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"Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere,                
să cadă, să se ridice şi să se înşele”  

    (Pestalozzi) 

CUVÂNT ÎNAINTE 
        Disciplina Matematică şi explorarea mediului este prevăzută în planul-cadru 
de învăţământ în aria curriculară Matematică şi   Ştiinţe ale naturii, având alocate 
4/5 ore pe săptămână, pe durata unui an şcolar. 
        Clasa a II-a încheie ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale, constituit din 
clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, până la finalul acesteia din urma 
urmărindu-se  atingerea unui nivel de performanţă elementar în formarea 
competenţelor cheie in acord cu nivelurile de dezvoltare cognitivă şi afectivă ale 
elevilor. 
      Comparativ cu clasa pregătitoare şi cu clasa I, studiul disciplinei în clasa a II-a 
asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, precum şi a celorlalte achiziţii 
dobândite de elevi, în plan moral-afectiv şi acţional. 
      Deoarece problemele concrete de viata au un caracter integrat, ele nu pot fi 
soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competente ce nu sunt 
încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. 
       Pentru ca elevii să facă fată solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le 
formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide si eficiente între discipline, de a 
sintetiza si de a folosi cunoştinţele dobândite prin studierea disciplinelor şcolare. 
         Scopul nostru îl reprezintă stimularea continua a învăţării spontane a copilului, 
dezvoltarea capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între diferitele 
discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. 
Schimbarea fundamentală constă în modul de realizare a cunoaşterii trecându-se de 
la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Se renunţă la 
fragmentarea pe discipline în favoarea integrării disciplinelor. 
         Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate 
inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea 
didactică a conţinuturilor din diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se 
asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre lumea reală. 
       „Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între 
teme sau competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. 
Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi 
îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 
      Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la 
abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea 
modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale.  
       Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, 
efectiv şi afectiv, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al 
învăţării prin descoperire.  
      Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i 
stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un 
scenariu cât mai interesant al zilei.  



      Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, 
proiectate conform planului de învăţământ, susţinute de experienţa cadrului 
didactic.  
      Activităţile  pot fi desfăşurate integrat după scenariul elaborat de cadrul didactic, 
realizate sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane 
adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social 
sau eveniment special petrecut în familie. 
       Copiii sunt atraşi să se manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime 
ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Ne pot fi de un real folos vizitele, 
plimbările, întâlnirile cu specialişti  astfel încât, prin activităţile integrate, să se 
înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia cadrelor didactice se află 
permanent, o mulţime de activităţi: proiecte, jocuri, concursuri, activităţi 
extracurriculare. 
       Manualul lasă loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi organiza propriile 
activităţi integrate, în funcţie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 
 

 

 

 

                            

 

 

                                             

 

 

                                                

 

 

 

 



                                                METODOLOGIE 

                   privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru                  

învăţământul primar 
I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
    ART. 1 
  Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru de învăţământ 
pentru învăţământul primar. 
 
    ART. 2 
  În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni: 
 
    a) plan-cadru de învăţământ – document de politică educaţională care reflectă 
parcursul de învăţare pe care şcoala îl oferă copiilor pe durata unui nivel de 
învăţământ, precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) studiate de elevi pe 
parcursul fiecărui an şcolar şi numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum 
şi numărul de ore care pot fi alocate disciplinelor opţionale (curriculum la decizia 
şcolii/CDS); 
 
    b) arie curriculară – grupaj de discipline şcolare care transpun didactic domenii 
înrudite din cunoaşterea umană. La nivelul proiectării programelor şcolare, gruparea 
pe arii curriculare favorizează coerenţa orizontală între discipline şi economia de 
timp şcolar prin transferurile conceptuale şi metodologice care se realizează între 
discipline înrudite; 
 
    c) trunchi comun – ofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de către toţi 
elevii care urmează acelaşi tip de program de formare; 
 
    d) CDS (curriculum la decizia şcolii) – ofertă educaţională propusă de şcoală, 
adecvată pe cât posibil specificului local, intereselor şi nevoilor elevilor; 
 
    e) plajă orară – număr variabil de ore pe săptămână alocat unei/unor discipline 
opţionale din planul-cadru de învăţământ, şcoala fiind cea care îl decide; 
 
    f) schemă orară – modalitate concretă prin care clasele şi şcolile îşi alcătuiesc 
programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun şi orele stabilite pentru 
CDS; schemele orare ale claselor formează împreună schema orară a şcolii. 
 

 



 
    II. ELABORAREA PLANULUI-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU 
CICLUL PRIMAR 
 
    ART. 3 
    Construcţia planului-cadru de învăţământ are în vedere realizarea dezideratelor 
profilului de formare al copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de 
domeniile de competenţe-cheie specificate în art. 68 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În mod concret, până la 
finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de performanţă elementar în 
formarea următoarelor competenţe: 

1. Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în 
cel puţin o limbă străină, într-o varietate de situaţii: 
 
    1.1. Utilizarea corectă a limbii române şi a limbajului însuşit la disciplinele 
studiate. 
 
    1.2. Operarea cu mesaje verbale şi nonverbale, accesibile vârstei, pentru a elabora 
şi transmite mesaje care exprimă idei, experienţe, sentimente. 
 
    1.3. Adaptarea propriei comunicări la contexte de viaţă din mediul cunoscut. 
 
    2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii 
şi a instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte 
şcolare, extraşcolare şi profesionale. 
 
    2.1. Utilizarea capacităţilor formate în scopul rezolvării de probleme simple, în 
contexte date. 
 
    2.2. Folosirea unor raţionamente simple în vederea luării de decizii în contexte 
familiare. 
 
    2.3. Folosirea metodelor de investigare însuşite, pentru explorarea unor procese 
naturale şi sociale simple. 
 
    3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială: 
 
    3.1. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor copilului. 
 
    3.2. Relaţionarea corectă cu persoanele cu care intră în contact şi asumarea unor 
roluri în contexte familiare. 
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    3.3. Cooperarea în grupurile de apartenenţă şi acceptarea competiţiei. 
 
    3.4. Respectarea diversităţii întâlnite în contexte familiare; identificarea unor 
elemente relevante pentru identitatea proprie. 
 
    3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe 
respect, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
 
    3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare în contexte şcolare şi 
extraşcolare adaptate vârstei. 

4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii: 
 
    4.1. Identificarea unor obiective de învăţare corespunzătoare atât propriilor 
interese şi aptitudini, cât şi influenţelor educative exercitate de şcoală şi familie. 
 
    4.2. Folosirea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează autonomia, 
disciplina şi perseverenţa, în scopul rezolvării de probleme în contexte familiare. 
 
    4.3. Exersarea responsabilităţii pentru propria învăţare. 
 
    4.4. Folosirea, la nivelul vârstei, a unor tehnici noi de informare şi comunicare. 
 
    4.5. Exersarea procedeelor şi a instrumentelor de creare a conţinutului 
informaţional în spaţiile virtuale, prin activităţi de învăţare specifice vârstei şi 
dezvoltării personale (de exemplu, constituirea portofoliilor de învăţare, portofolii 
artistice, elaborarea unor pagini personale sau de grup, wiki, bloguri etc.). 
 
    5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi 
comportamentele: 
 
    5.1. Cunoaşterea unor valori referitoare la şcoală, familie şi mediul în care se 
dezvoltă şi exprimarea unor opinii asupra acestora. 
 
    5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viaţă din mediul 
cunoscut. 
 
    5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii: stimă de sine, 
respect, încredere în forţele proprii, responsabilitate. 
 
    5.4. Recunoaşterea unui mediu potrivit pentru învăţare şi pentru viaţă. 



 
 
    5.5. Manifestarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată pentru propria 
dezvoltare. 
 
    5.6. Manifestarea unor iniţiative pozitive în activităţile şcolare şi extraşcolare. 
 
    6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator: 
 
    6.1. Participarea la proiecte în contexte de viaţă din mediul cunoscut. 

    6.2. Realizarea unor produse folosind tehnici de lucru noi. 
 
    6.3. Folosirea cunoştinţelor obţinute pe mai multe căi pentru rezolvarea unor 
sarcini de lucru. 
 
    7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră: 
 
    7.1. Utilizarea capacităţilor formate pentru rezolvarea unor situaţii-problemă din 
mediul cunoscut. 
 
    7.2. Analiza propriilor resurse pentru stabilirea traseului de dezvoltare personală. 
 
    7.3. Manifestarea disponibilităţii pentru noi eforturi fizice şi intelectuale. 
 
    7.4. Manifestarea disponibilităţii pentru valorificarea ofertelor de continuare a 
studiilor. 
 
    ART. 4 
    Planul-cadru de învăţământ stabileşte disciplinele studiate de elevi în ciclul 
primar, numărul de ore pe săptămână alocat fiecărei discipline studiate în trunchiul 
comun, numărul total de ore pe săptămână în trunchiul comun, numărul de ore pe 
săptămână alocat CDS, precum şi numărul minim/maxim de ore pe săptămână. 
 
    ART. 5 
    Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar operează cu următoarele 
arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi 
societate, Arte, Tehnologii, Educaţie fizică, sport şi sănătate, Consiliere şi orientare. 
 
    ART. 6 
    (1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii – trunchiul comun. În 
orele de trunchi comun se va parcurge programa şcolară. Legea nr. 1/2011,  
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cu modificările şi completările ulterioare, precizează la art. 66 alin. (3) modul în 
care pot fi folosite orele alocate disciplinelor şcolare: „programa şcolară acoperă 
75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din 
timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de 
caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide 
dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este 
folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru 
stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri 
individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev”. 
 
    (2) În oferta şcolii poate fi inclusă o oră reprezentând Curriculum la decizia 
şcolii, distribuită unei discipline opţionale. 
 
    (3) Disciplina opţională va fi stabilită în urma procesului de consultare a elevilor 
şi a părinţilor. 

ART. 7 
    La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activităţile de predare-învăţare-
evaluare acoperă, la clasa pregătitoare şi clasa I, 30-35 minute din ora de curs, restul 
de timp fiind destinat unor activităţi liber-alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a 
şi a IV-a, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 45 de minute. 
 
    III. PROCEDURA DE APLICARE A PLANULUI-CADRU DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 
    ART. 8 
    Aplicarea planului-cadru de învăţământ în unităţile de învăţământ se realizează 
prin intermediul schemelor orare. 
 
    ART. 9 
    Realizarea schemei orare porneşte de la tabelul care explicitează trunchiul 
comun. La acesta se adaugă, în funcţie de opţiuni, ora de CDS. 
 
