
 Competențe specifice: 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 5.1
  Conținutul învățării: textul narativ literar - legenda”Tezeu și Minotaurul”, de Florin Bican, care îl aduce în
prim-plan pe unul dintre eroii Greciei Antice.
  Obiective operaționale: să își formuleze o reprezentare cu privire la subiectul textului; să identifice sensuri
și contexte de utilizare a unor cuvinte rar folosite sau necunoscute; să identifice componentele textului
narativ (timp, spațiu și acțiune). 
 Metode: problematizarea, cadranul, diagrama cauză-efect, organizatorul grafic etc.

 Prima oră
1. Evocarea:
- familiarizarea cu subiectul, prin intermediul unui exercițiu imaginativ care a urmărit identificarea unui anumit
tip de personaj (eroul) și a unei situații în care apare acesta.
- lectura imaginii din deschiderea unității a generat o serie de întrebări problematizante: „De ce fetița din
imagine poartă o mască pe ochi? Ce rol ar putea avea fetița? Cine poartă mască, de obicei?”. Discuția
noastră a evidențiat faptul că menirea eroilor este de a salva lumea, aspect tematic susținut de însuși titlul
unității.
- fișa de lucru intitulată ”Olimpienii – gașca din Olimp”pentru a afla cât de familiarizați sunt elevii cu lumea
Greciei Antice și a miturilor (imaginile au fost preluate din cartea ”Eu, Zeus, și gașca din Olimp” a lui Frank
Schwieger). Elevii au recunoscut zeii din imagine și, totodată, au observat însemnele care îi fac ușor de
identificat.
2. Realizarea sensului:
- conexiunea cu textul a presupus lectura model a acestuia pentru a afla o parte din povestea lui Tezeu, unul
dintre fiii lui Poseidon.
- pașii următori au presupus procesarea vocabularului și verificarea înțelegerii globale a sensului, prin
consemnarea impresiilor după prima lectură (metoda cadranelor).
3. Reflecția:
- moment asociat retenției și transferului, având drept scop fixarea elementelor de vocabular și a noțiunilor
de mitologie, cu ajutorul unei fișe de lucru ce a presupus formularea unor întrebări destinate unui erou
modern și identificarea, cu ajutorul DEX/DEX online, a diferențelor dintre zeu, semizeu și erou.

UNITATEA IV - Vreau să salvez lumea

Jurnal reflexiv



   A doua oră
1. Evocarea: 
- urmărirea filmulețului din manualul digital, despre
Palatul regelui Minos, din insula Conossos.
(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20
V-
a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/#bo
ok/u4-u4-116-117)
  - lecturarea fragmentului din manual despre
originea lui Tezeu
2. Realizarea sensului: 
- reconstituirea faptelor din legendă
- identificarea componentelor specifice textului
narativ (timp, spațiu și acțiune), cu ajutorul
diagramei cauză-efect (pornind de la ex 2, pag. 116,
din manual). 
3. Reflecția:
- evaluarea se realizează pe tot parcursul orei, prin
observarea sistematică a elevilor
- ca temă pentru acasă, elevilor li s-a cerut să
ordoneze întâmplările din text (ex. 2, pag. 117 din
manual).

Reflecții
     Prin intermediul acestor activități de învățare bazate pe metode activ-participative mi-am propus
să realizez o incursiune în mitologia greacă, leagănul civilizației umane, pentru ca treptat să-i
conduc pe elevi către lumea mitologiei autohtone. Elevii au fost receptivi, unii dintre ei fiind pasionați
de istorie și de miturile străvechi.
    Intenția mea este ca elevii să înțeleagă că mitologia este o parte a istoriei culturale a fiecărui
popor, definindu-i identitatea, de aceea subiectul va fi reluat în cursul lecțiilor destinate
componentei „interculturalitate”. În acest sens,   le-am propus elevilor un colaj de resurse pentru a
extinde discuția și pentru a oferi material de reflecție curioșilor sau celor pasionați de subiect:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cnossos, https://mythologica.ro/cei-mai-mari-eroi-si-semizei-din-
mitologia-greaca/.


