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• Disciplina: Limba și literatura română
• Profesor: Buzoianu Cristina
• Clasa: a V-a 
• Unitatea de învățare; „Pe strada mea”
• Unități de conținut:
- text de bază: „O stradă cu sentimente” de Ana Blandiana (text 

descriptiv literar)
- text auxiliar: un articol de ziarul „Adevărul”, „Cuibul Princesei de la 

Peleș. Povestea căsuței din copaci a Reginei Maria” - text nonliterar
• Tipul lecției: mixtă
• Strategii didactice:
- metode: conversația euristică, problematizarea, teoria inteligențelor

multiple, exercițiul, turul galeriei;
- mijloace: manualul, manualul digital, fișe de lucru, postere, 

dispozitive audio-video, videoclipuri, jocuri didactice, materiale
pentru crearea căsuței (piese lego, hârtie, plastelină, bețișoare, 
lemn, carton).

- forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
• Forme de evaluare: evaluare formativă, evaluare colegială, 

autoevaluare, tehnica 3-2-1
• Durata: 100 de minute



• Competențe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de 

detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/ sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogate;

3.2. Redactarea, individual sau în echipă, a unui text simplu, 
pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, 
scheme.

Am corelat aceste unități de conținut cu aspecte 
conexe din cadrul disciplinei de Consiliere și dezvoltare 
personală: teoria inteligențelor multiple, conștientizarea și 
exprimarea adecvată a emoțiilor și testul căsuței pentru 
definirea personalității. Astfel, din perspectiva acestei 
discipline, am urmărit dezvoltarea următoarelor 
competențe specifice:

1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a 
modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale
şi de carieră;

2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu 
sine şi cu ceilalţi;

2.2. Acordarea feedback-ului pozitiv în relaționarea cu ceilalți



Parcursul didactic

Demersul didactic a pornit, în etapa de evocare, de la testul
căsuței, test psihologic prin care se urmărește proiectarea relațiilor
emoționale ale copiilor, precum și identificarea sentimentelor de 
siguranță, de apartenență la un grup. Testul casei poate da
informaţii valoroase cu privire la diferite aspecte ale 
temperamentului copilului, lumea sa emoţională şi modul în care 
aceasta se referă la mediul extern. Astfel, am solicitat elevilor să
deseneze pe o coală A4 o imagine a casei care îi reprezintă. 

Activitatea individuală a fost urmată de turul galeriei, în
cadrul căreia fiecare elev a putut observa realizările celorlalți. Am 
prezentat, în linii mari, interpretarea anumitor aspecte pe care 
testul le-a scos în evidență:



• - casă mare: este asociată, de obicei, cu 
bucuria și bunăstarea; copilul care o 
desenează este sociabil, prietenos, capabil 
să arate afecțiune; casa lui este 
confortabilă și întotdeauna deschisă 
pentru prieteni.

• - casă mică: necesitate de autoapărare 
împotriva lumii exterioare, introversiune; 
în funcție de vârsta copilului, timiditate, 
dificultăți în relațiile cu colegii, temeri și/ 
sau sentimente de inferioritate;

• - casă înaltă: atunci când casa este prea 
alungită în înălțime, poate semnala nevoia 
de a crește pentru a ajunge la maturitate; 
este caracteristică unor copii cu probleme 
emoționale acasă și care doresc să crească 
mai repede;

• - casă joasă: casele mici, cu distanță mică 
dintre podea și tavan față de lățimea 
acesteia, sunt asociate cu sentimente de 
opresiune, anxietate, griji, supărare acasă, 
mai ales dacă nu există linia solului sau 
sunt deformate, neterminate;

• - casă cu etaj: copil sensibil, atent, 
minuțios, în relații bune cu familia și cu 
exteriorul;

• - casă cu aspect de castel: poate fi 
interpretată în moduri diferite, în funcție 
de caracteristicile de vârstă și de copil; pe 
de o parte, poate fi un copil cu imaginație 
bogată, căruia îi place să viseze și să 
creeze locuri și personaje, dar poate 
indica, de asemenea, un caracter puternic, 
cu o poftă de putere; la copiii mai mari 
poate însemna protecție și fuga de lumea 
reală, nevoia de a se apăra de elementele 
externe, care sunt considerate ca fiind 
periculoase sau nedorite;

