
 

DESCRIEREA MATERIALULUI  ,,DOBROGEA-ȚINUT DE VIS”, OPȚIONAL 

 

Clasa  a II-a 

Propunător: Profesor învățământ primar Treșină Daniela, Școala Gimnazială Nr. 38 

,,Dimitrie Cantemir”, Constanța 

 

Competențe generale: 

1. Receptarea unei varietăţi de mesaje orale/scrise, în situații de comunicare cunoscute; 

2. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi din mediul apropiat; 

 

Competențe specifice: 

1. Identificarea caracteristicilor elementelor geografice specifice Dobrogei; 

2. Valorificarea  informațiilor istorice, geografice, culturale  obținute din diverse surse; 

3. Recunoașterea  elementelor distinctive ale minorităților din Dobrogea; 

4. Valorificarea  informațiilor istorice, geografice, culturale  obținute din diverse surse; 

 

 

Obiective: 

O1: să prezinte regiunea Dobrogea; 

O2: să compună texte despre anumite obiective din regiune; 

O3: să intoneze cântece ale diverselor etnii; 

O4: să realizeze fișe de documentare/panouri de prezentare; 

 

Resurse: 

 Metodologice  

 Strategii didactice: 

 Metode și procedee: - conversația, explicația, munca independentă, observația dirijată, 

problematizarea, jocul didactic, brainstorming, RAI, explozia stelară;  

Mijloace de învăţământ : planșe didactice, stilou, markere, tablă interactivă, pliante, panouri, 

harta, monografii, costume naționale, obiecte din ,,cufărul bunicii”; 

Forme de organizare : frontală, individuală, pe echipe, în perechi; 

 Temporale: un an/o oră pe săptămână 

 Umane:  elevi, clasa II 

 Resurse spațiale: sala de clasă, muzee, diverse locații; 
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 Brăiloiu, C. Folclor din Dobrogea / C. Brăiloiu, E. Comişel, T. Găluşcă-Cîrşmariu ; 

stud. Introd. De Ovidiu Papadima. – Bucureşti : editura Minerva, 1978. – pag. 616 .; 

 Cioroiu, C – Etnii trăitoare alături de români în Dobrogea (Rezumat), în „Analele 

Dobrogei”, serie nouă, an II, nr. 1, Constanţa, 1996 

 

 



 

 

DOBROGEA – ȚINUT DE VIS 

 

 

Autorul: prof. înv. primar Treșină Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanța  

Clasa: a II-a  

Arii curriculare implicate:  

Limbă şi comunicare 

Matematică și Științe ale naturii 

Consiliere și orientare 

Arte și Tehnologii 

Durata: un an școlar 

Curriculum la decizia şcolii 

Număr de ore pe săptămână: 1 oră 

 

ARGUMENT 

 

Sunt atât de multe de spus despre Dobrogea, ținutul în care trăim, iar noi știm atât de 

puține… încât cred că acest opțional este interesant atât pentru elevi dar și pentru părinții 

acestora. Dorința tuturor de a ști cât mai multe despre această regiune, interesul de a promova 

imaginea sub diferite forme, insuficienta atenție acordată acestei regiuni, faptul că Dobrogea 

este o regiune necunoscută pentru marea majoritate dintre români,  mândria că trăim în singurul 

loc din țară unde găsești munți, chei, mare, deltă, bălți cu mult pește și, bineînțeles Dunărea, 

sunt câteva dintre motivele care m-au determinat să aleg acest opțional. 

Abordarea acestui opțional îmi va permite să aduc în atenția copiilor ce nu știu încă 

despre ținutul în care trăiesc și să-i stimulez să culeagă informații din cât mai multe surse, să 

promoveze acest ținut ori de câte ori o pot face.         

 

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

C1- Identificarea caracteristicilor 

elementelor geografice specifice Dobrogei; 

 

Prezentarea regiunii (așezare geografică, 

forme de relief, rețeaua hidrografică a 

Dobrogei, clima) 

Drumeții  

Discuții  de  grup 

Observații libere si dirijate 

C2- Prezentarea personalităților din 

Dobrogea; 

Realizarea medalionului personalităților din 

Dobrogea 

Discuții cu profesori de istorie 

Informări folosind diverse surse 

Vizionarea unor materiale ce conțin 

informații despre aceste personalități 



Activităţi comune cu colegi din alte 

clase/şcoli 

Redactarea de texte scurte pe diferite teme 

C3- Valorificarea  informațiilor istorice, 

geografice, culturale  obținute din diverse 

surse; 

Colectarea și prelucrarea unor materiale 

referitoare la această regiune 

Colectarea și prelucrarea unor informații 

referitoare la orașul natal (județul Constanța) 

Colectarea unor, obiecte din ,,cufărul 

bunicii” 

Întâlniri cu personalități locale 

Întâlniri cu veterani de război 

Vizită la Muzeul de istorie din C-ța. 

Jurnalul de călătorie  

Expoziția ,,Sunt dobrogean!” 

