ASISTENŢĂ TEHNICĂ pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale

Comunitate, Judeţ: Belin, Covasna
Şcoala Gimnazială ”Boloni Farkas Sandor”

Proiect educaţional
Nume proiect
Obiective

Perioada
Locul de
desfăşurare
Activităţile
proiectului

Anotimpurile
Proiectarea unităţii de învăţare „Anotimpurile” la clasele a II-a
și a III-a
Crearea unor activităţi de evaluare: prezentări on-line; fişe de
lucru on-line; testarea elevilor on-line; e-portofolii; postarea
pozelor din timpul activităților pe site-ul picasa.com; proiecte
cross-curriculare.
Septembrie – Octombrie 2012 (20 ore)
Şcoala Gimnazială ”Boloni Farkas Sandor”
Proiectarea unităţii de învăţare „Anotimpurile” la clasele a II-a
și a III-a
Activităţi propuse pentru realizarea proiectului – activităţi pe grupe:
Științe ale naturii
Transcrierea unor texte/ ghicitori despre anotimpuri într-un document word
sau on-line pe https://docs.google.com
Întocmirea unei rubrici „Ştiaţi că...” despre despre anotimpuri, influența
anotimpurilor asupra viețuitoarelor, pante sau animale. (colectarea
informaţiilor de pe internet)
Realizarea unor diagrame pe site-ul www.bubbl.us; www.creately.com
despre anotimpuri.
Întocmirea calendarului naturii accesând site-uri cu informaţii despre
vreme (http://www.vremea-meteo.net/covasna/belin/belin,,4729)
Limba română
Identificarea unor texte/ poezii despre anotimpuri on-line sau în manualele
de Limba și literatura română, Științe ale naturii (clasa a III-a),
Cunoașterea mediului (Clasa a II-a)
Transcrierea unor fragmente despre anotimpuri folosind aplicaţia Word
sau on-line pe https://docs.google.com
Transcrierea unor expresii frumoase despre anotimpuri
Alcătuirea unor texte scurte cu expresiile gasite
Compunerea unor poezii scurte despre anotimpuri
Realizarea unor scurte compuneri despre anotimpuri (cu ajutorul
întrebărilor sau după imagini) în aplicaţia Word sau on-line pe
https://docs.google.com
Realizarea unor scurte prezentări în prezi.com sau pe
https://docs.google.com cu poeziile/ textele compuse/ subiectele rezolvate
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Căutarea unor ghicitori on-line despre anotimpuri şi notarea acestora
Întocmirea unei liste cu texte despre anotimpuri
Matematică
Compunerea şi rezolvarea unor probleme diverse despre anotimpuri
(integrarea datelor în tabele)
Rezolvarea unor rebusuri online
Compunerea de exerciţii şi probleme în care să întâlnim elemente ale
fiecărui anotimp
Realizarea unor prezentări cu problemele compuse şi postarea acestora pe
www.prezi.com
Educaţie plastică
Realizarea unor compoziţii plastice având ca temă principală cele 4
anotimpuri.
Realizarea unor desene în aplicaţia Paint sau on-line cu ajutorul site-urilor
indicate.
Realizarea unei expoziţii virtuale cu lucrările realizate în www.prezi.com
Educație tehnologică
Realizarea unor compoziţii folosind diferite materiale având ca temă
principală cele 4 anotimpuri.
Realizarea unei broșuri
cu poze din timpul
activităţilor
Realizarea unei prezentări cu produsele realizate folosind
https://docs.google.com; www.prezi.com; www.slideshare.net
Educație muzicală
Audiții muzicale despre fiecare anotimp în parte
Interpretarea unor cântece despre fiecare anotimp

