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PROIECT DIDACTIC 

 
LALEAUA ȘI ALTE PLANTE ÎNRUDITE CU EA  

 
 

 
Unitatea de învățământ: 
Profesor: 
Data: 
Clasa:  
Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale naturii  
Disciplina: Biologie 
Unitatea de învăţare: Diversitatea lumii vii 
Tema: Laleaua și alte plante înrudite cu ea 
Tipul lecţiei: Mixtă 
I. Înainte de lecţie 
Scopul lecţiei/ Motivaţia: Cunoaşterea principalelor caracteristici  structurale ale  angiospermelor 
monocotiledonate -  laleaua. 
 
Competenţe derivate: 

C1  Explicarea termenului de angiosperme monocotiledonate; 
C2  Identificarea părților componente la lalea și precizarea particularităților acestora; 
C3  Recunoașterea plantelor înrudite cu laleaua; 
C4  Reprezentarea grafică a elementelor florii; 
C5  Explicarea modului de înmulțire de la lalea; 
C6  Recunoșterea elementelor de diferențiere dintre lalea  și celelalte plante înrudite cu ea; 
C7  Argumentarea importanţei acestei plante și altor plante înrudite cu ea.  
 

Demersul didactic: 
1. Resurse procedurale:observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, 

brainstorming-ul,problematizarea,metoda  ştiu/vreau să știu/am învăţat, învăţarea prin 
descoperire dirijată,hexagonul. 

2. Resurse materiale: manual, atlas botanic, fişe de activitate, fişe de evaluare, portofoliu, 
material biologic proaspăt (lalea, lăcrămioară, bulbi de ceapă), prezentare Power –Point. 

3. Resurse temporale: 50 minute 
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi. 
Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală, prin teste de evaluare. 
Anticiparea dificultăţilor: deteriorarea materialului didactic, întrebări suplimentare – asigurarea 
unui fond de documentare. 
Locul desfăşurării: sala de clasă. 
Bibliografie: 

1. Costică Naela, 2008. Metodica predării biologiei. Iaşi: Editura Graphys. 
2. Mihail Aurora, 2009. Practicum şcolar. Biologie vegetală. Bucureşti: Editura All Educațional. 
3. Mohan G., Ardelean A., Mihail A, 1999. Biologie. Bucureşti: Editura All, 171-173. 
4. Moruzi C., Popovici I., 1993. Atlas botanic. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tulipa_greigii_red-white_cultivar.jpg 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lily_of_the_valley#/media/File:Convallaria_majalis_0002.JPG 
http://www.ethnopharmacologia.org/prelude/images/allium-cepa2.jpg 
http://www.agrofm.ro/glosar/ceapa-2/ 
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II. Lecţia propriu-zisă 
Nr. 
crt. 

Etapele 
Lecţiei/ 

      Timp 

C.D. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme 
de 

organi 
zare 

Metode 
didactice

Mijloace 
de 

învăţare 

Evaluare 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment 
organizatoric 
 2 minute 

 Verificarea existenţei condiţiilor 
optime necesare pentru 
desfăşurarea orei. 
Solicitarea elevului de serviciu 
pentru a numi elevii absenți. 
Pregătirea materialul didactic 
pentru lecţie. 

Pregătirea caietului de 
lucru, manualului, 
creioanelor, 
microplanşelor şi atlasului 
botanic. 
Anunţarea elevilor absenţi. 

Frontală Conversaţia 
euristică 

 Observarea 
sistematică a 
elevilor 

EVOCAREA 
- Reactualizarea 
cunoştinţelor 
anterioare 
7 minute 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificarea noţiunilor însuşite în 
lecţiile anterioare necesare pentru 
desfăşurarea activităţii: 
1. Ce angiosperme dicotiledonate 

ați studiat? 
2. Ce particularități prezintă 

organele vegetative ale 
stejarului? 

3. Prin ce se deosebește floarea 
stejarului de cea a salcâmului? 

4. Ce importanță prezintă 
plantele lemnoase?  

Elevii formulează 
răspunsuri.  

Frontală Conversaţia 
euristică, 
Explicaţia, 
Brainstorming-
ul. 

Manual, 
Atlase 
botanice. 

