Colegiul Tehnic „Apulum”Alba Iulia
Str. Gheorghe Pop de Basesti nr.2, cod 510215, jud.Alba
Web: aicta.ro
Mail: office@aicta.ro / cdiapulum@yahoo.com

PROIECT EDUCAŢIONAL
,,LECTURA POEZIILOR’’

DATA DESFĂŞURĂRII: 1.02.2012 - 30.04.2012
LOCAŢIA: Colegiul Tehnic ,,Apulum”, Centrul de Documentare şi Informare
GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a II-aA
COORDONATOR PROIECT: Bibliotecar Panduru Ana
Prof.doc.Comşa Dana
COLABORATOR PROIECT: Învăţător Soşa Adriana
Învăţător Oprea Dorina
ACTIVITATEA: ,,LECTURA POEZIILOR’’
SCOPUL PROIECTULUI : Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi,
pornind de la texte simple specifice vârstei lor.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- să cunoască rolul C.D.I.-ului din şcoală şi să utilizeze serviciile acestuia;
- să recunoască o carte de versuri la raft;
- să citească public o poezie;
- să manifeste curiozitate şi interes pentru lectura unor texte variate;
RESURSE MATERIALE:
- fondul info- documentar al CDI
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

NR.
CRT.

TEMA ŞI CONŢINUTUL
ACTIVITĂŢII

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

DATA

1

-Informare despre rolul CDI-iului;
-Lectura, Regulamentului CDI;
-Familiarizarea elevilor, cu spaţiile
CDI-ului.

CDI

1.02-17.01 Bibliotecar
2012
Panduru Ana

2

-Recunoaşterea spaţiului de
CDI
Literatura pentru copii;
-Familiarizarea elevilor cu modul de
aranjare la raft a cărţilor;
-Exerciţiu de căutare/rearanjare la

27.0216.03
2012

RESPONSABILI

Bibliotecar
Panduru Ana

raft a unui autor de poezii.
3

4

-Informare despre identitatea
proprie, pentru completarea Fişa de
lectură (nume, prenume,clasa);
-se completează fiecărui elev Fişa
de lectură
-Derularea activităţii:
a) elevii caută la raft o carte de
poezii;
b) fiecare elev împrumută cartea
aleasă:
-va alege trei poezi;
-va copia, pe fişa de lucru, patru
versuri care le-au plăcut, indicând
autorul, titlul poeziei, nr.paginii, la
ce literă o găsim în raft;
c) fiecare elev va citi versurile alese
în faţa colegilor;
d)expunerea în CDI a versurilor
transcrise de elevi.

CDI

EVALUARE :
- fişa de lucru -expoziţie cu versurile transcrise
- chestionar oral
Vizat,
Drector.Prof.Hodor Maria

19.032012

Bibliotecar
Panduru Ana

23.0430.04
2012

Bibliotecar
Panduru Ana
Prof.doc.Comşa
Dana
Înv.Şoşa Adriana
Înv.Oprea Dorina

