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PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISIPLINA OPȚIONALĂ  

“MAREA – DE LA LEGENDĂ LA ARTĂ”  

CLASA a V-a  

CURRICULUM INTEGRAT PENTRU LIMBA ROMÂNĂ, BIOLOGIE, 

GEOGRAFIE, ISTORIE, EDUCAȚIE PLASTICĂ, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

ARGUMENT 

Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei - spirit de observație și de 

investigație, inventivitate, fantezie, imaginaţie -, am optat pentru un opţional la nivelul mai 

multor arii curriculare, care presupune formularea unor obiective comune mai multor 

discipline de studiu din planul de învăţământ.  

Cursul opțional Marea – de la legendă la artă a fost proiectat pentru a integra, în 

curriculumul școlii, tema proiectului finanțat prin programul Erasmus+, Once upon a time … 

the SEA, și se adresează elevilor de clasa a V-a, ce vor avea șansa de a se implica în activități 

de documentare printr-o abordare tematică interdisciplinară (geografie, biologie, istorie), care 

va conduce la realizarea unor materiale didactice auxiliare necesare pentru sporirea gradului 

de atractivitate a orelor de curs. În realizarea activităţilor se vor folosi metode şi tehnici 

inovative specifice educaţiei elevilor şi adaptate particularităţilor lor, metode interactive care 

stimulează motivația, creativitatea și implicarea copiilor la clasă (descoperirea, jocul de rol, 

activitate de tip proiect, activitatea individuală şi în grup). 

Originalitatea, creativitatea, exprimarea liberă a impresiilor şi sentimentelor copiilor 

participanţi vor prilejui descifrarea tainelor şi frumuseţea universului marin, care vor fi 

ilustrate prin intermediul unui un mini-dicţionar cu informaţii despre flora şi fauna marină sau 

a unor postere, desene, fotografii, broşuri cu reţete culinare şi creaţii literare sub formă de 

legende, poveşti, poezii, jocuri educative şi prezentări multimedia.  

Activitățile Marea - sursă de inspirație în artă (muzică, pictură, fotografie, 

cinematografie), Carnavalul vieţuitoarelor marine, alături de creaţiile literare publicate sub 

titlurile Poeziile Mării,  Marea în poveşti şi în legende, vor urmări stimularea motivației 

pentru explorarea valorilor naturale ale mării din perspectiva cultural-artistică. Prin 

intermediul galeriei de postere despre protejarea mediului marin, Împreună pentru mare!, și 

prin crearea unor sloganuri şi derularea unei campanii de informare a populației despre 

importanţa unui mediu marin sănătos, respectiv prin acțiunile de ecologizare, se va asigura 

formarea unui comportament ecologic, social şi civic. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

1. Înțelegerea problemelor ecosistemelor marine prin lecții interdisciplinare; 

2. Stimularea motivației pentru a explora valorile naturale ale mării din perspectiva cultural-

artistică. 
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COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 

1. Înțelegerea problemelor ecosistemelor marine prin lecții interdisciplinare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.1. Implicarea elevilor în activități de cercetare 

pentru a cunoaştere şi înţeleg mediul natural 

şi social,  stimularea interesului pentru 

investigarea acestuia; 

- Exerciţii de documentare cu privire la geneza 

mării, ecosistemul marin, porturi şi destinaţii 

turistice de la Marea Neagră și Marea Mediterană, 

respectiv la exilul poetului Ovidius, marea ca 

sursă de inspirație în artă; 

- Crearea unui mini-dicţionar cu informaţii despre 

flora şi fauna marină. 

1.2. Formarea abilităților de protejare a mediului 

marin; 

 

- Crearea unor sloganuri şi derularea unei 

campanii de informare a populaţiei despre 

importanţa unui mediu marin sănătos; 

- Acţiuni de ecologizare. 

1.3. Dezvoltării competențelor TIC Ateliere de lucru (realizarea de materiale cu 

caracter informativ; prezentarea produselor 

finale). 

 

2. Stimularea motivației pentru a explora valorile naturale ale mării din perspectiva cultural-

artistică 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

2.1.Prezentarea unor răspunsuri personale, 

creative şi critice, pe marginea unor texte diverse 

sau creaţii artistice  

- Lectură selectivă, explicativă; 

- Exerciții de exprimare a unor puncte de vedere 

pe tema abordată. 

2.2. Dezvoltarea sensibilităţii, imaginaţiei şi a 

creativităţii artistice; 

- Realizarea unor benzi desenate care să ilustreze 

scene din legende; 

- Joc de rol; 

- Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor 

texte imaginative, a unor scenete pe tema mării; 

- Colectarea şi realizarea unei broşuri de reţete 

culinare. 