• - casă de la țară: adesea este legată de 
dorința de a căuta liniște, viață pașnică și 
de evadare din lumea urbană plină de 
zgomot și grabă; poate indica, de 
asemenea, sensibilitatea și gustul pentru 
artă;

• - casă cu grădină: în general, este un semn 
pozitiv, în cazul în care distribuția sa este 
proporțională cu mărimea casei; poate 
simboliza un gust pentru spații deschise, 
activități în aer liber, natura și animalele; 
este caracteristică extroverților (dacă nu 
există ziduri sau garduri), cu sensibilitate și 
deschidere către ceilalți;



• - ușa: o ușă foarte mică poate reflecta
timiditate extremă sau nevoia de 
protecție; o ușă mare este un simptom
al extraversiunii și chiar al dependenței
de relațiile sociale; dacă ușa este
deschisă, aceasta poate însemna
disponibilitate de comunicare și de 
exprimare a emoțiilor; dacă ușa este
închisă și există chiar și încuietori în ea, 
ar putea însemna nevoia de protecție și
de intimitate sau chiar frică de a fi
judecați.

• - ferestrele: pot fi interpretate ca 
mijloace prin care se vede tot ce se 
întâmplă în jur, deci o casă fără
ferestre exprimă teama sau refuzul de a 
face față realității; unele deschise și
ferestre mari înseamnă disponibilitatea
de conectare cu lumea exterioară, 
deschidere față de cu ceilalți; pe de altă
parte, ferestre închise și mici pot fi un 
simptom al unei personalități prudente
și rezervate față de ceilalți.

• - acoperișul: este echivalent cu mintea și
ideile noastre; un acoperiș foarte mare în
comparație cu casa poate să arate o 
personalitate idealistă, cu puțin contact cu 
lumea reală; un acoperiș foarte
elaborat (cu detalii desenate) reprezintă o 
minte foarte rațională sau creativă, 
motivată de idei, dar fără a pierde din 
vedere ceea ce conectează mintea cu 
realitatea; când acoperișul este plat poate
fi un semn al oprimării sau al suferinței.

• - gradina: reprezintă capacități bune de 
exprimare și imaginație; cu toate acestea, 
dacă grădina este înconjurată de ziduri sau
garduri care nu permit să se vadă, poate fi
un semn de agresiune și insecuritate.

• - copacii: existența copacilor în desen este, 
de obicei, o expresie a abundenței și a 
dorinței de a face parte dintr-o societate.

• - drumul: reflectăe modul de raportare la 
lumea exterioară (drept, cu pietre, 
bifurcații, curbe).

• - animale: arată un bun suport afectiv.
• - cabluri telefonice și antene: prezintă o 

personalitate obsesivă, extrem de detaliată
și o nevoie puternică de a menține o 
rutină.



În urma acestui exercițiu-joc de 
captare a atenției, în etapa de realizare a 
sensului, am introdus tema lecției: receptarea
textului descriptiv literar, „O stradă cu 
sentimente” de Ana Blandiana. După lectura
textului, s-a discutat despre impresiile după
prima lectură, insistându-se asupra faptului că
autoarea percepe într-o viziune subiectivă
descrierea străzii și a caselor. 

De asemenea, s-a făcut conexiunea
dintre text și experiența personală („La ce te-
ai gândit citind această poezie?”), dar și între
instanțele comuncării: autor-receptor 
(„Notează o întrebare pe care ai vrea să i-o 
adresezi autoarei!”).