Evaluarea şi 
aprecierea 
răspunsuri 
lor elevilor 

Captarea 
atenţiei şi 
trezirea 
interesului 
pentru oră 
 2 minute 

 
 
 
 
 
C1 

După reactualizarea cunoștințelor 
profesorul face trecerea la lecţia 
nouă: Laleaua și alte plante 
înrudite cu ea. 
Profesorul proiectează imagini cu 
diferite monocotiledonate și 
solicită identificarea acestora. 

Elevii urmăresc materialul 
şi recunosc angiospermele 
monocotiledonate din 
materialul proiectat. 

Frontală  Prezentare 
Power 
Point 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 

II. Realizarea 
sensului 
Anunţarea temei 
şi enunţarea 
competenţelor 
 2 minute 

 Anunță tema noii lecții. 
Prezintă competenţele lecţiei. 
Notează pe tablă titlul lecţiei 
Laleaua și alte plante înrudite cu 
ea. 
 

Notarea titlului lecţiei în 
caiete şi urmărirea 
competenţelor. 

Frontală Conversaţia 
euristică 

 Observarea 
sistematică a 
elevilor 
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Distribuirea 
fişelor de 
activitate 
 2 minute 

 Distribuie fişele de activitate şi 
realizează instruirea elevilor 
asupra utilizării acestora. 
 

Primirea fişelor de 
activitate şi ascultarea 
explicaţiilor. 

    

Comunicarea şi 
însuşirea noilor 
cunoştinţe 
22 minute 

 
C1 

C2 

Proiectează material care surpinde 
caracterele generale ale 
monocotiledonatelor, solicită 
completarea cerinței 1 din fișa de 
activitate. 
 

Elevii participă activ și 
completează fișa de 
activitate. 
-Monocotiledonatele fac 
parte din categoria 
angiospermelor, adică sunt 
plante cu flori care au 
sămânța închisă în fruct. 
- Semințele prezintă un 
singur cotiledon. 
- Multe monocotiledonate 
prezintă importanță 
economică pentru om; 
-Monocotiledonatele sunt 
reprezentate de plante 
ornamentale (laleaua, 
ghiocelul vioreaua, 
zambila crinul, 
lăcrămioara) și plante 
cultivate (ceapa, 
usturoiul). 

Frontală  Conversaţia, 
Explicaţia. 
 

Fișa de 
activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 
Dialog cu 
elevii 

C2 
 

Comunică elevilor că vor lucra 
conform metodei : Ştiu/Vreau să 
ştiu/Am învăţat. 
Realizează pe tablă un tabel cu 3 
coloane: Ş/VŞ/AĨ.  
Indică elevilor să scrie ceea ce ştiu 
despre fruct/sămânţă în prima 
coloană. 
Ĩncurajează elevii să formuleze 
întrebări cu privire la ceea ce 

Elevii vor fi atenţi la 
explicaţiile profesorului şi 
vor participa activ la oră. 
Elevii notează ceea ce ştiu 
despre lalea în rubrica ştiu. 
Prezintă clasei noţiunile pe 
care le ştiu. 
Apoi fiecare elev 
formulează întrebări 
despre ceea ce ar dori să 

Individu
ală 
 

Ştiu/Vreau să 
ştiu/Am învăţat 
 

Fişa: 
Ş/VŞ/AÎ  
 
 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 
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doresc să ştie, despre această temă 
(alcătuire, importantă, tipul  de 
flori/ fructe, etc.), aceste întrebări 
sunt notate în coloana a  doua. 

cunoască în legătură cu 
tema lecţiei, întrebări 
notate în rubrica vreau să 
ştiu. Prezintă clasei ceea 
ce ar dori să cunoască 
despre lalea. 

 C2 

C3 
C5 
C6 

C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

C2 
 

 
 
 
 

 
 

C3 

C6 
 
 

 

 

Împarte elevii în perechi, fiecare 
cu o anumită sarcină de lucru. 
Perechea I – tipul de plantă, 
alcătuirea rădăcinii şi tulpinii. 
Perechea II – alcătuirea  frunzei. 
Perechea III – alcătuirea  florii și 
fructului.  
Perechea IV – plante înrudite. 
Perechea V – înmulțirea și 
importanţa lalelei. 

Prin conversaţie dirijată realizează 
schema lecției la tablă. 
 
