
Demers didactic ce vizează o metodologie centrată pe competențe cheie 
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Subiect: Cercul 

 

Competențe cheie vizate:                 

 

1. Competența de comunicare în limba maternă   

- este manifestată de elevi în momentul în care îşi exprimă emoţiile, 

opiniile şi pun întrebări despre o caligramă ce reprezintă figura 

geometrică cercul. Caligrama este un poem în care dispoziţia grafică 

în pagină formează un desen care are legătură cu subiectul textului. 

Cuvântul provine din limba greacă, cali- venind de la termenul 

grecesc kallos, care înseamnă „frumos“ iar gramma însemnând 

„inscripţie”.   

 

2.  Competența de comunicare în limbi străine 

- elevii traduc caligrama în limba franceză și apoi exersează 

pronunția poemului : 

Formés d’un cercle 

La roue, le pot et l’oeuf, 

L’oeil et la montre, 

Le soleil et une planète, 

Un bol et une assiette, 

Un ballon et une vis, 

Tous se sont formés d’un cercle. 

 

 3.  Competențe matematice și competențe de bază în 

științe și tehnologii 
- împărțiți în grupe de câte 4-5, elevii vor identifica cercuri din realitatea înconjurătoare, vor desena o 
floare, pe o foaie albă A4, folosind numai compasul;   

- elevii vor descoperi elementele cercului prin rezolvarea unui rebus scurt: 

1. Într-un cerc , raza, diametrul şi coarda se pot măsura, deci sunt ... 

2. Mulţimea tuturor punctelor dintr-un plan egal depărtate de un punct 

fix al planului ... (articulat) 

3. Un segment care uneşte două puncte de pe cerc ... 

4. O coardă care conţine centrul cercului ... 

5. Porţiunea de cerc cuprinsă între două puncte distincte de pe cerc ... 

(trei cuvinte) 

6. În notația C(O, r), punctul O este ...    

7. Segmentul care uneşte centrul cercului cu un punct de pe cerc ... 

8. Arcul care se noteză cu două litere se numeşte arc ... de cerc 

9. O jumătate de cerc  ... 

    Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB, veţi descoperi cuvântul 

GEOMETRIE  (https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/cercul-7) 

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/cercul-7


 

- elevii vor calcula raza unei arene circulare de circ cu diametrul de opt metri și diametrul unei roți de bicicletă 

cu lungimea unei spițe de 32 centimetri. 

 

4.  Competența digitală 

- elevii folosesc tablete/computere/smartphonuri pentru a culege informații despre istoria roții, apoi le 

vor cuprinde la nivel de clasă într-un fişier PowerPoint în care vor folosi pentru titlul „Invenția și 

evoluția roții”, din meniul Insert, opțiunea WordArt→Text Effects→Transform→Circle.  

 

5.  A învăța să înveți 

- elevii vor învăța cum pot accesa Wikipedia, pentru a învăța cât mai multe despre simbolistica 

cercului (simbolul perfecțiunii, echilibrului, infinitului; simbolul egalității-hora, inelele olimpice; de 

protecție a individului sub formă de inel, brățară, brâu, coroană, colier). 

 

6.  Competențe sociale și civice 

- în cadrul orei elevii vor lucra pe grupe , interacționând, colaborând. 

 

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

- elevii vor desena cercuri pe bucăți de carton, le vor decupa, colora și transforma în 

mărțișoare pe care le vor putea oferi de 1 Martie pentru promovarea școlii la care învață. 

 

8.  Sensibilizare și exprimare culturală 

- ”Jocurile olimpice de vară-Tokyo 2020” – prezentarea unor postere cu poze ale orașelor 

ce au găzduit ediții anterioare ale Jocurilor Olimpice sau a unor obiective turistice 

culturale din Japonia. 

 

 

  

 

Notă 

        Caligrama utilizată are titlul Formés d’un cercle, autor Blejdea Octavian elev al Şcolii Generale 

Nr. 175 „Sfântul Nicolae” din Bucureşti și a fost publicată în revista „Un clin d’oeil enfantinsur les 

mathématiques- calligrammes/Matematica văzută prin ochi de copil- caligrame ” a Simpozionul 

Naţional  „De la ştiinţă la literatură- abordare interdisciplinară”, sesiunea de comunicări  -  Ediţia I 

din 19 – 20 aprilie 2010. 

 

 


