sarcina de pe o treaptă, apoi rămînînd în fața
clasei.
• După ce scara a fost urcată, fiecare participant la joc argumentează realizarea sarcinii în limbaj
matematic, după care trece la loc. (De exemplu: „Eu am scris fracția două pătrimi, deoarece sunt
colorate două din cele patru părți egale în care a fost împărțit întregul”.)
• La final, se determină echipa învingătoare, având ca bază criterii prestabilite: corectitudinea
scrierii fracțiilor, coerența argumentării în limbaj matematic, rapiditatea acțiunilor,
comportamentul adecvat.
• În continuare, jocul poate fi inversat. Deasupra treptelor se vor scrie fracții, iar sub trepte se vor
desena figuri geometrice – întregii. Alte două echipe primesc sarcina să urce scara, reprezentînd
pe întregii propuși fracțiile date.

JOC DIDACTIC- CINE E PERECHEA MEA?
Sarcina didactică: Formarea capacităților de adunare și scădere a fracților cu același
numitor.
Sarcina de joc: Să formeze perechi de fracții, a căror sumă este un întreg.
Regulile jocului:
• Se distribuie elevilor, în mod arbitrar, fișe. De exemplu: pentru o clasă cu 16 de elevi, acestea
vor arăta astfel:

• Învățătorul oferă un model al activității. Ia o fișă, citește fracția (de exemplu: trei pătrimi) și
întreabă: „Cât nu ajunge până la un întreg? Să se ridice cel care are răspunsul”. După ce elevul
cu fracția o pătrime se ridică în picioare, învățătorul comentează: „Trei pătrimi plus o pătrime fac
patru pătrimi, adică un întreg”.

• Jocul este continuat de vecinul de bancă al elevului cu fracția 3/4. Acesta se ridică și citește
fracția de pe fișa sa, de exemplu: 1/9. Elevul care are fracția 8/9 se ridică și spune: „O noime plus
opt noimi fac nouă noimi, adică un întreg”.
• Jocul continuă în mod analog.• la final, jocul se evaluează în baza unor criterii prestabilite de
comun acord cu elevii: corectitudinea calculului, coerența exprimării în limbaj matematic,
rapiditatea realizării sarcinii, comportamentul adecvat
https://wordwall.net/ro/resource/1772239/fractii
https://wordwall.net/resource/896195/frac%C8%9Bii
https://view.livresq.com/view/60576ef39556ae0007c28ab8/
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