În continuare, s-au analizat frontal o serie de aspecte de structură și de 
conținut ale textului poetic: 
- tema textului: strada;
- cuvinte-cheie corespunzătoare celor trei secvențe: case, sentimente, 
poveste.
- idei corespunzătoare celor trei secvențe: 
1. Casele de pe stradă sunt diferite, cu personalitate proprie.
2. Acoperișurile caselor sunt și ele ambițioase să se remarce.
3. Strada este una cu sentimente.
- textul descriptiv literar: text în care se prezintă un obiect, o ființă sau un 
fenomen, evidențiind părțile sale componente; prezintă impresii subiective
despre un obiect, o ființă, un fenomen, prin folosirea creativă a limbajului, 
astfel încât obiectul descris să fie prezentat cât mai sugestiv.
- relații semantice: sinonimie, antonimie, cu exemplificări din text; câmp
lexical;
- procedee artistice: personificarea (definire și exeplificare pe text), 
identificarea componentelor umane ale caselor descrise.



În etapa următoare, pornind de la utilizarea personificării în
text, s-a propus o discuție despre ce înseamnă emoțiile și modul cum 
ele se exprimă. Prin intermediul vizionării unui videoclip
(https://www.youtube.com/watch?v=Im1blfeluX4), elevii s-au 
familiarizat cu cele șase emoții de bază (conform lui Paul Ekman): 
fericire, tristețe, furie, dezgust, frică, surpriză. 

Activitatea s-a desfășurat pe echipe și a avut în vedere
reprezentarea prin desen a celor șapte case din cadrul textului, 
cărora li s-au asociat culori, nume și emoții. 

https://www.youtube.com/watch?v=Im1blfeluX4


Activitatea următoare a propus o extindere a percepției asupra textului din 
perspectiva inteligențelor multiple. Am apelat la o  resursă educațională online (un 
videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ywIpHyZmfQM ), prin intermediul
căreia am favorizat extinderea înțelegerii conceptului de inteligență. Astfel, elevii au 
înțeles că există inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de 
cunoaştere, înţelegere şi învăţare:

• Inteligenţa lingvistică ce este vizibilă prin
lecturi, folosirea cărţilor, discuţii în grup, 
povestiri, joc de rol, lectura independentă, 
memorizare, fişe de lucru etc.

• Inteligenţa logico-matematică ce asigură
rezolvarea problemelor şi exerciţiilor de 
matematică, a clasificărilor, a calculelor, a 
jocurilor logice, a demonstraţiilor etc.

• Inteligenţa spaţială are în vedere exerciţii de 
gândire vizuală, folosirea culorilor, colaje, 
hărţi, imagini, fotografii, filme etc.

• Inteligenţa muzicală pune accent pe folosirea
muzicii de fond, ascultarea şi analiza muzicii, 
crearea de melodii, murmurarea sau legarea
acestora de concepte.

• Inteligenţa corporal-kinestezică vizează
mişcarea creativă, dramatizarea, exerciţii de 
relaxare fizică, limbajul corporal etc.

• Inteligenţa interpersonală prevede
colaborarea în grup, implicarea în viaţa
comunităţii, medierea de conflicte, colaborări, 
predarea reciprocă etc.

• Inteligenţa intrapersonală asigură studiul
independent, învăţarea în ritm propriu, 
centrele de interes, reflecţia la un moment 
dat, instruirea autoprogramată, activitatea de 
autoevaluare etc.

• Inteligenţa naturalistă are în vedere faptul că
elevii la care domină acest tip înţeleg lumea
naturală, iubesc plantele şi animalele, au 
abilitatea de a recunoaşte şi clasifica indivizi şi
specii şi de a stabili relaţii ecologice. 

• Inteligenţa existenţială este identificată de H. 
Gardner ca fiind responsabilă de cunoaşterea
lumii, (specifică filozofilor), însă nu s-a reuşit
localizarea zonei cerebrale care o activează.

https://www.youtube.com/watch?v=ywIpHyZmfQM


În urma prezentării aspectelor teoretice, elevii s-au grupat în funcție de 
tipul de inteligență dominant pe care au considerat că îl manifestă. Sarcinile de 
lucru pe echipe au permis elevilor să își valorifice creativitatea, să se transpună în
ipostaza unor lectori atenți la detalii și să își dezvolte spiritul critic.