    ART. 10 
    (1) Pentru anul şcolar 2013-2014, schemele orare pentru clasa pregătitoare sunt 
definitivate de consiliul de administraţie al şcolii, la începutul lunii septembrie 
2013, pe baza evaluării resurselor umane şi materiale proprii şi a consultării 
cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor. 
 

 

 



 
    (2) Începând cu anul şcolar 2014-2015, schemele orare ale claselor din 
învăţământul primar vor fi realizate până la sfârşitul anului şcolar în curs şi se vor 
face actualizări, dacă este cazul, în primele 5 zile ale lunii septembrie din noul an 
şcolar. 
 
    (3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare consiliului de 
administraţie, pe baza evaluării condiţiilor locale, a potenţialului şi intereselor 
elevilor. 
 
    (4) Consultarea părinţilor poate fi făcută prin mai multe căi: completarea de către 
părinţi a unor chestionare, votul exprimat de părinţi în adunarea clasei sau a şcolii, 
învestirea de către părinţi a reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie cu 
puterea de a decide în numele lor etc. Fiecare consiliu de administraţie îşi va alege 
propria cale de consultare a părinţilor elevilor. 

 

 

                                            PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  

 

CLASA 

CP I a II-a 

 

 

ARII 

 

 

DISCIPLINE Cf. Anexei 1 a 
O.M.E.N. 

 nr. 3371 din 
12.03.2013 

Limba și literatura 
română1 5 

7 6 LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE 

Limba modernă (engleză) 1 1 1 

Matematică2 4 MATEMATICĂ 
ŞI ŞTIINŢE 

ALE NATURII Ştiinţe ale naturii2 

3 

1 

3 

1 1 

Istorie - - -  

 Geografie - - - 



Educaţie civică - - - OM ŞI 
SOCIETATE 

Religie* 1 1 1 

Educaţie fizică  2 2 2 

Joc şi mişcare 

 

 

- 

- - 

IV. 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ, 

SPORT ŞI 
SĂNĂTATE 

Muzică şi mişcare/ 

Ed. muzicală 

Ed. plastică 

2 2 2 

V.  

ARTE 

 VI. 

TEHNOLOGII 

Arte vizuale şi lucru 
manual/ 

Ed. tehnologică 

2 2 2 

VII. 
CONSILIERE 
ŞI ORIENTARE 

Dezvoltare personală 2 1 1 

Nr. total ore în trunchiul comun 19 20 20 

Curriculum la decizia Şcolii (CDŞ) 0-1 0-1 0-1 

Nr. minim de ore pe săptămână 19 20 20 

Nr. maxim de ore pe săptămână 20 21 21 
 

1 La C.P., clasa I şi clasa a II-a disciplina se intitulează ,,Comunicare în limba 
română”; 
2 La C.P., clasa I şi clasa a II-a se studiază integrat disciplina ,,Matematică şi 
explorarea mediului”. 

 

 

 

 

                                    



           Calendar pentru anul şcolar 2015-2016 – Ordinul MECS nr. 5079/ 10.09.2015 
SEPTEMBRIE  OCTOMBRIE  NOIEMBRIE  DECEMBRIE 

Săpt.  L  M  M  J  V  S  D  Săpt. L  M  M  J  V  S  D  Săpt. L  M  M  J  V  S  D  Săpt.  L  M  M  J  V  S  D 

‐    1  2  3  4  5  6  3  1 2 3 4 7    1 11  1 2 3 4  5  6 
‐  7  8  9  10 11  12  13  4  5 6 7 8 9 10 11 ‐  2  3  4  5  6  7 8 12  7 8 9 10 11  12  13 
1  14  15  16 17 18  19  20  5  12 13 14 15 16 17 18 8  9  10 11 12 13 14 15 13  14 15 16 17 18  19  20 
2  21  22  23 24 25  26  27  6  19 20 21 22 23 24 25 9  16  17 18 19 20 21 22 ‐  21 22 23 24 25  26  27 
3  28  29  30         7  26 27 28 29 30 31   10  23  24 25 26 27 28 29 ‐  28 29 30 31      
                    11  30         

 

IANUARIE  FEBRUARIE  MARTIE  APRILIE 

Săpt.  L  M  M  J  V  S  D  Săpt. L  M  M  J  V  S  D  Săpt. L  M  M  J  V  S  D  Săpt.  L  M  M  J  V  S  D 

‐      1  2  3  17  1 2 3 4 5 6 7 3    1 2 3 4 5 6 7  1  2  3 
‐  4  5  6 7 8  9  10  ‐  8 9 10 11 12 13 14 4  7  8 9 10 11 12 13 8  4 5 6 7 8  9  10 
14  11  12  13 14 15  16  17  1  15 16 17 18 19 20 21 5  14  15 16 17 18 19 20 9  11 12 13 14 15  16  17 
15  18  19  20 21 22  23  24  2  22 23 24 25 26 27 28 6  21  22 23 24 25 26 27 Șc.altfel  18 19 20 21 22  23  24 
16  25  26  27 28 29  30  31  3  29 7  28  29 30 31       ‐  25 26 27 28 29  30   

 

MAI  IUNIE 
Săpt.  L  M  M  J  V  S  D  Săpt. L  M  M  J  V  S  D 

‐          1  14  1 2 3 4 5
10  2  3  4 5 6  7  8  15  6 7 8 9 10 11 12
11  9  10  11 12 13  14  15  16  13 14 15 16 17 18 19
12  16  17  18 19 20  21  22  17  20 21 22 23 24 25 26
13  23  24  25 26 27  28  29  ‐  27 28 29 30      
14  30  31     

 

 

           

 

SEMESTRUL I – 18 săptămâni

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015 

2 ‐ 8 noiembrie 2015, vacanță învățământ primar și preșcolar 

   Vacanța de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016  

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016  

   Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 6 februarie – duminică, 14 februarie 2016 

SEMESTRUL AL II‐LEA – 17 săptămâni 

Cursuri: luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016  

   Școala altfel: 18 – 22 aprilie 2016 

   Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie – marți, 3 mai 2016 (Sf. Paști – 1 mai) 

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016  

   Vacanța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016 

Zile libere legale:  30 noiembrie – Sfântul Andrei, 1 Decembrie – Ziua Națională a României,    
20 iunie ‐ Rusaliile  



 

ORDIN 

                privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa 
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. 
             În conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 536/2011 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
            În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, 
                                                  Ministrul educaţiei naţionale 
                                                        emite prezentul ordin: 
Art. 1. (1) Se aprobă lista programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi 
clasa a II-a din învăţământul primar, specificate în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
(2) Se aprobă programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a din  
învăţământul primar, cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art. 2. Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, cuprinse în Anexa nr. 
2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 
2013-2014. 
Art. 3. Programele şcolare pentru clasa a II-a, cuprinse în Anexa nr. 2 a prezentului 
ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2014-2015. 
Art. 4. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia 
Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Management, 
Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele 
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc 
la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
                                                                                                                     
MINISTRU, 
Remus PRICOPIE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programa şcolară pentru disciplina 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

Clasa a II-a 

Aprobată prin ordin al ministrului 

Nr. 3418/19.03.2013 

Notă de prezentare 
      Programa disciplinei Matematică şi explorarea mediului este elaborată potrivit 
unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia 
programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de 
formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, 
orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea 
scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii 
elevului. 
 
Structura programei şcolare include următoarele elemente: 
- Notă de prezentare 
- Competenţe generale 
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
- Conţinuturi 
- Sugestii metodologice 
 
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini 
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui 
domeniu sau a unor probleme generale, în contexte particulare diverse. 
 
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea 
mediului jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru 
întregul ciclu primar.  
 
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în  
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea 
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare 
care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice 
adecvate unor contexte de învăţare variate.  
 
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului 
pentru alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, 
ele sunt grupate pe următoarele domenii:  
 
- Numere 
- Figuri şi corpuri geometrice 
- Măsurări 
- Date 
- Ştiinţele vieţii 
- Ştiinţele Pământului 
- Ştiinţe fizice 



 
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, 
precum şi elemente de evaluare continuă.  
       Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului 
didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare 
exemplificate. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care 
să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al 
fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul 
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel 
de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe 
stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de 
diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale 
elevilor.  
       Disciplina Matematică şi explorarea mediului are un caracter de noutate în 
raport cu disciplinele studiate până în prezent în clasele I şi a II-a din învăţământul 
primar. În planul-cadru de învăţământ, disciplina Matematică şi explorarea mediului 
face parte din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii, realizând o abordare 
integrată a conceptelor specifice domeniilor Matematică şi Ştiinţe ale naturii, pentru 
care sunt alocate, la clasa pregătitoare şi clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la clasa a II-
a, 5 ore. 
         Principalele motive care au determinat abordarea integrată a matematicii şi a 
unor elemente de ştiinţe ale naturii în cadrul aceleiaşi programe sunt următoarele: 
 

- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru 
elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere. 
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte 
profunzimea înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate. 
- Armonizarea celor două domenii: matematică şi ştiinţe permite folosirea mai 
eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea interacţiunilor. 
Studiul disciplinei Matematică şi explorarea mediului, început în clasa pregătitoare, 
se continuă până în clasa a II-a, urmărind o dezvoltare progresivă a competenţelor, 
precum şi a celorlalte achiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei 
specifice vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi 
acţionale ale formării personalităţii elevilor. Programa de Matematică şi explorarea 
mediului pentru clasa pregătitoare a fost structurată astfel încât să promoveze un 
demers didactic centrat pe dezvoltarea unor competenţe incipiente ale elevului de  
vârstă mică, în scopul construirii bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare. 
 

