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ACTIVITATE EDUCAŢIONALĂ

SATIRA ŞI UMORUL ÎN OPERA LUI CARAGIALE

Data desfăşurării : 23 - 30 ianuarie 2012
Locaţia: Colegiul Tehnic ,,Apulum”, Centrul de Documentare şi Informare
Grupul ţintă: elevii clasei a VII-a B
Coordonator proiect: Prof. Ştef Alina
Colaborator proiect: Bibliotecar, Panduru Ana
Prof.doc. Goţa Dana
Activitatea: SATIRA SI UMORUL ÎN OPERA LUI CARAGIALE
Scopul :
Dezvoltarea simţului umorului ca metodă de a critica comportamentele greşite (ale unor
colegi )
Obiective :
- să lectureze fragmente din schiţele lui I.L.Caragiale;
- să identifice din textele lui I.L.Caragiale, pe care le-a citit, expresii ale unor personaje,
care stârnesc umorul şi care dovedesc lipsa de educaţie a personajelor respective;
- să identifice şi selecteze tipurile de documente necesare din CDI (lucrări
documentare/lucrări de ficţiune, identificarea surselor de infoemare etc.) pentru
această activitate.
Resurse materiale:
- fondul documentar şi audio-vizual al CDI-ului
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
- Se vizionează o prezentare Power Point despre viata şi opera lui I.L.Caragiale;
- Se vizionează: Bubico, Vizită, D-l Goe, Despre cometa;
- Lectură pe roluri: Căldură mare, Amicii.
EVALUARE :
- elev – chestionar - opera lui I.L.Caragiale;
- feed-back-ul activităţii;
- activitate pedagogică.

Vizat,
Dir. Prof. Hodor Maria

Chestionar de evaluare
opera lui I.L.Caragiale
1. ,,Căldură mare’’ de I.L. Caragiale este :
a. nuvelă
b. comedie
c. schiţă
2. ,,Tânărul.......purta un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe
pamblică: Le Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că
,,aşa ţin bărbaţii biletul’’ este personajul din:
a. Vizita
b. D-l Goe
c. Bubico
3. I.L.Caragiale este autorul lucrărilor:
a. Dumbrava minunată
b. Căldură mare
c. Popa Tanda
4. D. Mariu Chicoş Rostogan este personajul din:
a. Bacalaureat
b. Vizita
c. Un pedagog de şcoală nouă
5. Câte comedii a scris I.L.Caragiale:
a. 7
b. 10
c. 4
Feed-back-ul activităţii. Ce părere ai despre această activitate ?

 Foarte bună
 Satisfăcătoare

 Neatractivă

CHESTIONAR EVALUARE ACTIVITATE PEDAGOGICĂ
1. Volumul Momente şi schiţe de I.L. Caragiale este o lucrare :
a. de ficţiune
b. documentară
c. de referinţă
2. Lucrările scrise de I.L.Caragiale le găsim pe raft la litera :
a. C
b. L
c. I
3. Pentru a identifica titlul şi pagina la care se află o lucrare din volumul Momente şi
schiţe de I.L.Caragiale consulţi:
a. prefaţa
b. cuprinsul
c. biografia
4. Consultând codul de culori Margareta documentarelor, volumul Momente şi schiţe de
I.L.Caragiale, are eticheta de raft în culoarea:
a. roşu
b. verde
c. gri
5. În ce scop aţi venit azi la CDI ?

a. studiu în CDI
b. împrumut la domiciliu sau restituirea unor carţi
c. activitate didactică

Bibliotecar,
Panduru Ana