2.3. Executarea unor lucrări creative 

simple/machete 

 

- Abordarea unor teme din perspectivă 

interdisciplinară – realizarea unor compoziţii 

plastice reprezentând lumea din adâncuri, 

folosind ca tehnici acuarela, colajul, pastel, 

grafică; 

- Realizarea unor machete; 

- Confecționarea unor costume din materiale 

reciclabile. 
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CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII: 

 

 

Unitatea de învăţare Conţinuturi 

 Prezentarea disciplinei opţionale 

 

 

 

 

 

I.  Marea – un miracol 

 Geneza mării   

 Investigarea unor documente referitoare la geneza mării. 

 Marea în poveşti şi legende - Legendele Olimpului de 

Alexandru Mitru  

 Legenda Tomisului;  

 Semnificația numelui; 

 Tomisul - colonie grecească. 

 Legenda lui Poseidon, zeul mării; 

 Zeul și pământenii; 

 Templul – un spațiu sacru. 

 Compoziția liberă. Unitatea compoziției (creații  literare 

narative, benzi desenate, machete care să ilustreze scene din legende) 

 

 

 

 

II.  Lumea din adâncuri 

 Mai aproape de marea noastră 

 Ecosistemul marin; 

 Realizarea unui minidicţionar cu informaţii despre flora şi 

fauna marină; 

 Compoziția liberă. Unitatea compoziției (creații plastice care să 

ilustreze universul marin, costume din materiale reciclabile, scenetă, 

broşură de reţete culinare); 

 Importanţa unui mediu marin sănătos. 

 

 

 

 

III.  Ovidius – poetul mării 

 Publius Ovidius Naso - Poetul latin exilat la Tomis 

 Investigarea unor documente cu privire la exilul poetului la 

Tomis;  

 Primul cântăreț al meleagurilor noastre. 

 Compoziția liberă. Unitatea compoziției (creații  literare în 

versuri); 

 Marea prin ochii scriitorilor români – culegere de texte ale 

scriitorilor români care au surprins imaginea mării în creațiile lor. 

 

IV.  Călători la malul mării 

 

 Țări și porturi riverane  
 Principalele porturi şi destinaţii turistice de la Marea Neagră și 

Marea Mediterană; 

 Jocul educativ („Țări, oraşe, mări”); 

 Jurnalul. 

V. Marea – o poartă către 

artă 

 Marea - sursa de inspirație în artă (muzică, film, pictură, 

fotografie) 

VI. Copiii şi Marea 

 

 Activităţi în aer liber 
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VALORI ȘI ATITUDINI 

Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;  

piritul de observație și receptivitatea;  

Motivația pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;  

nterpretarea critică a faptelor observate; 

orinţa de a împărtăşi experienţe proprii și de a facilita învățarea altora;  

lexibilitatea în aplicarea cunoştinţelor dobândite în viaţa cotidiană; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de natură şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală; 

 Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv cele create prin 

aplicarea TIC. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 

 Aplicarea unor chestionare; 

 Observarea sistematică a activităţii elevului; 

 Investigația; 

 Portofolii cu lucrări ale elevilor (creaţii literare/ plastice ale elevilor); 

 Proiectul individual și de grup; 

 Panouri tematice, expoziții; 

 Autoevaluarea; 

 Interevaluarea. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 https://ecomareaneagra.wordpress.com/ecosistemul; 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagră; 

 Enciclopedia copiilor – Viaţa în Marea Neagră, Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 

 Legendele Olimpului de Alexandru Mitru, Ed. VOX, 2000; 

 Lascu, Nicolae, Amintirea poetului Ovidiu la Constanța, Revista Pontica, nr. 2, 2012, 

pp. 339–358; 

 Rădulescu, Adrian, Ovidiu la pontul Euxin, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981; 

 Eminescu, Mihai, Poezii, Ed. Minerva, București, 2015; 

 Anghel, Dimitrie, Poezii și proză, Ed. Andreas, București, 2010; 

 Vlahuță, Alexandru, România pitorească - PE MAREA NEAGRĂ, 

http://www.autorii.com/scriitori/alexandru-vlahuta/romania-pitoreasca-pe-marea-neagra;  

 Bătrânul și marea (1990), ecranizare dup cartea lui Ernest Hemingway, regizor Jud 

Taylor; 

 Mă-ntorc la tine mare albastră, melodie interpretată de Daniel Iordăchioaie; 

 La malul mării, melodie interpretată de Gheorghe Gheorghiu; 

 Cucoș, Constantin, Psihopedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2005. 

 

https://ecomareaneagra.wordpress.com/ecosistemul
http://revistapontica.files.wordpress.com/2012/02/pontica-3-pag-339-358.pdf
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PLANIFICARE ANUALĂ 

  

 

Nr. 

crt. 

               DOMENII  

ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

NUMĂR ORE ALOCATE 

SEM.  

I 

SEM. 

II 

TOTAL 

1. Prezentarea disciplinei opţionale 1 - 1 

2. Marea – un miracol  7 - 7 

3. Lumea din adâncuri  9 - 9 

4. Ovidius – poetul mării - 4 4 

5. Călători la malul mării  - 5 5 

6. Marea – o poartă către artă - 6 6 

7. Recapitulare finală - 1 1 

8. Școala altfel 1 - 1 

Total 18 16 34 