Competenţe generale 
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul 
înconjurător  
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat 
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 
 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 
 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1 000 



- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare; 
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000;  
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0–1 000, scrise în cuvinte; 
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1 000 cu reprezentarea lor 
prin desen; 
- identificarea ordinelor şi claselor; 
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;  
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi 
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la ...până la); 
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme geometrice, 
liniuţe, bile colorate, etc.); 
- generarea de numere mai mici decât 1 000, ale căror cifre îndeplinesc 
condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor); 
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii. 
 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0–1 000  
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub 
altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă;  
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;  
- compararea a două numere naturale mai mici decât 1 000, atunci când 
acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de 
poziţionare; 
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date; 
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1 000; 
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat; 
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele mai 
mari decât 395 şi mai mici decât 405”); 
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de 
comparare a două numere mai mici decât 1 000. 
 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0–1 000, folosind poziţionarea 
pe axa numerelor, estimări, aproximări 
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei cifre 
prin compararea acestora două câte două; 
- identificarea unor numere mai mici decât 1 000 în condiţii precizate; 
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte/reprezentări 
simbolice/numere; 
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un obiect/serviciu, 
vârsta unor arbori/animale; 
- rotunjirea la zeci şi/sau sute a unui număr dat; 
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului; 
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului; 
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere date. 
 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0–1 
000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau fără 
suport intuitiv; 
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0–1 000, folosind 
obiecte, desene şi numere; 
- jocuri de rol care solicită compunerea/descompunerea numerelor din 
concentrul 0–100 (ex.: La cumpărături, În parcare etc.); 



- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1 000, fără şi cu 
trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă; 
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element 
neutru), fără precizarea terminologiei; 
- identificarea elementelor unei a două mulţimi, fiind date elementele primei 
mulţimi şi regula de corespondenţă; 
- identificarea „regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 62→68; 
63→69; 64→70; 
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste 
ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor. 
 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0–1 000 prin 
adunări/scăderi repetate  
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente; 
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o 
mulţime dată; 
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi 
pentru determinarea cardinalului acesteia; 
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;  
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0–100, prin adunări repetate sau 
utilizând proprietăţi ale înmulţirii; 
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, 
element neutru), fără precizarea terminologiei; 
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/diferenţe de termeni 
egali;  
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0–100 prin scăderi repetate 
sau recurgând la înmulţire; 
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; 
- jocuri de tip LOTO cu numere; 
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/de 
ordine diferite. 
 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, 
termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii 
unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea 
şi/sau compunerea de probleme  
-   rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ 
jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”; 
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau 
desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet etc.); 
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercări; 
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două 
numere mai mici decât 100 şi scrierea relaţiei; 
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, 
folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; 
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau 
de ordine diferite; 
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a 
întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea 
unei întrebări etc.; 



- crearea unor probleme după imagini/ desene/scheme/exerciţii/formule; 
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la 
numere date/de la verbe/expresii care sugerează operaţii; 
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe; 
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers, a 
problemelor de înmulţire în probleme de împărţire şi invers. 
 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în 
spaţiul înconjurător 
 

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport 
cu un sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate 
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea 
imediată, în raport cu alte obiecte precizate;  
- poziţionarea obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;  
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte/persoane în raport cu poziţia 
lor spaţială; 
- realizarea unor desene, respectând condiţii date; 
- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din 
realitatea imediată sau în cadrul unor desene;  
- compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat; 
- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe 
din mediul apropiat; 
- realizarea unor desene simple, respectând o axă  
de simetrie dată; 
- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se 
folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”; 
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-un plan în raport cu un sistem de 
referinţă dat (ex.: este situat pe peretele cu uşa, în stânga dulapului); 
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;  
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului unei figuri geometrice; 
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale. 
 

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice 
plane şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte 
- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc;  
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor corpuri din mediul 
apropiat; 
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, 
sferă, cilindru, con); 
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu 
ajutorul instrumentelor de geometrie/şabloanelor; 
- identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/dintr-
o figură geometrică „fragmentată”; 
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date; 
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, 
cilindru, con; 
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;  
- marcarea jumătăţii/sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia 
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ; 
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4; 
- realizarea unor desene/colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate. 



 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul 
apropiat 
 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea 
şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat 
- completarea de şiruri de numere mai mici decât 1 000 sau de obiecte 
ordonate, respectând reguli precizate; 
- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o 
anumită regulă; 
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/simboluri/numere; 
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii; 
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;  
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri; 
- recunoaşterea în desene/imagini/machete/filme documentare/prezentări a 
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă; 
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu mediile 
de viaţă, individual sau la nivelul clasei; 
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să 
evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui 
set de „culori convenţionale” pentru acestea; 
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul clasei; 
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; 
scufundarea unui pahar înclinat într-un vas cu apă; realizarea unei morişti, 
arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la întrebarea ”Cum 
putem vedea aerul?”; 
- realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: 
modificarea direcţiei flăcării unei lumânări la poziţionarea acesteia la diferite 
înălţimi în cadrul unei uşi); 
- realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului; 
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial 
(balta/acvariul,pădurea/parcul etc.) pentru a identifica plantele şi animalele 
care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu; 
- investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob se roteşte în 
sens invers acelor de ceasornic şi este luminat cu o lanternă; 
- realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul 
Pământului/unui satelit în jurul unei planete; 
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/în filme 
documentare; 
- discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar; 
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind secvenţe de film în scopul 
generalizării caracteristicilor vieţuitoarelor; 
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa); 
- investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau 
materiale magnetice cu evidenţierea polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii 
dintre polii opuşi/identici; 
- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit 
electric simplu. 
 
 



3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul 
natural şi social 
- efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă naturale; 
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă 
explorate; 
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi 
comportamente observate în mediile de viaţă explorate; 
- realizarea unor postere referitoare la regulile care trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/pe stradă etc.; 
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup; 
- plantarea unor arbori/arbuşti; 
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco. 
 

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 
 

4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, 
reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu” 
- jocuri logico-matematice;  
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc 
operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”; 
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ; 
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile de 
viaţă explorate; 
- prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo şi de prezentare a 
calendarului naturii, realizat pe o perioadă determinată de timp (ex.: 
prezentarea unui „buletin meteo retrospectiv” pe o perioadă scurtă); 
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei investigaţii/experiment;  
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le au fenomene ale 
naturii asupra mediului înconjurător; 
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli 
provocate de germeni; 
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin indicarea 
unei diete, a programului de exerciţii fizice etc.; 
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării 
de sănătate; 
- realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi; 
- descrierea planului de lucru pentru investigarea materialelor conductoare şi 
izolatoare. 
 

4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor 
relaţii, fenomene, procese simple 
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;  
- explicarea apariţiei zilei şi a nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul 
axei sale, prin modelare;  
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a 
animalelor şi a omului, ca urmare a ciclului zi-noapte; 
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei umane, a 
plantelor şi animalelor; 
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor; 
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de 
viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă; mare etc. ; 



- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite 
caracteristici ale mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la 
mediu; 
- realizarea unor jocuri de rol „La doctor” pentru recunoaşterea unor 
simptome ale unor boli frecvente; 
- identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor; 
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din 
jur; 
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”. 
 

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor 
date 
 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor 
date din mediul cunoscut 
- selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date; 
- selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: Alegem 
materiale tari, aspre şi colorate.); 
- realizarea unor colecţii de materiale/obiecte după criteriul conductivităţii 
electrice şi utilizarea lor în activităţile curente (pietricele, dopuri de sticlă, 
nasturi etc.); 
- clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea 
concluziilor într-o diagramă Venn; 
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un 
mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi adaptările 
la mediu etc.; 
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, 
dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date; 
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de 
rase diferite pentru evidenţierea varietăţii speciei umane; 
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, 
grupate pe mai multe criterii (vârstă – până la 1 an, până la 5 ani, până în 
clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi părinţi, 
mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia; 
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării 
de sănătate; 
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele; 
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii 
date/culese; 
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi 
magnetice. 
 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0–1 
000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0–100, cu sprijin în obiecte, imagini sau 
reprezentări schematice 
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme; 
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-
a spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc.); 
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări 
simbolice; 



- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; 
marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv ¼; 
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de 
adunare şi scădere în concentrul 0–1 000, respectiv de înmulţire şi împărţire 
în concentrul 0–100; 
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul 
rezolvării; 
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri. 
 

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 
 

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi 
compararea maselor, lungimilor şi capacităţilor 
- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei; 
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; 
consemnarea rezultatelor şi discutarea lor; 
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui număr mai 
mare/mai mic de porţii; 
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ; 
- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un 
număr întreg de ori în masa celuilalt; 
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării succesive (două câte două) 
a lungimii/capacităţii/masei lor; 
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind 
lungimea/capacitatea/ masa acestora („mai lung”, „mai scurt”,„plin”, „gol”, 
„mai uşor”,„mai greu” etc.); 
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; 
Care copii cântăresc aproape la fel?; În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o 
sticlă de 2l?); 
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase 
asemănătoare/diferite; 
- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei. 
 

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor evenimente variate 
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; 
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului; 
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are 
loc;  
- completarea calendarului personal/calendarului clasei cu evenimente care au 
importanţă pentru copii/activităţi extraşcolare; 
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora; 
- planificarea/repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o 
perioadă determinată de timp;  
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul 
electronic, ceasul de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar; 
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, 
folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi 
jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.); 
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră; 
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare 
şi cel electronic; 



- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate 
(durată, momentul începerii etc.); 
- calcularea numărului de ore/zile/săptămâni dintr-un interval dat. 
 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi nonstandard şi prin utilizarea banilor în 
probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 
0–1 000 
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 
lei; 
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/un alt grup de 
bancnote sau monede având aceeaşi valoare; 
- adunarea şi scăderea în limitele 0–1 000, folosind bancnotele şi monedele 
învăţate; 
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot 
cumpăra un obiect cu suma de bani de care dispun; 
- jocuri de utilizare a banilor; 
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite; 
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/cumpărături, oral şi scris, 
folosind adunarea şi /sau scăderea, înmulţirea, împărţirea; 
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”. 
 

6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru 
lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, 
kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate 
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri; 
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame; 
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor 
măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, 
cântarul, balanţa); 
- măsurarea unor dimensiuni/cantităţi/volume, cu instrumente de măsură 
potrivite (ex.: măsurarea taliei, a masei corporale, a masei ghiozdanului, a 
volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.); 
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului; 
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu 
balanţa 2 mere etc.). 
 
Conţinuturile învăţării 
 

Domenii  
Numere Numerele naturale 0–1 000: recunoaştere, formare, 

citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, 
ordonare, numere pare/impare: 
 - de la 0 la 100 
 - de la 100 la 1 000 
Adunarea şi scăderea în concentrul 0–1 000, fără 
trecere peste ordin 
Înmulţirea în concentrul 0–100 
Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, 
asociativitate, element neutru – fără precizarea 
terminologiei)  



Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0–100 
Proba înmulţirii. Proba împărţirii 
Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime) 
Fracţii echivalente: ½= 2/4 
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 
multe operaţii de adunare şi/sau scădere, înmulţire, 
împărţire. 

