Proiect pentru activitatea: Lucian Blaga-Mirabila sămânţă

Disciplina: Activităţi transdisciplinare
Titlul proiectului: Festivalul Lucian Blaga
Durata: 12 ore
Nr de ore pe saptamana pentru întreg proiectul: 4 ore pe săptămână
Data: 10.05.2012
Clasa (public vizat): elevii claselor primare, părinţi ai elevilor din aceste clase; cadre didactice
îndrumătoare: profesor pentru invatamantul primar - Şoşa Adriana, învăţătoare – Oprea Dorina,
invatatoare - Medrea Petronela, profesor de limba franceză - Molodeţ Emilia, profesor: Dăescu Nicoleta
Fişa de activitate
Definirea proiectului: Cunoaşterea cîtorva dintre poeziile marelui poet şi a biografiei acestuia; recitarea
catorva poezii ale marelui poet atât în limba română cât şi în limba franceză şi engleză; citirea poeziei
Cărăbuşul de aramă şi identificarea tablourilor poeziei; desenarea tablourilor poeziei.
1) pedagogice:
-cunoaşterea operei lui Lucian Blaga,
-recitarea şi citirea unor poezii din opera lui Lucian Blaga,
-dobândirea mai multor informaţii privitoare la Lucian Blaga,
- popularizarea operei lui Lucian Blaga în rândul elevilor, al cadrelor didactice şi al părinţilor;
- respectarea drepturilor copilului;
2) educative:
-deprinderea regulilor de comportare în societate,
-tratarea cu respect a celorlalţi copii şi a cadrelor didactice,
- deprinderea unor comportamente frumoase în urma cunoaşterii operei lui Lucian Blaga;
- ilustrarea prin desene a unora dintre tablourile poeziei Cărăbuşul de aramă,
- educarea copiilor în spiritul dragostei pentru literatura română,
-dezvoltarea capacităţilor lingvistice.

3) culturale:
- cunoaşterea mai multor informaţii despre Lucian Blaga,
- dorinţa de a se educa permanent, pe tot parcursul vieţii,
- cunoaşterea unor poezii din opera lui Lucian Blaga.
Modalităţi de realizare:
Elevii caută la CDI poezii scrise de Lucian Blaga. Învăţătorul selectează căte o poezie pentru fiecare elev şi
îi recomandă să citească poezia acasă şi să o memoreze dacă o consideră plăcută. Se citesc poeziile în
clasă şi se discută. Se recită poeziile învăţate de către copii. În data de 09.05.2012 se va prezenta un mic
spectacol la C.D.I. (Centrul de Informare şi Dezvoltare), se va discuta poezia Cărăbuşul de aramă, se vor
stabili tablourile poeziei şi se vor colora aceste tablouri. Elevii cic lului gimnazial vor recita poeziile lui
Blaga traduse în franceză şi engleză. Vor privi desenele realizate de elevii clasei a II-a.
Finalitate: Trezirea interesului pentru marele om de cultură Lucian Blaga; cunoaşterea şi respectarea
operei acestuia; realizarea unor desene după tablourile poeziei Cărăbuşul de aramă; respectarea
valorilor naţionale; citirea şi recitarea unor poezii scrise de Lucian Blaga, atât în limba română, cât şi în
limbile franceză şi engleză.
Propunători:
-profesor de limba franceză: Molodeţ Emilia
- învăţătoare: Şoşa Adriana, Oprea Dorina, Medrea Petronela
- profesor: Dăescu Nicoleta
Bibliotecar:Panduru Ana,
Documentarist: prof.Comsa Dana
Descrierea proiectului
Titlul proiectului:Festivalul Lucian Blaga
Obiectivele proiectului:
Curriculare:
-Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică;
-Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
-Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.
Documentare:
-Identificarea, selectarea, aranjarea la raft a unui documentar dat – Poezii de Lucian Blaga

-Familiarizarea elevilor cu instrumente pentru găsirea informaţiei- cuprinsul cărţii
Publicul ţintă: Elevii, cadrele didactice, părinţii, membrii comunităţii
Arii curriculare implicate: Om şi societate; Limbă şi comunicare; Arte
Durata – perioada de desfăşurare:12 ore
Resursele umane implicate:
promotori: Şoşa Adriana, Oprea Dorina, Molodeţ Emilia, Medrea Petronela, Dăescu Nicoleta
profesor documentarist: Comsa Dana,
bibliotecar: Panduru Ana
cadre didactice implicate: profesor. Crişan Florentin, Filimon Dorica, Poşogan Lavinia,
Bibliotecar: Panduru Ana;
parteneri: cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Apulum şi părinţi ai elevilor din clasele I-IV,
Rolul promotorului: Întocmirea documentelor, contactarea părţilor implicate, pregătirea
activităţilor;
-

Rolul profesorului documentarist: Pregătirea materialelor necesare, oferirea de informaţii privitoare
la proiect.
Resurse materiale necesare:
-

Cărţi referitoare la Lucian Blaga, fişe cu tablourile poeziei Cărăbuşul de aramă
Modalităţi de evaluare: realizarea unei expoziţii pe holul de la parter cu tablourile desenate de
către elevi, prezentarea unui montaj literar-artistic, fotografii.
Produsul final: Elevii claselor I- IV vor cunoaşte poezii din opera lui Lucian Blaga, vor cunoaşte detalii
privitoare la bibliografia acestuia, vor realiza desene inspirate de poezia lui Blaga.
Vizat,
Director,prof.Maria Hodor

