
Astăzi a fost un mod inedit în care am sărbătorit

ziua învățătorului: împărțind bucuria de a lucra pentru

copii cu un profesionist al cuvântului, un om care

iubește ceea ce face dar mai mult decat atât, iubește -ca

noi toți- copiii...

https://machetedidactice.com/2018/06/05/valea-morilor-de-noelia-blanco/

Dacă încă copiii dv nu v-au povestit de surpriza de

astăzi pe care le-am pregatit-o eu împreuna cu doamna

Ioana- Dana Oniciuc încă de săptămâna trecută,

accesați vă rog link-ul de mai sus...Veți vedea cum s-a

desfășurat atelierul nostru de lectură. prof Alexandrina Triși

Ziua învățătorului -altfel

Astăzi, de Ziua Educației și a

învățătorului, am avut bucuria de a petrece

câteva ore alături de copiii de clasa a I-a a

unei școli gimnaziale de la noi din oraș.

Prezentăm un rezumat al activității povestit
pe site-ul respectiv de invitata noastră.

https://machetedidactice.com/2018/06/05/valea-morilor-de-noelia-blanco/


Am intrat într-o clasă plină ochi, în care era
foarte cald. M-am prezentat și le-am spus copiilor
care este scopul venirii mele acolo.

După ce am prezentat cartea, ca de fiecare
dată, am trecut la lectură. Copiii au ascultat cu
interes povestea micuței croitorese și a Omului Pasăre
și au intervenit de câte ori am facilitat acest lucru.



Pe urmă am folosit întrebările de pe fișa pregătită pentru a vedea
dacă cei mici au înțeles despre ce anume este vorba. A fost un prilej
minunat pentru ca ei să poată reciti povestea, fiecare câte un paragraf.

Am împletit situația din basm cu cea actuală și s-au iscat tot soiul
de discuții, una mai interesantă ca alta.

La finalul primei părți, doamna învățătoare a rugat copii să-și
spună părerea legată de poveste. Iată cum s-au auzit unele:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7AFIbX3MJ_g

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7AFIbX3MJ_g


În a doua parte a activității am folosit macheta și a avut un mare
succes. Am avut timpul necesar pentru ca toți copiii să poată participa și
să învârtă palele roții, așa aflând cuvântul și rezolvând cerința.

Pe fiecare paletă au fost prinse, după cum urmează:
1 – cuvinte cu înțeles opus – antonime
2 – cuvinte cu același înțeles – sinonime
3 – cuvinte cu care să se formeze propoziții
4 – cuvinte care să se despartă în silabe



Părerea copiilor o puteți vedea mai
jos, pentru că am primit, la final, de la
fiecare, câte un bilețel.

Vă mulțumesc tuturor pentru timpul petrecut
împreună. Un timp cu adevărat de calitate.

Ioana- Dana Oniciuc



„Al meu de la ă început să povestească ce a făcut la școală. A zis că a venit o

doamnă nouă pe nume doamna Dana și le-a citit o poveste cu o fata pe nume Ana
care era croitoreasă și i-a cusut omului vultur aripi ca să poată să zboare și că a
adus o moară de vânt cu cuvinte și propozitii. M-a întrebat și pe mine dacă știu
povestea și i-am răspuns sincer că nu o știu și mi-a zis să o citesc că e foarte
frumoasă.”

Reacții ale părinților:

„Super, vă mulțumim pentru activitate!
Într-adevăr lectura este foarte bună pentru
copiii noștri.”

„Cititul, ascultatul, văzutul -sunt factori care contribuie la inteligența
copiilor noștri. Tot ce se află în jurul nostru are legatură cu ei. Inteligența
se dezvoltă. Fiecare rând citit și fiecare documentar ascultat ajută la
dezvoltarea copiilor.”

Doamna Dana este un părinte care
ca și mine crede într-o educație corectă
pe care trebuie săa o primească copiii
noștri, crede în munca, în învățare
permanentă, crede în lectura unei cărți
ca în leacul magic pentru ignoranță.
Aplicați-l cu încredere!!!

Prof. Alexandrina Triși