Figuri şi corpuri 
geometrice 

Figuri plane/2D 
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de 
simetrie 
Corpuri/3D 
Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcţie după 
desfăşurare dată 

Măsurări Lungime 
Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru  
(1m = 1 000 mm);  
Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, 
panglica de croitorie, ruleta 
Capacitate 
Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1 000 ml) 
Masă 
Unităţi standard: kilogramul, gramul (1 kg = 1 000 
g); 
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa 
Timp 
Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de 
oră, sfertul de oră),  
Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine),  
săptămâna, luna, anul (calendarul) 
Anotimpurile: lunile corespunzătoare 
Instrumente de măsură: ceasul 
Bani 
Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei 
Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi  
bancnote 
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0–1 000 

Date Organizarea şi reprezentarea datelor  
(tabele, grafice cu bare) 

Ştiinţele vieţii Corpul omenesc  
Menţinerea stării de sănătate – dietă, igiena 
personală, exerciţiul fizic etc. 
Boli provocate de virusuri – metode de prevenţie şi 
tratare 
Plante şi animale  
Caracteristici comune vieţuitoarelor (reproducere, 
creştere, nevoi de bază: aer, hrană, apă)  
Medii de viaţă: lacul/iazul/balta, pădurea,  
Delta Dunării, Marea Neagră, deşertul,  
Polul Nord, Polul Sud 



Ştiinţele Pământului Elemente intuitive privind: 
Pământul 
Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă 
Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii 
Universul 
Planetele Sistemului Solar 
Ciclul zi-noapte 

Ştiinţele fizicii Forţe şi mişcare 
Forţe exercitate de magneţi 
Forme şi transfer de energie  
Electricitate: corpuri şi materiale care  
conduc electricitatea 
Unde şi vibraţii: intensitatea şi tăria  
sunetelor 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

        Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea 
programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-
învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul acestei discipline integrate.  
       Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru 
dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes 
cerinţelor şcolare.  
        La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de 
conexiuni între toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, 
creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală.  
 
Strategii didactice 
          Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru 
stimularea flexibilităţii gândirii, precum şi a creativităţii elevului.  
         În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru 
această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va 
predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, 
care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, 
accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe 
rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, 
elevul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin înţelese şi 
interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă musculatura 
mâinii. Se poate începe direct cu antrenamentul mental, pe de o parte, şi cu scrierea 
globală a cifrei, pe de altă parte, având în vedere faptul că elevul nu are dificultăţi în 
a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu latura de 0,5 cm. 
         Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, 
astfel încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să 
intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă. 
           



Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se 
recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea 
sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, 
autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să 
stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, 
sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin 
raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între copii. De 
asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, 
pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.  
         Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de 
învăţare şi a competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau 
informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. 
În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat 
progresul fiecărui elev. 
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile 
de învăţare au fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite 
competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise unei teme accesibile 
şcolarului mic şi reprezentative pentru specificul acestei discipline din planul de 
învăţământ. 
 
Exemplu de abordare integrată la clasa a II-a 
TEMA: Medii de viaţă 
 

Ce urmărim? 
Competenţa 
specifică  

                                             Cum procedăm? 

 

Copiii aduc maşinuţe în scopul simulării unor situaţii similare celor din viaţa 
reală – Exemplu: Curse de maşini (Ordinea realizării activităţilor nu coincide 
cu ordinea prezentării competenţelor) 
 

1.1.       -    scrierea şi citirea unor numere în concentrul 0–1 000, care reprezintă 
date referitoare la masa unor animale, la distanţele parcurse în timpul migraţiei, la 
numărul de specii/indivizi ce pot fi întâlnite într-un mediu de viaţă etc. 

‐ generarea de numere mai mici decât 1 000, ale căror cifre îndeplinesc 
condiţii date – Exemplu: „În Deltă au fost filmaţi mai mult de 456 de 
pelicani, dar mai puţini de 470. Care ar putea fi numărul lor?” 

1.2.       -  compararea a două numere naturale mai mici decât 1 000, atunci când 
acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de 
poziţionare – Exemplu: „Ursul polar este cel mai mare animal de pradă terestru. 
Masculii pot fi de 3 m înălţime şi cântăresc 650 kg, în timp ce femelele cântăresc 
250 kg. Care cântăreşte mai mult?”Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – 
Matematică şi explorarea mediului 31 

‐    discutarea unor recorduri din natură şi ordonarea numerelor naturale de 
trei cifre menţionate prin compararea acestora două câte două 

                -  aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a acestor numere 
1.3.           - reprezentarea la numărătoarea de poziţionare a numerelor extrase din 
„Curiozităţi  despre plante şi animale”  
                 - generarea unor numere mai mici decât 1 000 în condiţii precizate – 
Exemplu: „O balenă albastră poate cântări până la 190 de tone. Ce masă poate avea, 



dacă cifra zecilor este 8?” SAU „Ce masă poate avea dacă masa ei este mai aproape 
de 150 decât de 190 tone?” etc. 
               -  aproximarea vârstei unor arbori/animale 
1.4.         -  compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0–1 000 folosind 
contexte legate de mediile de viaţă  
2.1.         - asocierea unor elemente din mediile de viaţă observate cu corpuri şi 
forme geometrice 
               -  realizarea siluetei unor animale folosind figurile Tangram 
2.2.         - realizarea, în echipe, a unor colaje reprezentând unul dintre mediile de 
viaţă pe care le-au studiat, poziţionând elementele conform unor repere date 

‐ identificarea axei/axelor de simetrie în reprezentări schematice ale unor 
plante ş animale prin figuri geometrice  

‐  realizarea şi completarea unor tabele cu date despre mediile de viaţă 
studiate, respectând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi 
„coloană” 

3.1.       -  alcătuirea unor probleme pornind de la mediile de viaţă favorite 
              -  crearea unor probleme pornind de la tabelele completate cu date 
referitoare la divers  habitate 

‐ recunoaşterea unor medii de viaţă în desene/imagini/machete/filme 
documentare/ prezentări  

‐ descrierea verbală a animalelor şi plantelor preferate din mediile de viaţă 
studiate şi a formelor de relief specifice acestora 

‐ realizarea unor experimente în scopul punerii în evidenţă a prezenţei 
aerului: umflarea unui balon, scufundarea unui pahar, înclinat, într-un vas 
cu apă, realizarea unei morişti etc.;  
-realizarea unor discuţii pe tema respiraţiei la plante şi animale şi la om: 
”Ce respirăm?”(se discută şi despre oameni şi despre animale şi plante) 

‐  realizarea unor experimente simple care evidenţiază mişcarea aerului – 
Exemplu: modificarea direcţiei flăcării unei lumânări la poziţionarea 
acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi; realizarea unor discuţii pe 
tema fenomenelor meteo ”Când este vânt, este mai frig sau mai cald?”(se 
discută despre scăderea temperaturii când este vânt); ”Când plouă?”(vântul 
transportă norii dintr-un loc în altul); ”De ce se învârte morişca?” 

3.3.        -  realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie respectate pentru 
a limita poluarea din mediul de viaţă explorat 
4.1.         - punerea în scenă a unor povestiri reale/imaginare din mediul de viaţă 
studiat folosind operatorii logici „şi”, „sau”, „nu” 

‐  realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă 
‐  prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo pe o perioadă 

determinată de timp în mediul de viaţă explorat – prezentarea unui „buletin 
meteo retrospectiv” pe perioada respectivă 

4.2.           -  recunoaşterea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuire; 
                 -  realizarea unor discuţii pe tema: „Care este casa mea?” (se ilustrează, 
pe 2 coloane, animale şi plante specifice unui anumit mediu de viaţă cu focalizarea 
pe adaptarea la mediu) 

‐  recunoaşterea adaptărilor la mediu ale plantelor şi animalelor în cadrul 
unor discuţii pe tema: „Ce s-ar întâmpla dacă am muta animalele/plantele 
din mediul acvatic X în mediul terestru Z?” 



‐  identificarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor 
şi a omului ca urmare a ciclului zi-noapte 

5.1.            - clasificarea corpurilor, dintr-un mediu de viaţă, în vii şi nevii şi 
înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn 

‐ gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un 
mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic  

5.2.          - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen 
                - rezolvarea unor probleme folosind imagini reprezentative pentru un 
mediu de viaţă 
6.1.          - cântărirea unor jucării reprezentând animalele din mediul de viaţă 
studiat, cu ajutorul balanţei/cântarului 

‐  identificarea unor animale dintr-un anumit mediu de viaţă pe baza unor 
caracteristici privind lungimea/masa acestora („mai înalt”, „mai scund”, 
„mai uşor”, „mai greu”, etc.) 

6.3            -  implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu 
pot cumpăra un obiect cu suma de bani de care dispun – Exemplu: „Dacă pot 
cumpăra peştişori pentru acvariul şcolii şi hrană pentru aceştia.” 

‐  participarea la jocuri - Schimbul de cartonaşe 
 
 
 

CE CUPRINDE MANUALUL? 
 
                   Varianta tipărită    Varianta digitală 
 

                      
 
 
 
 

                                 
 

Faţă de versiunea tipărită, cea digitală 
                                                       cuprinde activităţi multimedia de învăţare. 
 

 



 

CUM ESTE STRUCTURATĂ O UNITATE DE ÎNVĂŢARE 

Unitatea de 
învăţare 

 

 

Titlul lecţiei 

Suport 
intuitiv 

 

Introducerea 
treptata a 

unor cuvinte 
si expresii 

 
 

Exersarea 
conţinutului 

nou 

 

 

  

Suport 
intuitiv ce 
înlesneşte 
învăţarea 

 

 

Atenţionare
a elevului 
asupra 
elementului 
de noutate 
 

Suport 
intuitiv 

Ce 
înlesneşte 
învăţarea 
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Activităţi de recapitulare şi evaluare a conţinuturilor noi, la sfârşitul fiecărei 
unităţi de învăţare. 



 

Proiectarea instruirii pe competenţe 

 
(1) Proiectarea actuală a instruirii  

 Proiectarea instruirii (planificarea anuală, proiectarea unităţilor de învăţare 
etc.) se bazează pe modelul promovat de Consiliul Naţional pentru Curriculum prin 
ghidurile metodologice elaborate în perioada 2000 – 2001, structura anului şcolar şi 
programa actuală de Ştiinţe ale naturii. 

(a) Planificarea calendaristică anuală (macroproiectarea instruirii) 
La clasele I – III programele, planificarea şi proiectarea instruirii utilizează 

conceptul de competenţă (competenţe generale – urmărite pe întreg parcursul 
acestor clase şi competenţe specifice, pentru fiecare clasă). 

 Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi 
dobândite prin învăţare; ele permit identificarea şi rezolvarea în contexte diferite a 
unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. 

Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe 
durata claselor III - IV. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au 
rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale ale elevului. 