 
Solicită elevilor să identifice 
părţile componente ale lalelei cu 
ajutorul materialelor ajutătoare 
(planşă, atlas, manual, mulaj, 
material proaspăt) şi urmăreşte 
participarea activă a elevilor la 
lecţie. 
Solicită elevilor să privească 
plantele înrudite și să evidențieze 
prin ce se deosebesc. Folosind 
materialul natural şi imaginile din 
manual prezintă organele 
vegetative și reproducătoare ale 
lalelei. 

Solicită elevilor să precizeze din ce 

Elevii formează perechi şi 
rezolvă sarcina de lucru. 
Un reprezentant al 
perechilor formate 
prezintă colegilor ideiile 
principale din sarcina de 
lucru. 
 

În 
pereche 
Frontală 

Observaţia, 
Explicaţia, 
Conversaţia, 
Ĩnvăţarea prin 
descoperire, 
Demonstraţia 
Problematizarea, 

Fişa de 
activitate, 
Material 
natural: 
lalea,  
lăcră-
mioare, 
Manual, 
Atlas 
botanic, 
Planşe, 
Prezentare 
Power 
Point. 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluează 
competența 
prin 
intermediul 
performan- 
ţei 
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C5 

 

 

 

C4 
 

 
 

 
C7 

este format bulbul (lalea/ ceapă).  

Explică noțiunea de înmulțire 
vegetativă.  

Propune realizarea diagramei 
florale pornind de la cunoașterea 
elementelor florale. 

Cere elevilor să argumenteze 
importanţa lalelei și a plantelor 
înrudite pentru om și natură. 

Insistă asupra utilizării 
terminologiei ştiinţifice prin 
repetarea termenilor cu un grad 
mai mare de dificultate în 
exprimare. 

III.  Reflecţia  
Fixarea şi 
sistematizarea 
noilor 
cunoştinţe 
6 minute 

 Profesorul reia schema Ş/VŞ/AÎ; 
solicită elevilor să completeze 
coloana AÎ cu noţiunile însuşite în 
cadrul lecţiei. 
Pentru a verifica însuşirea 
noţiunilor, dar şi capacitatea 
acestora de corelaţie profesorul 
propune elevilor completarea 
hexagonului 
Se dă următorul hexagon. 
Completaţi triunghiurile conform 
cerinţelor  fiecărei întrebări. 
1.  Cum se realizează înmulţirea la 
lalea? 
2.  Când se formează tulpina 
aeriană? 
3.  Unde sunt localizate frunzele 
protectoare? 
4.  Care dintre plantele înrudite  
prezintă inflorescenţă? 

Elevii notează ce au 
ĩnvăţat în rubrica: AÎ  
 
 
Elevii completează 
individual Hexagonul.  
Primul elev care a 
îndeplinit sarcina prezintă 
rezolvarea la întreaga 
clasă.
 
 
 
 

Frontală 
Individu
ală 

Conversaţia, 
Explicaţia, 
 
 
 
Hexagonul. 

Fişa: 
Ş/VŞ/AÎ  
 
 
 
Fişa de 
activitate 
 

Se evaluează 
capacitatea 
elevilor de 
aplicare a 
noilor 
cunoştinţe 
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5.  De ce laleaua face parte din 
categoria angiospermelor 
monocotiledonate? 
6.  Ce deosebiri există între lalea şi 
lăcrămioară ? 
Verifică corectitudinea întocmirii 
hexagonului. 

 Feedback-ul 
 5 minute 

 Distribuie fişele de evaluare. 
  
 

Elevii completează fişele 
de evaluare. Primii 5 elevi 
care au completat fişa de 
evaluare vor fi notaţi. 

Individu
ală 
Frontală 

Conversaţia, 
Explicaţia. 
 

Fişa de 
evaluare 

Se evaluează 
competenţa 
prin 
intermediul 
performanţei. 
Autoevaluare 

 Încheierea 
Aprecierea 
elevilor 
2 minute 

 Profesorul are în vedere ca în urma 
participării la lecţie elevii să 
cunoască structura 
fructului/seminţei, cât şi tipurile de 
fructe/seminţe. 

 Frontală Explicaţia  Observarea 
sistematică 

 
III. După lecție 

1. Extinderea: Propune realizarea unui rebus cu tema: Laleaua.  
2. Evaluarea: Se realizează pe tot parcursul lecţiei prin: Observarea sistematică a elevilor; Chestionare orală; Modul de îndeplinire a sarcinii de 

lucru, Capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele însușite. 
 


