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1.

Echipa Victoria
Elemente de limbaj
muzical
Timbrul

Conținuturi
– detalieri –

2. Școala de pescuit
pentru râme
Elemente de limbaj
muzical
Timbrul

Nr.
crt.

Data

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4

Competențe
specifice
Activități de învățare/ evaluare

- joc: Recunoaște sunetul – se înregistrează diferite sunete (trântitul
unei uși, fâlfâitul aripilor unor păsări care pleacă în zbor, guițatul
unui porc, scâncitul unor pui de mamifere etc.)

- ecolocație (delfini, lilieci)
- audiție sunete produse de delfini și balene, valurile mării, sirena
vapoarelor, obiect care se scufundă în apă

UNITATEA 9 • DIN ADÂNCUL MĂRILOR ÎN ÎNALTUL CERULUI
Muzică și mișcare
Nr. de ore : 8

• Resurse procedurale:
exercițiul, conversația,
jocul didactic, audiția,
in-terpretarea
• Resurse materiale:
- mijloace tehnice de
redare a filmelor și a
cântecelor (CD player,
computer etc.)
- texte-suport Legenda
privighetorii, Legenda
ciocârliei
- caiet paginile 67-71
• Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

• Resurse procedurale:
exercițiul, conversația,
jocul didactic, audiția,
in-terpretarea
• Resurse materiale:
- mijloace tehnice de
redare a cântecelor (CD
player, computer etc.)
- caiet paginile 62-66
• Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

Resurse

Evaluare
frontală

Observarea
sistematică

Evaluare
frontală

Observarea
sistematică

Evaluare Obs.
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Conținuturi
– detalieri –
3. Pe Kripton, planeta
lui Superman
Elemente de limbaj
muzical
Timbrul

4. Din nou cu picioarele pe pământ (recapitulare)
Elemente de limbaj
muzical
Timbrul

Nr.
crt.

Data

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4

Competențe
specifice

- realizarea unei melodii Concertul Pământului cu mijloace proprii

- crearea, cu ajutorul vocilor sau al unor instrumente, unor sunete
spațiale (extraterestre)
- codificarea unor astfel de sunete
- alcătuirea unui „alfabet“ de sunete spațiale
- transmiterea de mesaje

Activități de învățare/ evaluare

• Resurse procedurale:
exercițiul, conversația,
jocul didactic, audiția,
in-terpretarea
• Resurse materiale:
- mijloace tehnice de
redare a cântecelor (CD
player, computer etc.)
- caiet paginile 77-81
• Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

• Resurse procedurale:
exercițiul, conversația,
jocul didactic, audiția,
in-terpretarea
• Resurse materiale:
- mijloace tehnice de
redare a cântecelor (CD
player, computer etc.)
- caiet paginile 72-76
• Forme de organizare:
activitate frontală, pe
grupe, independentă
• Resurse de timp: 2 ore

Resurse

Evaluare
frontală

Observarea
sistematică

Evaluare
frontală

Observarea
sistematică

Evaluare Obs.