Componenta fundamentală a programei este cea referitoare la sistemul de 
competenţe specifice, activităţi de învăţare şi conţinuturi. Competenţele 
specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar 
şi al unei clase. În cazul programelor pentru clasele III – IV, se formează pe întreg 
parcursul acestor clase. Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind detalieri 
ale acestora. Competenţelor specifice li se asociază, prin programă, activităţi de 
învăţare. Conţinuturile sunt ofertate disjunct, pentru a exista o imagine evolutivă a 
acestora (clasele III – IV). 

Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) porneşte de la analiza şi 
lectura atentă a programei, care trebuie să ducă la înţelegerea corectă a 
contextului de instruire generat de aceasta. 

Reamintim în acest sens că elementul determinant al organizării instruirii îl 
reprezintă programa şcolară (curriculum formal). 

Pentru elaborarea planificării anuale este recomandabilă parcurgerea 
următoarelor etape:  

• lectura atentă a programei (şi înţelegerea caracterului determinant al 
competenţelor specifice şi a caracterului asociat, complementar, al 
conţinuturilor); 

• realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi; 
această asociere se face dinspre conţinuturi, pentru a se păstra logica 
internă a succesiunii acestora; 



• împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare (cu sistemul asociat de 
competenţe); această activitate are ca scop identificarea – de către 
profesor – în conţinuturile sugerate de programă, a unor anumite 
„ansambluri” tematice coerente de conţinuturi (unităţi de învăţare); 

• identificarea activităţilor de învăţare; 
• stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare; aceasta se 

realizează, de regulă, după succesiunea conţinuturilor sugerate de 
programă; anumite unităţi de învăţare (sau conţinuturi interne ale 
acestora) pot fi poziţionate însă şi în altă ordine, cu condiţia să 
accesibilizeze formarea competenţelor asumate. 

• alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de 
învăţare; acestea pot fi diferite de la un profesor la altul, în raport cu 
mediul educaţional, sau pot să fie influenţate de structura anului şcolar, 
ilustrând astfel caracterul personalizat al planificării („macroproiectării”). 

 
Planificarea are anumite elemente de specificitate. Pentru a omogeniza 

formatul planificării, documentele metodologice asociate Curriculumului Naţional 
(ghidurile pe discipline din anul 2001) sugerează următoarea rubricaţie: 

 
Unitatea de 

învăţare 
Competenţe 

specifice 
vizate  

Conţinuturi Număr de 
ore 

Evaluare 

     

 

În modelul de faţă s-a renunţat la indicarea săptămânii (prin cifre sau 
intervale), deoarece creează dificultăţi sub multiple aspecte. 

Câteva precizări asupra elementelor componente ale planificării: 

Prin „unitate de învăţare” se înţelege o anumită structură tematică reunită 
printr-o coerenţă interioară vizibilă, uşor nominalizabilă, care vizează atingerea unui 
ansamblu comun de competenţe specifice, permite realizarea unei instruiri continui 
şi se finalizează printr-o evaluare. Deci, unitatea de învăţare trebuie: 

• să fie supraordonată lecţiilor; 
• să aibă o coerenţă interioară vizibilă; 
• să fie relativ uşor şi simplu de denumit; 
• să vizeze atingerea aceloraşi competenţe specifice; 
• să se finalizeze printr-o evaluare; 
• să acopere resurse de timp comparabile între ele (care, în principiu, ar 
putea fi de minim 2 - 3 ore, pentru eventuale unităţi de „Sinteză şi 
evaluare” şi maxim 8 – 9 ore). 

Competenţele specifice sunt cele din programă; în planificare se trec doar 
numerele celor care sunt asumate pentru fiecare unitate de învăţare (de exemplu 
1.1.; 1.2. etc.), fără a repeta formularea lor; la diferite unităţi de învăţare se pot 
repeta anumite competenţe specifice;  



Conţinuturile sunt, de regulă, asemănătoare cu formulările din programă 
(sau le rezumă în mod suficient); aceste conţinuturi pot fi precizate în ordinea din 
programă sau pot fi ordonate într-un mod care să faciliteze accesibilitatea lor. 

Numărul de ore se referă la întreaga unitate de învăţare, în ansamblul ei. 

(b) Proiectarea unităţilor de învăţare  
 Pornind de la planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) se poate trece 
la un alt nivel de detaliere reprezentat de proiectarea unităţilor de învăţare, aşa cum 
au fost identificate şi definite prin proiectare. 
 Unitatea de învăţare reprezintă o anumită parte (entitate) a programei, care 
determină formarea la elevi a unui comportament specific (generat de competenţele 
specifice), are o anumită coerenţă tematică interioară, se desfăşoară în mod continuu 
o perioadă de timp şi se finalizează prin evaluare. 

Unitatea de învăţare poate fi sugerată de programă sau poate fi denumită şi 
delimitată de cadrul didactic care face macroproiectarea. Unităţile de învăţare pot să 
difere ca denumire, întindere şi sarcini asumate, după resursele de timp sau chiar în 
cadrul unor resurse fixe de timp, după alte criterii. De aceea trebuie să subliniem că 
poate exista o anumită varietate de identificare şi denumire a unităţilor de învăţare 
în raport de criteriile avute în vedere (numărul de ore, numărul de săptămâni pe 
semestru, structura anului şcolar, preferinţe ale profesorului, nivelul clasei ş.a.). 

În toate situaţiile însă, dacă se aplică o metodologie relativ invariantă, pot 
exista mai multe proiectări asemănătoare. 

Demersul proiectării unei unităţi de învăţare cuprinde următoarele momente: 
• Identificarea şi denumirea unităţii de învăţare; 
• Identificarea competenţelor specifice (dintre cele menţionate în 
planificare) şi notarea lor ca atare (1.1., 1.2); 
• Selectarea conţinuturilor; în cadrul lor conţinuturile din programă 
(notate în planificare) pot fi detaliate sau pot avea anumite elemente care 
sporesc precizia; 
• Analiza resurselor (metode, materiale, resurse de timp, elemente de 
management al clasei, mediul educaţional, nivelul iniţial de atingere a 
obiectivelor de către elevi etc.); 
• Determinarea activităţilor de învăţare care, utilizând conţinuturile şi 
resursele educaţionale selecţionate, pot duce la exersarea şi formarea 
competenţelor asumate; principalele activităţi de învăţare sunt sugerate de 
programa şcolară (unde sunt menţionate ca exemple posibile, nu exhaustiv), 
dar pot fi imaginate şi altele, după experienţa personală şi gradul de 
inventivitate ale cadrului didactic. 
• Stabilirea instrumentelor de evaluare şi construirea lor. 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 
specifice 

Activităţi de 
învăţare 

Resurse Evaluare 

     

etc.     

 

 



(c) Relaţia lecţie – unitate de învăţare 
 Un element deosebit de important în dezvoltarea unei instruiri eficiente îl 
reprezintă rezolvarea constructivă a raportului dintre practica actuală (centrată 
aproape exclusiv pe proiectarea şi realizarea „lecţiilor”) şi cerinţele unui învăţământ 
evoluat, în care elementul central al proiectării şi al instruirii îl reprezintă unitatea 
de învăţare.  

 Utilizarea unităţilor elementare de tip „lecţii” în practica educaţională şi în 
proiectarea instruirii (până de curând, aproape în mod exclusiv) îşi are originile într-
o anumită tradiţie a teoriei şi practicii didactice, care pune pe primul plan conceptul 
de lecţie. Elementul determinant al acestei opţiuni îl constituie intervalul de timp în 
care se realizează instruirea, de aproximativ o oră; acesta facilitează utilizarea sa ca 
reper de segmentare a instruirii în entităţi numite „lecţii”. Chiar într-o perspectivă în 
care accentul se va trece predominant pe unităţile de învăţare supraordonate, 
fragmentarea pe lecţii rămâne o realitate concretă a procesului de învăţământ. 

 Unităţile de învăţare au multiple caracteristici, care le fac să reprezinte 
elementul principal al proiectării instruirii pe intervale medii de timp. 

 Prin unitate de învăţare, în sensul utilizat în ghidurile de curriculum se 
înţelege un anumit decupaj tematic, cu o coerenţă interioară a conţinuturilor, care îşi 
propune să ducă la atingerea unui set de competenţe asumate într-un interval de 
timp (cuprins între 4 şi 8 ore), finalizat printr-o evaluare care permite aprecierea 
atingerii lor. 

Elementul principal al relaţiei dintre unităţile de învăţare şi „lecţii” (de câte o 
oră) se referă la competenţele educaţionale şi locul acestora în proiectare.  

Unităţile de învăţare utilizează competenţele specifice menţionate în programa 
şcolară. Ele sunt preluate ca atare din programă şi sunt amplasate, codificat, în 
modelul de proiectare.  

Pentru unităţile de învăţare elementare (de tip „lecţii”), competenţele specifice 
par a fi prea generale, iar utilizarea lor la fiecare lecţie ar presupune o anumită 
repetitivitate. De aceea, pentru realizarea şi proiectarea lecţiilor trebuie să fie 
utilizate anumite formulări minimale de tipul unor sarcini de învăţare, derivate din 
competenţele specifice presupuse. Are loc, în acest fel, o anumită concretizare a 
competenţelor, într-un sens minimal, fără a presupune aplicarea procedurilor clasice 
şi relativ sofisticate de construire a situaţiilor de învăţare. Acestea sunt denumite 
frecvent sarcini de învăţare (de generalitate medie, la I. Negreţ, 1997, 2005). 

(d) Proiectarea lecţiilor  
În legătură cu proiectarea lecţiilor, trebuie să facem anumite precizări. 

• „Lecţia” reprezintă o structură bine definită a practicii educaţionale rezultată 
din suprapunerea ei peste intervalul de timp de o oră, interval de timp 
considerat fix în stabilirea orarului şi al normelor didactice; 



• Proiectarea şi realizarea lecţiilor reprezintă un element tradiţional, care poate 
fi foarte greu înlocuit cu o altă unitate de timp; 

• Modelele actuale care circulă în sistem sunt cu precădere modele de 
proiectare a lecţiilor. 