Beneficiarii
proiectului
Participanţii
la proiect

Resurse OER

Număr
Vârstă

Elevi
50
8/ 10 ani
Elevi
30
8/ 10 ani
20

Cadre didactice
Voluntari
3
2
Număr
Vârstă
Alţi
participanţi
Documentare
http://filmedocumentare.com/natura
Prezentări PowerPoint
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/primavara-in-gradini-ppt
http://www.power-point.ro/prezentare-primavara-7732.html
http://power-point.webgarden.ro/menu/prezentari-anotimpuri
eusielevii.wikispaces.com/file/view/Cele+patru+anotimpuri.ppt
nvfsegrant.siveco.ro/c/document_library/get_file?p_l...ppt
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/ce-stim-despre-iarna
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/19149_iarna-de-altadata
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/106997_iarna-in-imaginisi-versuri
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/28548_prim-si-259-vara-
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in-versuri-si-351-i-imagini
Jocuri educaționale
http://www.didactic.ro/jocuri/duelul-primaverii
http://www.didactic.ro/jocuri/provizii
Jocuri Interactive
http://prieteniicunoasterii.wikispaces.com/file/detail/jocinteractiv+primavara.ppt
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/116396_anotimpul-iarna
Animalele – Iarna
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/7372_animale-cum-isipetrec-animalele-iarna
Puzzle maker
http://www.flash-gear.com/npuz/
Vremea
http://www.vremea-meteo.net/covasna/belin/belin,,4729
Rețete de toamnă
http://retete.eva.ro/dulceturi-si-conserve/
http://www.ecuisine.ro/retete/compoturi-conserve
http://retete.acasa.ro/dulceturi-conserve-38
http://www.carteadebucate.ro/retete_culinare_reteta_cat_3338__dulc
eturi_si_compoturi.htm
Poezii despre iarnă
http://www.7p.ro/default.aspx?PageID=556
http://www.interferente.ro/Poezii-despre-iarna.html
http://www.codrosu.ro/poezii-de-iarna-iarna-in-versuri-poeziipentru-copii-pentru-iarna/
http://www.universulcopiilor.wgz.ro/menu/poezii/poezii-despreiarna
Poezii despre primăvară
http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/p/poezii-pentru-copiianotimpuri-poezii-6zutznu/
http://www.universulcopiilor.wgz.ro/menu/poezii/poezii-despreprimavara
Poezii despre vara
http://www.universulcopiilor.wgz.ro/menu/poezii/poezii-desprevara
http://www.qbebe.ro/utile/poezii_vara
Poezii despre toamna
http://www.qbebe.ro/utile/poezii_toamna
http://www.7p.ro/Default.aspx?PageID=559
Link-uri povesti audio si text
http://www.universulcopiilor.wgz.ro/menu/sipetul-cupovesti/povesti-text
http://www.povesti-pentru-copii.com/
http://www.povesti-pentru-copii.com/fratii-grimm.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-audio.html
Povesti audio
http://www.mybuni.com/
Texte cunoscute frunza, puisorii, uite vine Mos Craciun etc
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http://www.anidescoala.ro/articole/sertarul-cu-povesti/otilia-cazimir
http://www.anidescoala.ro/articole/sertarul-cu-povesti/emilgarleanu
Ghicitori
http://www.povesti-pentru-copii.com/ghicitori-pentru-copii.html
Primavara
http://www.povesti-pentru-copii.com/ghicitori-pentrucopii/ghicitoare-despre-primavara.html
http://www.interferente.ro/Ghicitori-despre-primavara.html
Toamna
http://www.povesti-pentru-copii.com/ghicitori-pentrucopii/ghicitoare-despre-toamna.html
http://www.povesti-pentru-copii.com/ghicitori-pentrucopii/ghicitoare-despre-toamna-II.html
Vara
http://www.interferente.ro/Ghicitori-despre-vara.html
http://www.qbebe.ro/utile/ghicitori_vara
Iarna
http://www.interferente.ro/Ghicitori-despre-iarna.html
Anotimpuri
http://www.interferente.ro/Ghicitori-despre-anotimpuri.html
http://planse-desene-colorat.com/ghicitori-despre-anotimpuri.html
Biblioteca online
http://cartielectronice.blogspot.ro/2009/09/citeste-online-cartea-lamedeleni-de.html
Planșe de colorat pentru copii –Cele patru anotimpurihttp://planse-desene-colorat.com/desene-de-colorat-naturaanotimpuri.html
http://www.intrecopii.ro/planse-decolorat/planse+de+colorat+cu+anotimpuri/
http://junior.clopotel.ro/Planse-de-colorat-cu-anotimpuri-115/
Program de colorat planșe online (alege fructe)
http://www.yugzone.ru/paint_pictures_online_for_kids/index.htmlâ
http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/paintandm
ake/paintandmakewinterkids.htm
http://www.ijocurigratis.com/joc/coloreaza+anotimpurile/149
Programe de desenare online
http://www.ababasoft.com/how_to_draw/paint_brush_mi.html
http://www.abcya.com/abcya_paint.htm
Cantece anotimpuri
http://www.youtube.com/watch?v=M7AkX80it5c
http://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA&feature=fvwrel
Primavara
http://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cg-VF9fg2ZU
http://www.youtube.com/watch?v=AUDMIh35uFg
http://www.youtube.com/watch?v=8mjSM5GULUM
http://www.youtube.com/watch?v=ZMqKndr62AY
http://www.youtube.com/watch?v=yKEOvoJ8rrA
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Parteneri
Evaluare

