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PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

CLASA I  

SEMESTRUL al II-lea 

 

Unitatea tematică / de învăţare: OAMENII ŞI ANIMALELE 

• Scheletul animalelor. Organe majore (localizare şi rol) 

Nr. de ore: 11 

 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

• Scheletul 

1.1 

3.1 

- reprezentarea numerelor de două 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare 

- reprezentarea prin obiecte 

(beţişoare, riglete) a numerelor din 

intervalul 0 – 100 

- reprezentarea zecilor prin 

mănunchiuri de câte 10 beţişoare 

 

Resurse materiale: manual, caiet de 

lucru, fişe de lucru, planşe diverse, 

tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, atlase, 

mulaje, culori, coli albe, coli 

colorate, colţul verde al clasei, 

grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

–  

1.1 

1.2 

- aflarea unor numere, respectând 

anumite condiţii 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

- observarea 

sistematică 
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3.1 

 

- compararea numerelor mai mici 

decât 100 

- recunoaşterea orgamelor interne 

majore ale animalelor şi localizarea 

acestora, folosind imagini din atlase 

sau mulaje  

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

1.1 

1.2 

1.3 

3.1 

- aflarea unor numere, respectând 

anumite condiţii 

- selectarea mai multor numere după 

un criteriu dat 

- identificarea vecinilor unui număr 

de la 31 la 100 

- poziţionarea pe axă a numerelor 

date 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale prin compararea acestora 

două câte două 

- identificarea unor numere, situate 

într-un interval dat 

- relaţionarea principalelor organe 

interne ale animalelor cu rolurile 

acestora 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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1.3 

1.4 

3.1 

4.1 

 

- poziţionarea pe axă a numerelor 

- rotunjirea la zeci a unui număr dat, 

prin adăugarea sau eliminarea unui 

număr de unităţi 

- numărarea cu pas dat 

- identificarea şi clasificarea 

animalelor (insecte, peşti, broaşte) 

- prezentarea unui album referitor la 

viaţa unor animale  

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

3.1 

- reprezentarea unităţilor / zecilor 

dintr-un număr 

- selectarea mai multor numere după 

un criteriu dat 

- identificarea vecinilor unui număr 

- rotunjirea la zeci a unui număr dat, 

prin adăugarea sau eliminarea unui 

număr de unităţi 

- identificarea părţilor principale ale 

scheletului animalelor şi a organelor 

interne 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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1.1 

1.2 

3.1 

- reprezentarea numerelor de două 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare 

- generarea de numere mai mici decât 

100, ale căror cifre îndeplinesc 

condiţii date 

- identificarea numerelor pare / 

impare dintr-un şir dat 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale prin compararea acestora 

două câte două 

- relaţionarea organelor interne cu 

rolurile lor 

Forme de organizare a colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 
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Unitatea tematică / de învăţare: SECRETELE PLANTEI ALBASTRE 

• Transformări ale apei 

Nr. de ore: 13 

 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

• Forme de 

agregare ale apei 

1.4 

1.6 

3.1 

- rezolvarea de adunări, mental 

şi în scris, respectând algoritmul 

şi aşezarea corectă a unităţilor şi 

a zecilor 

- aflarea sumei a două numere 

mai mici decât 100 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă 

transformările de stare ale apei 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.1 

1.2 

3.1 

5.2 

- reprezentarea numerelor de 

două cifre cu ajutorul 

numărătorii de poziţionare şi al 

rigletelor 

- scrierea rezultatelor obţinute 

prin comparare, utilizând 

semnele <, >, = 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 
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- identificarea numerelor pare / 

impare 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă solidificarea 

- rezolvarea de situaţii 

problematice reale prin 

utilizarea operaţiilor de 

adunarea în concentrul 31 – 100 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

- activitatea 

practică 

 

ș 1.1 

1.3 

3.1 

5.2 

- reprezentarea numerelor de 

două cifre cu ajutorul 

numărătorii de poziţionare şi al 

rigletelor 

- pooziţionarea pe axă a unor 

numere 

- rotunjirea la zeci a unui 

număr, prin adăugarea sau 

eliminarea unui număr de 

unităţi 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă topirea 

- rezolvarea de situaţii 

problematice reale prin 

utilizarea operaţiilor de 

adunarea în concentrul 31 – 100 

- rezolvarea unor probleme, 

utilizând date scrise într-un 

tabel 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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1.3 

1.4 

1.6 

3.1 

5.2 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- efectuarea de scăderi şi 

verificarea prin operaţia inversă 

- aflarea diferenţei a două 

numere mai mari decât 100 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă evaporarea 

- rezolvarea de probleme simple 

prin utilizarea operaţiei de 

scădere 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.1 

1.3 

1.4 

3.1 

- reprezentarea numerelor de 

două cifre cu ajutorul 

numărătorii de poziţionare 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- rezolvarea de scăderi, mental 

şi în scris, respectând algoritmul 

şi aşezarea corectă a unităţilor şi 

a zecilor 

- efectuarea de scăderi şi 

verificarea prin operaţia inversă 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă fierberea 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