Există anumite raţiuni care vin îndeosebi din paradigma proiectării curriculare, 
care arată că acest nivel (lecţia) nu este totdeauna suficient şi relevant. Elementele 
care restricţionează acest tip de proiectare, pe lecţii, sunt:  

- nu există în curriculumul şcolar „competenţe ale lecţiei” (care sunt similare, 
cel puţin teoretic, obiectivelor de învăţare); deoarece aceste situaţii de învăţare 
trebuie construite de profesor, există posibilitatea unei mari varietăţi a lor; 
- proiectarea lecţiilor nu se realizează în mod obişnuit prin raportarea la o 
structură supraordonată; acestea constituie frecvent „universuri în sine”; 
- lecţiile „atomizează” foarte mult instruirea şi invită la supraîncărcare 
factologică; 
Din perspectiva proiectării curriculare, trebuie să subliniem următoarele 

elemente: 

• proiectarea unităţilor de învăţare în sensul definirii lor corecte, trebuie să 
reprezinte preocuparea principală a profesorilor din învăţământul primar, 
care să conducă, treptat, la abandonarea proiectărilor de tip „lecţie”; 

• deşi în proiectarea unităţilor de învăţare sunt utilizate competenţele 
programei ca atare, este necesară proiectarea unui nivel mai aprofundat al 
lor sub forma situaţiilor de învăţare (care ar da, teoretic, sistemul referenţial 
al lecţiilor); 

• realitatea educaţională arată că unităţile de învăţare pot fi concretizate în fapt 
prin diviziuni interioare mai mici ale acestora (nu numai de câte o oră); 

• cele două modalităţi de proiectare nu se exclud reciproc, dar avantajele 
proiectării unităţilor de învăţare vor trebui să limiteze în timp proiectarea 
aproape exclusivă a lecţiilor. 

În acest context, considerăm că un model de proiectare a unităţilor elementare 
(de tip „lecţii”) trebuie să cuprindă, în afara unor elemente de identificare (clasă, 
şcoală, elev), două mari segmente interioare, astfel:  

• o parte metodologică (care poate fi denumită „Elemente de proiectare a 
instruirii”), în care sunt prezentate în principal finalităţile, metodologia, 
designul instruirii – momentele instruirii şi succesiunea acestora -, sugestii 
de evaluare, eventual şi alte elemente complementare şi  

• o parte consacrată conţinuturilor (care poate fi denumită „Conţinuturi şi 
idei majore”), unde sunt redate într-un mod simplu şi rezumativ, principalele 
elemente de conţinut, sub forma unei succesiuni de idei generale); această a 
doua parte poate fi considerată într-o mare măsură şi un „standard de 
predare”. 
 

(A) Elemente de proiectare a instruirii (partea metodologică) 

Prima parte (A) cuprinde „Elemente de proiectare a instruirii”, cu 
succesiunea şi numerotarea lor interioară indicată în model, astfel: 



• Primul element al oricărei proiectări îl reprezintă formularea finalităţilor de 
învăţare ale lecţiei respective. Acestea îşi au originea în identificarea competenţelor 
menţionate în programa şcolară (care pot fi urmărite într-un mod predilect) şi 
transformarea acestora în formulări simple, uşor de exprimat. 

Aceste formulări care reprezintă „finalităţile” de învăţare (adică finalităţile 
lecţiei) nu sunt competenţe specifice (şi nici obiective) în sensul lor originar.  

• Identificarea resurselor educaţionale; aceasta constituie, în mare măsură, o 
activitate intrată în obişnuinţa proiectării lecţiilor. Ideea de „resursă educaţională” 
face inutilă subdivizarea ei în diferite categorii interioare (metode, mijloace). 

• Un element obligatoriu îl reprezintă opţiunea pentru o anumită strategie 
didactică predominantă (la lecţia respectivă, dar care derivă şi din unitatea de 
învăţare supraordonată) şi sistemul activităţilor de învăţare. În cazul Ştiinţelor 
naturii, de exemplu, strategia este predominant observaţională şi experimentală. 

• Un element important al proiectării îl constituie imaginarea felului în care 
este organizată succesiunea secvenţelor de învăţare (adică ceea ce am putea 
denumit „designul” instruirii). Este posibil ca această formulare („designul 
instruirii”) să nu pară în totalitate acceptabilă, dar ea are o coloratură semantică 
foarte exactă în raport cu intenţia profesorului care proiectează instruirea (de a 
„descrie”, a „desena” sau a „crea designul” succesiunii secvenţelor de învăţare). 

• Elementele de evaluare pot fi consemnate sub forma unor intenţii minime, a 
precizării unor tipuri de itemi sau chiar prin indicarea unui test (care este construit, 
evident, în afara proiectării instruirii). 

• Extinderile şi temele de reflexie au ca scop sugerarea unor activităţi care să 
faciliteze menţinerea unui interes pentru cele învăţate şi dincolo de terminarea 
lecţiei propriu-zise. 

 
(B) Conţinuturile 

Partea a doua (B) este destinată prezentării conţinuturilor ofertate, sub forma 
unui sistem de idei principale (conţinuturi şi idei majore). 

• Primul element al ofertării conţinuturilor îl constituie identificarea unor date 
rezultate din observaţii şi constatări referitoare la tema abordată (rezultate în 
urma analizei unor surse de informare corespunzătoare). 

• Următoarele secvenţe (care pot fi 3 – 5) abordează propriu-zis componentele 
majore ale temei, într-o formă rezumativă şi intuitivă. 

• O secvenţă specială este destinată identificării unor legături disciplinare (cu 
alte domenii şi momente ale învăţării) şi interdisciplinare care evidenţiază 
contextul general al temei, în cadrul educaţional cel mai larg posibil. 

• Partea de conţinut şi idei majore poate fi completată cu alte informaţii şi 
texte, destinate ilustrării acestor elemente de conţinut; ele se află situate, ca 
poziţie, în afara proiectului de lecţie. 
Tipul de proiectare descris mai sus poate fi concretizat în două „modele” 

(variante), relativ diferite ca formă, dar cuprinzând în esenţă acelaşi tip de demers. 

(2) Noile dimensiuni ale procesului de instruire 
 Elementul de noutate în proiectarea instruirii în clasele I – III îl constituie 
înlocuirea obiectivelor prin competenţe, atât în planificarea anuală, cât şi în 



proiectarea unităţilor de învăţare şi realizarea instruirii. Este necesară, însă, o 
asumare corespunzătoare de competenţe care urmează să fie atinse pe parcursul 
instruirii. 

 Competenţele nu pot fi transformate în obiective de învăţare (sau în obiective 
cu un anumit grad de operaţionalitate) şi nici în „subcompetenţe”. Competenţele 
specifice se exercită în diferite situaţii de învăţare, prin anumite activităţi de 
învăţare, într-o varietate de forme şi pe baza unor suporturi corespunzătoare ofertate. 
Ele reprezintă totodată criterii orientative în procesul de evaluare. 

 Între competenţe şi conţinuturi există o relaţie extrem de interesantă, astfel: 

• aproape toate competenţele specifice din programele şcolare ale claselor III - 
IV pot fi dezvoltate cu aproape toate conţinuturile ofertate de acestea (fără a 
exista însă o corespondenţă biunivocă între ele); 

• aproape toate conţinuturile permit exersarea unor situaţii şi activităţi de 
învăţare care să ducă la atingerea aproape a oricăror competenţe existente în 
programă (fără a exista o corespondenţă biunivocă nici în acest sens); 

• competenţele specifice este util să fie considerate ca „finalităţi” imediate ale 
procesului de instruire, oferind repere suficiente pentru evaluare; 

• este preferabilă o corespondenţă de „grup” între competenţe specifice şi 
conţinuturi (după modelul proiectării sugerate) sau sub forma asumării lor în 
cadrul unităţilor de învăţare. 

 

(3) Elementele ale organizării instruirii 
 Procesul de instruire, în contextul formării competenţelor, are mai multe 
elemente componente, cu o relativă independenţă, care se află însă într-o conexiune 
funcţională. Principalele elemente sunt: 

• Caracteristicile subiecţilor supuşi instruirii; este de la sine înţeles că 
momentul iniţial al procesului de instruire (începutul clasei a III-a) trebuie să se 
bazeze pe cunoaşterea obiectivă a nivelului anterior pe care îl au subiecţii educabili, 
elevii (inclusiv al elementelor învăţate anterior). În acest sens, un ansamblu relativ 
simplu de instrumente de evaluare, poate să pună în evidenţă acest nivel aperceptiv 
iniţial. 

• Caracteristicile mediului educaţional; aceste caracteristici, foarte diferite 
de la o unitate şcolară la alta, privesc elemente legate de societate, familie, baza 
materială a şcolii, sursele multimedia, colectivitatea didactică a şcolii, 
managementul şcolar. Este de la sine înţeles cum poate influenţa fiecare element o 
învăţare mai mult sau mai puţin eficientă. 

• Curriculumul scris (programa şcolară); acest element determinant al 
procesului de instruire are o valoare funcţională deosebită, deoarece reprezintă 
elementul central după care, printr-o tradiţie nescrisă, se produce predarea la clasă. 
Cu alte cuvinte, transpunerea constructivă a programei reprezintă activitatea 
centrală a profesorilor. 

• Activităţile de învăţare; există tendinţa unei mai largi diversificări şi a 
unei nuanţări reale a activităţilor (tradiţionale) în forme noi, influenţate de 
multimedia şi mijloacele auxiliare. Astfel, activitatea preponderentă a elevului nu 



mai este de a asculta, a lua notiţe, a transcrie, a copia, ci de a interacţiona cu 
suporturi construite, de a investiga individual sau în grup, adică de a se implica activ 
în procesul formării sale. Programa şcolară pentru clasa a III-a oferă o mare 
varietate de exemple de astfel de activităţi. Nu toate sunt obligatorii „ca atare”, iar 
profesorul poate utiliza alte activităţi mai potrivite. 

• Activităţile de predare ale profesorului; elementul principal îl reprezintă 
trecerea cadrului didactic din postura de “emiţător de cunoştinţe”, în cea de 
“organizator de instruire”; această tendinţă, realizată în proporţii tot mai mari, 
reprezintă un deziderat spre care probabil vor trebui să se îndrepte aproape toate 
cadrele didactice. 

• Evaluarea; evaluarea rezultatelor instruirii pe baza noilor programe pentru 
clasa a III-a rămâne un domeniu la latitudinea experienţialului individual.  

• Resursele instruirii; acestea se află într-un proces de extindere şi 
diversificare (materiale auxiliare, emisiuni TV, reviste, alte surse complementare, 
mijloacele informatice şi altele).  

• Desfăşurarea şi reglarea instruirii 
 Acest aspect se referă la modul în care un proces proiectat este transformat 
într-o activitate didactică efectivă. Experienţa profesională a cadrelor didactice are 
un rol important în reducerea decalajului dintre proiectul instruirii (considerat a fi 
“ideal”) şi instruirea propriu-zisă, care cuprinde multe elemente aleatoare, rezultate 
din interferenţa factorilor instruirii.  