C4- Descrierea  zonelor turistice, economice 

din Dobrogea; 

Realizarea unor texte despre obiective din 

această regiune 

Confecționarea unor pliante 

Mănăstiri din Dobrogea 

Relatări,discuții de grup 

,,Călător prin Dobrogea” 

Joc de rol (ghid, agent de marketing) 

C5- Folosirea în comunicare a unor date 

geografice, termini istorici și culturali; 

 

 

 

Fişe de documentare despre comorile 

subterane ale Dobrogei 

Resurse naturale 

Tradiții și obiceiuri din Dobrogea 

Realizarea unor panouri de prezentare  

Studiu individual, selectarea unor imagini 

Discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor 

găsite pentru rezolvarea unor 

probleme/sarcini 

Competiţii de grup 

Vizite  

Creații literar artistice 

Portofolii  

 

C6- Recunoașterea  elementelor distinctive 

ale minorităților din Dobrogea; 

Vizionarea unor materiale ce conțin 

informații despre aceste minorități 

Prezentare de elemente distinctive ale acestor 

minorități 

Completarea unor texte lacunare 

Intonarea unor cântece ale diverselor etnii 

Jocuri de rol 

Activități de redactare a unor texte 

 

 

 

 



 

CONȚINUTURI 

LISTA DE CONȚINUTURI: 

 SĂ CUNOAȘTEM REGIUNEA  ÎN CARE TRĂIM! 

- Istoric şi condiţii naturale  

- Îmbogățirea vocabularului cu termen specifici (din geografie, istorie) 

- Harta României și a Dobrogei 

- Județul Tulcea, județul Constanța (așezare geografică, obiective turistice, economice) 

- Stațiuni balneoclimaterice în Dobrogea 

- Stațiunile litoralului românesc 

 

 OAMENI DE SEAMĂ AI DOBROGEI 

- Medalion al personalităților din Dobrogea 

- Personalități ale culturii și științei dobrogene 

- Personalități ale literaturii dobrogene 

- Matematicieni dobrogeni 

 

 CĂLĂTOR PRIN DOBROGEA 

- Mănăstiri din Dobrogea 

- Obiective turistice dobrogene 

- Rezervații naturale ale județului Constanța 

- Specii protejate în ținutul dobrogean 

- Porturi din Dobrogea 

- Delta Dunării și litoralul Mării Negre 

- Canaralele de la Hârșova, Parcul Național Munții Măcinului, Cheile Dobrogei, Insula 

Popina 

- Cetățile Dobrogei 

 

 Dobrogea-model de unitate culturală și etnică 

- Colinde din zona Dobrogei 

- Minorități din Dobrogea 

- Caracteristici ale costumului popular 

- Legende, tradiții și obiceiuri în Dobrogea 

 

CORELAREA COMPETENȚELOR CU CONȚINUTURILE 

 

 

COMPETENȚE CONȚINUTURI 

C1, C3, C4, C5  SĂ CUNOAȘTEM REGIUNEA  ÎN 

CARE TRĂIM! 

- Istoric şi condiţii naturale  

- Harta României și a Dobrogei 

- Județul Tulcea, județul Constanța (așezare 

geografică, obiective turistice, economice) 

- Stațiuni balneoclimaterice în Dobrogea 

- Stațiunile litoralului românesc 

- Monografii ale unor localități din Dobrogea 



C1, C3, C4, C5  CĂLĂTOR  PRIN DOBROGEA 

- Mânăstiri din Dobrogea 

- Obiective turistice dobrogene 

- Rezervații naturale ale județului Constanța 

- Specii protejate în ținutul dobrogean 

- Porturi din Dobrogea 

- Delta Dunării și litoralul Mării Negre 

- Canaralele de la Hârșova, Parcul Național 

Munții Măcinului, Cheile Dobrogei, Insula 

Popina 

- Cetățile Dobrogei 

 C2, C3, C4, C5, C6  DOBROGEA- MODEL DE UNITATE 

CULTURALĂ ȘI ETNICĂ 

- Colinde din zona Dobrogei 

- Minorități din Dobrogea 

- Caracteristici ale costumului popular 

-  Legende, tradiții și obiceiuri în Dobrogea 

- Cântece și dansuri dobrogene 

C1, C2, C3, C5, C6 OAMENI CU CARE NE MÂNDRIM 

- Personalități din Dobrogea 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

❖ Probe  scrise  

➢ completarea  unor  rebusuri 

➢ fișe  de  muncă  independentă 

❖ Probe  orale   

➢ jocuri  didactice ; 

➢ povestiri , dezbateri ; 

➢ alcătuirea  unor  texte  orale. 

❖ Probe  practice   

➢ realizarea unor afișe , 

➢ postere,  

➢ jurnal de călătorie , 

➢ monografia 

❖ Probe  alternative   

➢ Portofoliul 

➢ cartea-ștafetă 

PRODUSE FINALE 

 

Miniproiecte despre personalităţi din Dobrogea 

Pliante cu fotografii, imagini ale localităţilor din Dobrogea 

Medalionului personalităților din Dobrogea 

Expoziția ,,Sunt dobrogean!” 

Realizarea pe grupe a unei mape “ Ştiaţi că … ? “; 

Glosar de termeni (joc didactic „Dicționarul Dobrogei”); 

Intonarea unor cântece ale diverselor etnii 

Realizarea unor coregrafii specifice minorităților din Dobrogea; Serbări școlare 
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