
ȘTIINȚE 

Planificare calendaristică orientativă 
pentru anul școlar 2021-2022

Clasa a III-a



Proiectarea unităţilor de învăţare

(U1) Științele vieții (I) 

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(exemple)

Resurse Evaluare

Caracteristici ale lumii vii
Caracteristici ale viețuitoarelor
Nevoi de bază (hrană, aer, apă)
Reacții ale plantelor și animalelor la schimbări ale 
mediului (temperatură) sau în diferite situații (pericol, 
mișcare)
Exemple de reacții

1.1.
1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

- observare directă și dirijată asupra viețuitoarelor
- identificarea caracteristicilor principale ale viețuitoa-
relor
- investigarea nevoilor de bază și prezentarea lor
- observarea reacțiilor unor viețuitoare la modificarea 
mediului și în diferite situații de pericol
- identificarea unor reacții sigulare sau care se repetă
- adaptări la condiții extreme

- imagini de animale 
din diferite medii
- modele, schițe ale 
viețuitoarelor
- imagini evolutive
- scheme, organizatori 
grafici
- texte

T0
(test inițial)

Evaluare de 
parcurs

Test U1

(U2) Științele vieții (II) 

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(exemple)

Resurse Evaluare

Principalele grupe de animale. Caracteristici gene-
rale
Insecte
Pești
Amfibieni și reptile
Păsări
Mamifere

- Portofoliu 
Omul – menținerea stării de sănătate
Activitate și odihnă
Recapitulare. Lectură
Autoevaluare

1.1.
1.2.
2.1.
2.3.
3.1.

- observarea caracteristicilor unor animale diferite
- compararea caracteristicilor
- identificarea unor asemănări și deosebiri între grupe 
de animale
- caracterizarea (pe baza unor imagini) a unor animale 
reprezentative
Identificarea unor criterii de comparație
- discutarea unor factori de risc pentru sănătate și a 
importanței odihnei
- prezentarea unor elemente ale stilului de viață sănătos

- imagini ale diferitelor 
grupe de animale
- schițe și modele ale 
structurii animalelor
- tabele, grafice
- texte, date internet

Evaluare de 
parcurs

Test U2



(U3) Științele Pământului (I) 

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(sugestii)

Resurse Evaluare

Pământul – mediu de viață
Aerul
Apa. Surse de apă
Solul

- Portofoliu
Resurse naturale

- tipuri
- folosire responsabilă

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
3.2.

- observarea directă și indirectă a componentelor me-
diului
- identificarea elementelor referitoare la aer și apă
- observarea directă și indirectă a solului
- analiza surselor de apă
- discuții referitoare la utilizările apei
- măsurarea unor caracteristici (aer, apă, sol, resurse)

- imagini cu formele 
apei
- fenomene referitoare 
la aer
- modele grafice
- secțiuni (sol)
- tabele cu resurse 
naturale
- imagini cu resurse și 
utilizarea lor

Evaluare de 
parcurs

Test U3

(U4) Științele Pământului (II)

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(sugestii)

Resurse Evaluare

Pământul – mediu de viață: fenomene și procese
Mișcările apei pe suprafața Pământului
- oceane și mări
- ape continentale
- Portofoliu
Schimbări ale stării de agregare a apei
Circuitul apei 
- Dezbatere
Fenomene ale naturii: ploaie, nincoare, vânt, fulger, 
tunet
Influența omului asupra mediului de viață
Poluarea apei, a solului, a aerului
- Investigație
Recapitulare. Lectură
Autoevaluare

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
3.2.

- analiza diferitelor tipuri de mișcări ale apei (pe ima-
gini)
- discutarea condițiilor modificării apei
- analiza circuitului apei (pe componente, fenomene și 
procese)
- explicarea unor fenomene și procese
- observații libere și constatări empirice
- observarea directă și indirectă a tipurilor de poluare

- schema transfor-
mări-lor de stare ale 
apei
- modelul circuitului 
apei
- imagini ale fenome-
nelor și proceselor din 
natură
- modele grafice (circu-
itul apei)

Evaluare de 
parcurs

Test U4



(U5) Științele fizicii (I)

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(sugestii)

Resurse Evaluare

Corpuri – proprietăți
Proprietăți ale corpurilor
Formă și culoare
Lungime și întindere
Masă și volum
Stări de agregare (solid, lichid, gaz) identificate în func-
ție de formă și volum
Proprietățile unor metale. Utilizări
Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, 
electrică și de contact - frecarea)
- Experiment
- Proiect
Magneți. Utilizări ale magneților. Busola

1.1.
1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

- identificarea varietății corpurilor prin observare direc-
tă
- clasificarea corpurilor după formă
- stabilirea unor corelații între forme și figuri geometri-
ce
- identificarea dimensiunilor de bază
- identificarea elementelor de volum
- analiza stărilor de agregare ale corpurilor
- analiza tipurilor de interacțiuni
- explorarea și experimentarea caracteristicilor magne-
ților

- corpuri reale și ima-
gini ale corpurilor
- corpuri de forme 
diferite
- figuri geometrice 
(modele)
- modele cu dimensiuni
- exemple de corpuri cu 
volume diferite
- exemple de metale

Evaluare de 
parcurs

Test U5

(U6) Științele fizicii (II)

Conţinuturi 
(Detalieri)

Competențe 
specifice

Activităţi de învăţare
(sugestii)

Resurse Evaluare

Forțe și efecte
Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri
Mișcare și repaus
Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, rapiditate)
Tipuri de transformări ale materiei
Topire, solidificare
Vaporizare
Condensare
Recapitulare. Lectură. Autoevaluare

Științele naturii – Sinteză și evaluare

1.1.
1.2.
2.3.
2.4.
2.5.

- observarea directă a interacțiunilor
- observare indirectă
- observarea unor situații de mișcare și repaus
- analiza componentelor mișcării
- calculul duratei mișcării și al rapidității
- observarea directă și indirectă a proceselor de topire, 
solidificare, vaporizare și condensare
- realizarea unor experimente simple
- integrarea elementelor de fizică, științele Pământului 
și științele vieții în structuri comune, cu ajutorul unor 
fișe de lucru

- imagini cuprinzând 
interacțiuni
- grafice, tabele, ima-
gini cu elemente ale 
mișcării
- dispozitive pentru 
experimente
- fișe de lucru
- fișe de observație

Autoevaluare

Test U6
Test final 
integrat