 Desfăşurarea procesului de instruire evidenţiază o serie de corecţii faţă de 
proiectul iniţial, care cuprind informaţii referitoare la: 

• alocarea optimă a resurselor de timp (pe unităţi de învăţare); 
• succesiunea momentelor instruirii şi chiar a componentelor interioare ale 

unităţilor de învăţare; 
• utilizarea nuanţată a elementelor curriculumului scris (programei); 
• utilizarea mijloacelor auxiliare; 
• folosirea sistemelor multimedia; 
• succesiunea etapelor proiectate în designul instrucţional; 
• modificarea strategiei predominante de instruire; 
• îmbinarea metodelor de predare, a activităţilor de învăţare şi a 

demersurilor evaluative; 
• nuanţarea competenţelor specifice;  
• imaginarea unor forme de organizare şi modalităţi alternative de instruire. 
Aceste elemente pot fi concretizate pe parcurs în elemente reglatoare ale 
instruirii.  

 Din perspectiva metodologiilor comune mai multor discipline, se pot 
identifica elemente compatibile ce pot fi incluse şi atinse prin procese de instruire, 
indiferent de disciplina şcolară prin care se realizează.  

Există câteva mari domenii „metodologice” cu un caracter integrator: 

• Caracterul interdisciplinar al procesului de instruire; 
• Metodologia investigaţiei obiective (metodologia de analiză, cercetare şi 

prezentare a realităţii obiective înconjurătoare); 



• Accesarea şi utilizarea informaţiei; 
• Activităţi de grup în învăţare şi interînvăţarea; 
• Metode transdisciplinare: analiză, observare, experiment, prelucrarea datelor; 
• Demersuri dirijate pe domenii de interes; 
• Utilizarea resurselor moderne de instruire; 
• Formarea unor capacităţi din domeniu organizării activităţii; 
• Învăţarea şi evaluarea prin intermediul proiectelor; 
• Dimensiunile autoinstruirii permanente (educaţia permanentă). 
  

În afară de aceste posibilităţi „clasice”, în cazul competenţelor generale 
trebuie să observăm că există o dimensiune nouă mult mai vizibilă: posibilitatea 
formării lor în timp, pe parcursul claselor III - IV.  

Întrebarea legitimă, rezultată din consideraţiile de mai sus, pe care şi-o poate 
formula fiecare cadru didactic din învăţământul primar preocupat de concretizarea 
competenţelor în procesul de instruire, este următoarea: ce elemente de calitate şi 
de progres induce instruirea pe competenţe în raport cu practica anterioară? 

Sub acest raport, competenţele pot să reprezinte: 

• un referenţial mai precis (prin finalităţile asumate şi prin calitatea 
rezultatelor); 

• o raportare a competenţelor (din programele şcolare) la situaţii de viaţă şi 
de învăţare; 

• elementele unui demers integrator, transdisciplinar şi transversal al 
procesului educaţional;  

• un vector mai semnificativ al evoluţiei în timp a modului de realizare a 
acestora (prin dimensiunea lor verticală, de la prima, până la ultima clasă 
în care sunt reprezentate); 

• diminuarea tentaţiei de supraîncărcare informaţională a procesului de 
instruire; 

• posibilitatea realizării unor structuri transversale de învăţare (în domeniul 
ştiinţelor naturii, în domeniul comunicării, al matematicii, al dimensiunii 
sociale, civice şi culturale, precum şi pe ansamblul domeniilor 
disciplinare dintr-o anumită clasă); 

• un criteriu mai precis de evaluabilitate a atingerii lor în situaţii foarte 
diferite (testări de parcurs, la sfârşitul clasei); 

• cadrul de compatibilizare al construirii suporturilor de instruire 
curriculare. 



 

 
 

Manual - Matematică şi explorarea mediului cls. a II-a 
 

Unitatea tematica Competenţe 
specifice 

Conţinuturi vizate Număr ore alocate Săptămâna Observaţii 

SEMESTRUL I 
 

1. AM ÎNVĂŢAT ÎN  
CLASA  I!  

 

1.1; 1.2; 
1.3;1.4; 
1.5; 1.6; 
2.2; 3.1; 
3.2; 4.2; 
5.2; 6.1; 
6.3; 6.4. 

 Numere naturale de la 0 la 
100. Corpul omenesc. 

 Adunarea şi scăderea  
numerelor naturale în 
concentrul 0 – 100, fără 
trecere peste ordin. Plante 
şi animale. 

 Adunarea şi scăderea  
numerelor naturale în 
concentrul 0 – 100, cu 
trecere peste ordin. 
Pământul. Universul. 

 Probleme care se rezolvă 
printr-o operaţie şi prin 
două operaţii. Forţe şi 
mişcare. 

 Figuri plane - 2D. Corpuri  
3D. Forme şi transfer de 
energie. 

 Unităţi de măsură 
EVALUARE  INIŢIALĂ 

P-Î - 
R 12 
E 1 
LDCD 2 
TOTAL 15  

S1 – S3  



 

2.NUMERELE  
NATURALE  DE  LA  
0  LA  1000  

1.1; 1.2;  
1.3; 3.1; 
4.2; 5.1.  

 Scrierea, citirea şi  
formarea numerelor până 
la 1000. Formele de relief. 

 Compararea şi ordonarea 
numerelor naturale între 0 
şi 1000. Medii de viaţă din 
ţara noastră. 

 Şiruri de numere naturale 
şi modalităţi diferite de 
numărare în intervalul 0 – 
1000. Alte medii de viaţă. 

 Poziţia numerelor naturale 
pe axa numerelor. 
Estimarea, aproximarea şi 
rotunjirea numerelor 
naturale. Condiţii generale 
şi nevoi de bază ale 
vieţuitoarelor: aer, hrană, 
apă. 

RECAPITULARE EVALUARE 

 

P-Î 9 
R 2 
E 1 
LDCD 3 
TOTAL 15 

S4 – S6  

 

3. ADUNAREA  ŞI  
SCĂDEREA 
NUMERELOR  
NATURALE  ÎN  
CONCENTRUL            
0 – 1000, FĂRĂ  
TRECERE  PESTE  
ORDIN 

 

 

 

 

1.4; 1.6; 
3.1; 3.2; 
4.1; 4.2;  
6.2. 

 Modalităţi de numărare.  
Nevoi de bază ale 
vieţuitoarelor şi plantelor. 

 Compunerea şi  
descompunerea numerelor 
naturale. Reproducerea şi 
creşterea vieţuitoarelor. 

 Adunarea şi scăderea  
numerelor naturale mai 
mici decât 1000, fără 
trecere peste ordin. 
Proprietăţile adunării. 
Probleme care se rezolvă 
printr-o singură operaţie. 

 Proprietăţile adunării.  
Probleme care se rezolvă 
prin două operaţii. 

 Scăderea numerelor  
naturale în concentrul 0- 
1000, fără  trecere peste 
ordin. 

 

P-Î 15 
R 2 
E 1 
LDCD 2 
TOTAL 20 

S7 - S11  



 Adunarea şi scăderea  
numerelor naturale în 
concentrul 0 – 1000, fără 
trecere peste ordin. Proba 
adunării. Proba scăderii. 

 Anotimpuri – Iarna. 
Compunere şi rezolvare 
de probleme. 

RECAPITULARE EVALUARE 
 

4. ADUNAREA  
NUMERELOR  
NATURALE  ÎN  
CONCENTRUL            
0 – 1000, CU 
TRECERE  PESTE  
ORDIN 

1.4; 1.6; 
3.1; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2. 

 Adunarea numerelor  
naturale cu trecere peste 
ordinul unităţilor. Corpul 
omenesc – menţinerea 
stării de sănătate. 

 Menţinerea stării de  
sănătate. Adunarea cu 
trecere peste ordinul 
zecilor. 

 Adunarea cu trecere peste 
ordinul zecilor şi al 
unităţilor. Alimentaţie 
sănătoasă şi reguli de 
igienă. 

 Prevenirea şi tratarea  
bolilor. Organizarea şi 
înregistrarea datelor în 
tabele. 

RECAPITULARE EVALUARE 

 

P-Î 10 
R 2 
E 1 
LDCD 2 
TOTAL 15 

S12 – S14  

 

5. SCĂDEREA 
NUMERELOR  
NATURALE  ÎN  
CONCENTRUL         
0 – 1000, CU 
TRECERE  PESTE  
ORDIN 

1.4; 1.6; 
2.1; 3.1; 
3.2; 4.2; 
5.1; 5.2. 

 Scăderea numerelor  
naturale în concentrul 
0 -1000, cu împrumut de 
la ordinul zecilor. 

 Scăderea numerelor  
naturale în concentrul 
0 – 1000, cu împrumut de 
la ordinul sutelor. 

 Scăderea numerelor  
naturale în concentrul 
0 – 1000, cu împrumut de 
la ordinul zecilor şi al 
sutelor. 

P-Î 13 
R 3 
E 2 
LDCD 2 
TOTAL 20  

S15 – S18  



 Universul. Planetele  
Sistemului Solar. Scăderea 
numerelor naturale în 
concentrul     0 – 1000, cu 
trecere peste ordin. 

 Ciclul zi – noapte.  
Organizarea şi 
reprezentarea datelor: 
tabele, grafice. 

RECAPITULARE EVALUARE 
 

Unitatea tematica Competenţe 
specifice 

Conţinuturi vizate Număr ore alocate Săptămâna Observaţii 

 
SEMESTRUL al II- lea 

1. AM  ÎNVĂŢAT ÎN  
SEMESTRUL  I!  

 

1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
4.1; 4.2; 
5.1; 5.2 

 Numerele naturale 0- 1000.  
Forme de relief. Medii de viaţă. 

 Adunarea şi scăderea numerelor 
naturale în concentrul 0-1000. 
Compunere, rezolvare de 
probleme. Nevoi de baza ale 
plantelor şi animalelor. 

 Adunarea numerelor naturale  
în concentrul -1000, cu trecere 
peste ordin. Alimentaţie 
sănătoasă şi reguli de igienă. 

 Scăderea numerelor naturale  
în concentrul -1000, cu trecere 
peste ordin. Ciclul zi-noapte. 

EVALUARE 

P-Î - 
R 3 
E 1 
LDCD 1 
TOTAL 5  

S19   

2. ÎNMULŢIREA  ÎN  
CONCENTRUL           
0 - 100 

 

1.5; 1.6; 
3.1; 4.1; 
 4.2; 5.2. 

 Legătura dintre adunarea  
repetată de termeni egali şi înmulţire. 

 Înmulţirea când unul dintre  
factori este 2. Proprietăţile înmulţirii. 