Toamna
http://www.youtube.com/watch?v=s7YVYcbZ1yM
http://www.youtube.com/watch?v=WJvif_KLUiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X94V8uybtkc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wppu6uyOotg&feature=related
Vara
http://www.youtube.com/watch?v=6J8VhMf93iE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8aB7hCI0paM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4jNU5lLjm1c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9ZuWC_FyPAo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JJz6THrnRs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sdw6Grmk2Wo&feature=related
Iarna
http://www.youtube.com/watch?v=JWQYPsTzil0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GpdIvhDp5ak&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g_kSLtJLMpw
http://www.youtube.com/watch?v=GJmgLvA0OrU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=VcFVNzNCsNs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=UzzBF2L9Ajs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XnohaArFdaY&feature=related
Alte
http://www.maestramary.altervista.org/
Părinții elevilor
Fișe pe ateliere
https://docs.google.com/folder/d/0B4AQB_xUq4WaZmRCVF8wbFR6dzg
/edit

Teste on-line:
http://www.kubbu.com/a1/31270_anotimpurile_-proiec

http://www.kubbu.com/a1/31271_anotimpurile_-proiec

http://www.kubbu.com/a1/31255_anotimpurile_-proiec
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http://www.kubbu.com/a1/31255_anotimpurile_-proiec

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=anotimpurile-proiectinterdisciplinar-02-unete-ceea-ce-se-potrivete

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=anotimpurile-proiectinterdisciplinar-03

http://www.kubbu.com/a1/31265_anotimpurile_-proiec

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=anotimpurile-proiectinterdisciplinar

Diagramă:
https://creately.com/diagram/h31q7dxv1/srC0YYiuoXQvuuRq8w3Jaq2zk
%3D
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Sondajul, chestionarul, jurnalul reflexiv:
http://www.proprofs.com/survey/t/?title=iv-anotimpurile-proiectinterdisciplinar

http://www.proprofs.com/polls/poll/?title=voteaz-grupa-favorit

Autoevaluare:
https://docs.google.com/open?id=0B4AQB_xUq4WaTFNFeUgtb3dwUHc

Filmuleț Windows Movie Maker:
http://www.youtube.com/watch?v=D6b4tUR4xNo&feature=youtu.be
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Poze Picasa.com
https://picasaweb.google.com/117924175235486612147/AnotimpurileProi
ectInterdisciplinarAplicatLaClaseleAIIASiAIIIA?authuser=0&feat=directli
nk

Prezentare prezi.com
http://prezi.com/v0q6cs9no06a/anotimpurile-proiect-interdisciplinar/

Întocmit,
(nume şi prenume profesor)
Iștoc Romeo
Sibianu Anamaria
Bădescu Dorina-Elisabeta

Avizat,
(nume şi prenume director
semnătură şi stampilă)
Păcurar Dorel
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