SUGESTII METODOLOGICE
Unitatea 9 • DIN ADÂNCUL MĂRILOR ÎN ÎNALTUL CERULUI
Lecția 12 (săptămâna 12) • Echipa Victoria (pag. 62-66)
Întâlnirea de dimineață
- viețuitoarele mărilor și oceanelor
argumentarea alegerilor
Materiale ce pot fi realizate împreună cu copiii
- peisaj marin – colaj din fotografii din reviste/ de pe net
- desene cu nisip colorat
Text-suport
Să protejăm marea
Alina Perțea
Flota celor două submarine inamice, Vrum și Vrim, a încălcat iar legile internaționale privind protecția mediului.
Membrii ei s-au scufundat ca să se lupte pe fundul oceanului și au poluat apele. Din această cauză foarte multe viețuitoare
sunt în pericol de moarte. O stea-de-mare abia mai respiră, câțiva pești și-au părăsit casele, iar algele încearcă să se ridice
la suprafață.
Dar iată că echipa victorioasă de submarine a animalelor a intervenit.
Broasca-fără-frică se îndreaptă spre Vrum:
– Frați Veseli, urmați-mă! Vrum este în fața mea.
Urmată îndeaproape din spate de Frații Veseli, Broasca-fără-frică l-a încolțit pe Vrum.
Visătoarea își anunță partenerul:
– Mesaj către Vultur! Aici Visătoarea! Deasupra mea se află Vrum capturat. Chiar în fața noastră se află verișorul lui,
Vrim. Să-l prindem!!!
Vulturul îi răspunde:
– Sub mine este biata Stea-de-mare. Cât de curând trebuie să îi acordăm și ei primul ajutor.
La scurt timp, cele două submarine inamice au fost prinse în minciog și trase la răspundere. Din păcate, apele poluate
nu se curăță așa ușor și de aceea va dura destul până ce viețuitoarele marine se vor putea întoarce în habitatul lor natural.
La sfârșitul misiunii, cei șase eroi, însoțiți de caracatița Victoria, s-au îndreptat către colegii lor de la suprafață, oamenii care luptă pentru protecția mediului, iar aceștia i-au decorat cu ordinul „Steaua de mare“.
Lecția 13 (săptămâna 13) • Școala de pescuit pentru râme (pag. 67-71)
Întâlnirea de dimineață
- vânătoarea și pescuitul – ocupație din vechime, legi scrise și nescrise
- instrumente specifice acestor ocupații
Activități practice ce pot fi realizate împreună cu copiii
- acvariu 3D (realizat dintr-un borcan de capacul căruia vor fi prinși, cu sârme, pești realizați din carton pictat,
din plastilină sau altă pastă de modelat pictată)
Lecția 14 (săptămâna 14) • Pe Kripton, planeta lui Superman (pag. 72-76)
Întâlnirea de dimineață
- planetele Sistemului nostru Solar sau mobil - decorațiune pentru sala de clasă
- „scrisori ilustrate“ pentru „locuitorii“ de pe altă planetă
Materiale ce pot fi realizate împreună cu copiii
- macheta 3D a Sistemului nostru Solar
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Text-suport
Mesaj pentru Terra
Alina Perțea
Toate cele opt planete ale Sistemului nostru Solar gravitează cuminți în jurul Soarelui, fiecare pe orbita ei. Și acest
lucru se întâmplă așa de miliarde de ani.
Pământul, a treia planetă de la Soare, este privilegiat, pentru că, datorită distanței numai bune, el primește suficiente
lumină și căldură – nici prea mult, nici prea puțin. De aceea este singura planetă din Sistemul nostru Solar pe care există
viață. Cele care sunt prea aproape de Soare (Mercur și Venus) au temperaturi prea ridicate, pe când Marte, mai depărtată,
este foarte rece. Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun sunt formate numai din gaze și ți se afundă piciorul dacă vrei să pășești
pe ele, nemaivorbind că, neexistând sol, nu ai unde planta o floare.
Însă, din neglijență și nepăsare, odată cu dezvoltarea științei și a tehnologiilor, oamenii au început să „strice“
viața de pe Pământ, iar acum caută o altă planetă pe care s-ar putea locui. Au încercat pe Lună (satelitul natural al
Pământului), ba chiar și pe Marte (unde se credea că trăiesc marțienii, extratereștri). Dar nu au descoperit nici o altă
planetă pe care să poată locui oamenii.
Și acum începe povestea…
Cosmonauții au ajuns într-un alt Sistem Solar, și acolo au descoperit o planetă numai bună de locuit. Găsind-o verde
de la vegetația bogată (ceea ce însemna că exista apă și aer) și populată numai de viețuitoare blânde, oamenii au decis ca
acolo să fie a doua casă a omenirii. Și au numit-o Terra 2. Însă un extraterestru dornic de putere, pe numele său Walter
Kox, care mințea pe toată lumea deghizându-se în Superman-eroul galaxiilor, a cucerit această planetă și i-a subjugat pe
puținii oameni care începuseră să o populeze. Dar nu s-a oprit aici și a vrut să cucerească și Pământul. Atunci a intervenit Superman. El a fost trimis special pe Pământ de kriptonieni, pe când era numai un copil mic. A renunțat la numele
său real, Kal-El, și a fost adoptat de o familie de pământeni, primind numele Clark Kent. S-a acomodat repede cu viața
pământească și, când a crescut suficient de mare, a început lupta împotriva vechiului său dușman. La timp, căci acesta
tocmai reușise să dea peste cap întregul nostru Sistem Solar și făcuse ca toate cele opt planete să se apropie într-atât unele
de altele încât s-au ciocnit, provocând cutremure puternice. Apoi infractorul cosmic a făcut un tunel intergalactic dinspre
Terra 2 prin care dorea să absoarbă planeta noastră.
Ca să-i dejoace planurile, Superman a apelat la cei trei buni prieteni ai săi din copilărie: Superkâinele, Superpisik și
Superkartoful. Împreună au reușit să îl înfrângă pe Walter Kox și să redea liniștea pământenilor (tu îți imaginezi cum l-au
ajutat cei trei prieteni?) .
Acum a rămas ca pământenii să facă ceea ce trebuie ca să își salveze planeta. Poți ajuta și tu?
Lecția 15 (săptămâna 15) • Din nou cu picioarele pe pământ (recapitulare) (pag. 77-81)
Întâlnirea de dimineață
- protejarea Planetei noastre
- etichete cu mesaje pozitive pentru pământ
Activități practice ce pot fi realizate împreună cu copiii
- expoziție de afișe realizate prin colaj – Păstrați planeta curată!
- îngrijirea unui colț verde din curtea școlii
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