 Înmulţirea când unul dintre  
factori este 3 sau 4. Pământul, 

alcătuire. 
 Înmulţirea când unul dintre  

factori este 5 sau 6. Proprietăţile 
înmulţirii. 

P-Î 15 
R 2 
E 1 
LDCD 2 
TOTAL 20  

S20 – S23  



 Înmulţirea când unul din  
factori este 7, 8 sau 9. Proprietăţile 

înmulţirii. 
 Înmulţirea când unul dintre  

factori este 1, 0 sau 10. Forţe 
exercitate de magneţi. 
Experimente. 

 Forţa magnetică – aplicaţie.  
Probleme care se rezolvă prin operaţii 

diferite. 
RECAPITULARE EVALUARE 

3. ÎMPĂRŢIREA       
CU REST 0 ÎN 
CONCENTRUL 0–100 

 

 

 

 

1.5; 1.6; 
2.2; 3.1; 
3.2;4.1; 
5.2. 

 Scăderea repetată şi legătura  
ei cu împărţirea. 

 Legătura dintre înmulţire şi  
împărţire. Electricitate – corpuri 
şi materiale care conduc 
electricitatea . 

 Împărţirea la 2. Împărţirea la 3. 
 Împărţirea la 4. Împărţirea la 5. 

Împărţirea la 6. 
 Împărţirea la 7. Împărţirea la 8. 

Împărţirea la 9. 
 Cazuri speciale de împărţire.  

Proba înmulţirii. Proba împărţirii. 
 EXPERIMENT – Realizarea  

unui circuit electric simplu. 
Probleme care se rezolvă prin 
operaţii diferite. 

 Fracţii: (jumătate/doime),  
(sfert/pătrime). Fracţii 
echivalente. 

RECAPITULARE EVALUARE 

P-Î 16 
R 2 
E 1 
LDCD 1 
TOTAL 20  

S24 – S27  

4. UNITĂŢI  DE 
MĂSURĂ . 

4.2; 
6.1; 6.2; 
6.3; 6.4. 

 Măsurarea timpului: unităţi de  
măsură, instrumente de măsurare. 

 Măsurarea lungimii: unităţi  
standard, instrumente de 
măsurare. 

 Unităţi de măsură pentru  
capacitate: litrul, mililitrul. 

 Masa corpurilor: unităţi şi  

P-Î 1
0 

R 1 
E 1 
LDCD 1 
TOTAL 1

3  

S28 – S31 S29- „Şcoala 
altfel: Să ştii 
mai multe, să 
fii mai bun!” 



instrumente de măsură. 
 Bani: leul, euro. Monede şi  

bancnote. Intensitatea şi tăria 
sunetului. 

RECAPITULARE EVALUARE 
5. FIGURI ŞI 
CORPURI 
GEOMETRICE 

2.1; 2.2; 
3.1; 5.1. 

 Figuri plane\2 D. 
 Axa de simetrie 
 Figuri şi corpuri geometrice\3D. 

RECAPITULARE EVALUARE 

P-Î 8 
R 2 
E 1 
LDCD 4 
TOTAL 15  

S32 – S34  

6. RECAPITULARE  
FINALĂ 

1.1; 1.2;  
1.3; 1.4; 
1.5; 1.6; 
2.1; 2.2; 
3.1; 3.2; 
4.1; 4.2; 
5.1; 5.2; 
6.1; 6.2; 
6.3; 6.4. 

 Adunări şi scăderi în concentrul 
0-100, cu trecere peste ordin. 
Forme de relief. Medii de viaţă. 

 Înmulţirea în concentrul 0- 
100. Pământul, alcătuire. 

 Împărţirea cu rest 0, în 
concentrul 0-100. Forţe 
exercitate de magneţi. 
Experimente. 

 Unităţi de măsură. Forţa 
magnetică. 

 Figuri şi corpuri geometrice. 
Electricitate – corpuri şi 
materiale care conduc 
electricitatea . 

EVALUARE 

 

P-Î - 
R 9 
E 1 
LDCD - 
TOTAL 10 

S35 – S36  

Notă:  
 
P – Î ~ predare – învăţare 
R ~ recapitulare 
E~ evaluare 
LDCD ~ la dispoziţia cadrului didactic 
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Line
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Unitatea de învăţare: 2. NUMERELE  NATURALE  DE  LA  0  LA  1000 
 
Nr. ore alocate : 
  P – Î ( predare-învăţare ) 9 
  R  ( recapitulare ) 2 
  E   ( evaluare ) 1 

  LDCD  ( la dispoziția cadrului didactic ) 

3 

                               TOTAL 15 
Perioada: săptămâna 4 – săptămâna 6 
Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare Conţinuturi 

(detalieri) 
Resurse Evaluare Obs. 

 
1.1; 
3.1; 
5.1. 

 

-reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii 
de poziţionare;  
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;  
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, 
scrise în cuvinte;  
- identificarea ordinelor şi claselor;  
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri; 
-generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre 
îndeplinesc condiţii date; 
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de 
relief dintr-o serie de imagini date; 
-recunoaşterea în desene/imagini/machete/filme prezentări 
ale unor forme de relief.  

 Scrierea,  
citirea şi formarea 
numerelor până la 
1000 
 

 Formele  
de relief. 
 

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls.   
a II-a, Ed. Corint 
Educaţional, 2015, 
pg.10, 11 
 
-caietul manualului, 
Ed. Corint 
Educaţional 
 
Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia, jocul 
didactic 
2 ore 

observare 
sistematică, 
evaluare 
practică, 
orală,  
scrisă 

 

1.2; 
1.3; 

-scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând 
semnele: <, >,=; 

 Compara- 
rea şi ordonarea  

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls. 

observare 
sistematică, 

 



4.2; 
5.1. 

 

-aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere; 
-identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000; 
-identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza 
algoritmului de comparare a două numere mai mici decât 
1000; 
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 
de trei cifre, prin compararea acestora două câte două; 
-investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial pentru 
a identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile 
de viaţă şi adaptările la mediu; 
-prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale 
din mediile de viaţă explorate; 
-realizarea unor colaje pentru evidenţierea unor medii de viaţă 
-gruparea unor animale după mediul de viaţă şi adaptările la 
mediu. 

numerelor 
naturale între 0 şi 
1000.  

 Medii de  
viaţă din ţara 
noastră. 
 

a II-a, Ed. Corint 
Educaţional, 2015, 
pg. 12, 13 
 
-caietul manualului,  
Ed. Corint 
Educaţional 
Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia, jocul 
didactic 
 
3 ore 

evaluare 
practică, 
orală,  
scrisă 

1.3; 
3.1; 
3.2. 

 

-scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele 
intervalului; 
-identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între 
numerele date; 
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 
de trei cifre, prin compararea acestora două câte două; 
-completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000, 
respetând reguli precizate; 
-identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra 
mediilor de viaţă explorate; 
-realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup. 
 

 Şiruri de  
numere naturale  
şi modalităţi 
diferite de 
numărare în 
intervalul 0 – 
1000.  
 

 Alte medii 
de viaţă. 
 

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls. 
a II-a, Ed. Corint 
Educaţional, 2015, 
pg. 14, 15 
 
-caietul manualului,  
Ed. Corint 
Educaţional 
Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia, jocul 
didactic 
 
2 ore 

observare 
sistematică, 
evaluare 
practică, 
orală,  
scrisă 

 

1.1; 
1.3; 
3.1; 
3.2; 
4,2. 

 

-citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; 
-numărare din 1 în 1, din 2 în 2 etc.. în ordine crescătoare şi 
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului; 
-aproximarea unor valori numerice; 
-rotunjirea la zeci şi/sau sute a unui nuăr dat; 
-estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului; 
-inestigarea nevoilor unor organisme vii folosind secvenţe de 
film în scopul generalizării caracteristicilor vieţuitoarelor; 

 Poziţia  
numerelor nat.  
pe axa numerelor. 
Estimarea, 
aproximarea şi 
rotunjirea nr-lor 
naturale.  

 Condiţii  

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls. 
a II-a, Ed. Corint, 
2015, pg. 16, 17 
 
-caietul manualului,  
Ed. Corint 
Educaţional 

observare 
sistematică, 
evaluare 
practică, 
orală,  
scrisă 

 



-identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra 
mediilor de viaţă explorate; 
-investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial pentru 
a identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile 
de viaţă şi adaptările la mediu; 
-realizarea unor proiecte tematice individuale şi în grup; 
-descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, 
plantelor, animalelor. 

generale şi nevoi 
de bază ale 
vieţuitoarelor: 
aer, hrană, apă. 
 

Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia, jocul 
didactic 
 
2 ore 

1.1; 
1.2; 
1.3; 
3.1; 
4.2; 
5.1. 

- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;  
- identificarea ordinelor şi claselor;  
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale 
de trei cifre, prin compararea acestora două câte două; 
-scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele 
intervalului; 
-identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între 
numerele date; 
-prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale 
din mediile de viaţă explorate; 
-identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra 
mediilor de viaţă explorate; 
-descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, 
plantelor, animalelor; 
-investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial pentru 
a identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile 
de viaţă şi adaptările la mediu. 

 Numerele  
naturale de la 0 la 
1000 – 
Recapitulare 
 

 Forme de  
relief; Medii de 
viaţă; Condiţii şi 
nevoi de baza ale 
vieţuitoarelor- 
Recapitulare 
 

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls. 
a II-a, Ed. Corint 
Educaţional, 2015, 
pg. 18, 19, 20 
 
-caietul manualului,  
Ed. Corint 
Educaţional 
Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
exerciţiul,jocul 
didactic 
 
2 ore 

observare 
sistematică, 
evaluare 
practică, 
orală,  
scrisă 

 

1.1; 1.2; 
1.3; 3.1; 
4.2; 5.1. 
1.1; 1.2; 
1.3; 3.1; 
4.2; 5.1. 

 
- rezolvarea de exerciţii variate, cuprinse în fişa de evaluare; 
-formularea orală de întrebări şi răspunsuri după cerinţe date; 
-exerciţii-joc în completarea evaluării. 

 
Evaluare 

Resurse materiale: 
-manual MEM, cls. 
a II-a, Ed. Corint, 
2014, pg. 21 
-caietul manualului,  
Ed. Corint 
Resurse procedurale: 
-conversaţia, 
exerciţiul,jocul 
didactic 
1 oră 

observare 
sistematică, 
evaluare  
orală,  
scrisă 
 

 

  



RECOMANDAREA AUTORILOR 

Autorii recomanda folosire caietului de lucru prezentat mai jos: 
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