Sarcinile de lucru au fost următoarele:

• 1. Inteligența lingvistică: Recitește
textul și prezintă oral ce ai înțeles din 
poezie, ce ți-a plăcut și ce te-a 
nedumerit!

• 2. Inteligența logico-matematică: 
Găsește pentru fiecare casă descrisă în
poezie o formă geometrică sau o 
formulă care i se potrivește! Explică de 
fiecare dată cum ai gândit pentru a găsi
echivalențele respective!

• 3. Inteligența spațial-vizuală: 
Desenează strada cu sentimente
descrisă în poezie, așa cum ți-o 
reprezinți pe baza informațiilor oferite
de text!

• 4. Inteligența muzicală: Gândește-te ce
tip de muzică (populară, clasică, rock, 
ambientală etc.) s-ar potrivi pentru
fiecare dintre cele șapte case descrise! 
Explică alegerile tale!

• 5. Inteligența corporal-chinestezică: 
Mimează emoțiile pe care ți le 
transmite fiecare casă descrisă în
poezie!

• 6. Inteligența naturalistă: Grupează
casele descrise în poezie în câteva
categorii! Precizează pe ce criterii te-
ai bazat când ai făcut clasificarea!

• 7. Inteligența interpersonală: 
Realizează un joc de rol cu un coleg! 
Creați un scurt dialog între casele
descrise în poezie și un trecător!

• 8. Inteligența intrapersonală: Scrie
un pasaj, în jurnalul tău, despre
emoțiile pe care le-ai avut citind și
discutând despre poezia „O stradă cu 
sentimente” de Ana Blandiana!



În etapa de reflecție, am propus lectura unui fragment dintr-un articol de ziarul
„Adevărul”, „Cuibul Princesei de la Peleș. Povestea căsuței din copaci a Reginei Maria” 
(http://adevarul.ro/locale/ploiesti/cuibul-princesei-peles-povestea-casutei-copaci-reginei-
maria-1_536620fbûd133766a857f2f2/index.html), care surprinde imaginea unei case 
proiectate ca un spațiu securizant, intim, care răspunde nevoii de libertate și fantezie a 
copilului. În urma analizei frontale a mesajului textului, am propus o activitate pe grupe: 
realizarea din diferite materiale (piese lego, hârtie, plastelină, bețișoare, lemn, carton) a 
machetei unei case de vis, așa cum o imaginează fiecare echipă.

http://adevarul.ro/locale/ploiesti/cuibul-princesei-peles-povestea-casutei-copaci-reginei-maria-1_536620fbûd133766a857f2f2/index.html


S-au oferit sugestii prin vizionarea unor videoclipuri:
- https://www.facebook.com/casesimobiladevisoficial/videos/casuta-facuta-din-betisoare-de-
inghetatamultumim-celor-care-apreciaza-/2356928597859798
-
https://www.youtube.com/watch?v=rHSKASbsSsE&list=LLIBcAVoYQadone2IBthvI0Q&index=1
486
- https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4FypB1-0g
La finalul activității, toate machetele au fost expuse, iar elevii au putut raporta casuțele
realizate la datele identificate inițial în urma testului căsuței și au putut interpreta trăsăturile
de personalitate ale membrilor fiecărei echipe.

https://www.facebook.com/casesimobiladevisoficial/videos/casuta-facuta-din-betisoare-de-inghetatamultumim-celor-care-apreciaza-/2356928597859798
https://www.youtube.com/watch?v=rHSKASbsSsE&list=LLIBcAVoYQadone2IBthvI0Q&index=1486
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4FypB1-0g


Astfel, printr-o activitate interdisciplinară, se pot forma și dezvolta competențe
conexe din cadrul mai multor discipline școlare, precum și competențe-cheie
europene, elevii percepând învățarea ca pe o activitate relaxantă, plăcută, ludică și
strâns legată de experiența lor de viață. Și-au manifestat deschis opiniile și au 
formulat răspunsuri deosebit de creative. Au simțit că se deconectează și că jocul
face parte din învățare. 
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