1.1 

1.3 

1.6 

3.1 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- poziţionarea pe axă a unui 

număr de unităţi 

- rotunjirea la zeci a unui 

număr, prin adăugarea sau 

eliminarea unui număr de 

unităţi 

- formularea şi rezolvarea unor 

probleme pornind de la numere 

date şi temă 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă condensarea 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.3 

1.4 

1.6 

3.1 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- rezolvarea de adunări şi 

scăderi, mental şi în scris, 

respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- formularea şi rezolvarea unor 

probleme 

- realizarea unor experienţe care 

să pună în evidenţă transformări 

ale apei 

Resurse materiale: manual, caiet, fişe 

de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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activitate frontală, activitate în perechi, 

activitate-joc, activitate în grup şi 

independentă 

1.2 

1.4 

5.2 

3.1 

- scrierea rezultatelor obţinute 

prin comparare, utilizând 

semnele <, >, = 

- efectuarea de scăderi şi 

verificarea prin operaţia inversă 

- rezolvarea de adunări şi 

scăderi, mental şi în scris, 

respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- compunerea şi rezolvarea 

problemelor, utlizând date 

scrise într-un tabel 

- recunoaşterea transformărilor 

de stare ale apei 

Forme de organizare a colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 
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Unitatea tematică / de învăţare: UNIVERSUL 

• Soarele, sursă de lumină şi căldură 
Nr. de ore: 7 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

• Soarele, sursă 

de lumină 

1.1 

1.2 

1.4 

4.2 

- reprezentarea numerelor de două 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare 

- scrierea rezultatelor obţinute prin 

comparare, utilizând semnele <, >, = 

- rezolvarea de adunări, mental şi în 

scris, respectând algoritmul şi aşezarea 

corectă a unităţilor şi a zecilor 

- efectuarea de scăderi şi verificarea 

prin operaţia inversă 

- recunoaşterea cauzei care a 

determinat uscarea unei plante verzi ca 

urmare a explorării fenomenului 

- recunoaşterea rolului Soarelui ca 

sursă de lumină şi căldură şi 

importanţa acestuia în menţinerea 

vieţii 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, 

problematizarea, demonstraţia, 

jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

3.1 

4.2 

- reprezentarea numerelor de două 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare 

- scrierea rezultatelor obţinute prin 

comparare, utilizând semnele <, >, = 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, culori, 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 
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 - rezolvarea de adunări, mental şi în 

scris, respectând algoritmul şi aşezarea 

corectă a unităţilor şi a zecilor 

- efectuarea de scăderi şi verificarea 

prin operaţia inversă 

- recunoaşterea cauzei care a 

determinat uscarea unei plante verzi ca 

urmare a explorării fenomenului 

- recunoaşterea rolului Soarelui ca 

sursă de lumină şi căldură şi 

importanţa acestuia în menţinerea 

vieţii 

- identificarea numerelor pare / impare 

- compararea a două sume 

- descoperirea algoritmului de 

rezolvare a unor exerciţii 

coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, 

problematizarea, demonstraţia, 

jocul didactic, experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

1.2 

1.4 

4.2 

5.2 

- identificarea numerelor pare / impare 

- rezolvarea de adunări, mental şi în 

scris, respectând algoritmul şi aşezarea 

corectă a unităţilor şi a zecilor 

- recunoaşterea rolului Soarelui ca 

sursă de lumină şi căldură şi 

importanţa acestuia în menţinerea 

vieţii 

- rezolvarea de probleme simple 

- identificarea semnificaţiei datelor 

unei probleme 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, culori, 

coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, 

problematizarea, demonstraţia, 

jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

1.1 

1.4 

4.2 

- reprezentarea numerelor de două 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare 

- rezolvarea de adunări, mental şi în 

scris, respectând algoritmul şi aşezarea 

corectă a unităţilor şi a zecilor 

- efectuarea de scăderi şi verificarea 

prin operaţia inversă 

- recunoaşterea rolului Soarelui ca 

sursă de lumină şi căldură şi 

importanţa acestuia în menţinerea 

vieţii 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 
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Ș Ț

• Apa şi vântul, surse de energie. Efecte pozitive şi efecte negative ale apei, vântului şi soarelui 
Nr. de ore: 17 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

ț ț

• Apa – o 

necesitate pentru 

om, plante şi 

animale 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

5.2 

3.1 

- reprezentarea prin simboluri a 

numerelor din intervalul 31 – 100 

- identificarea numerelor pare / 

impare 

- rezolvarea de scăderi, mental şi 

în scris, respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- formularea şi rezolvarea unor 

probleme pornind de la numere 

date 

- organizarea datelor unei 

probleme într-un tabel 

- compunerea şi rezolvarea 

problemelor, utlizând date scrise 

într-un tabel 

- identificarea importanţei apei 

pentru om, plante, animale 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

ș 1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

3.1 

- reprezentarea prin simboluri a 

numerelor din intervalul 31 – 100 

- identificarea numerelor pare / 

impare 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 
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 - rezolvarea de scăderi, mental şi 

în scris, respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- rezolvarea unor probleme simple 

- descoperirea algoritmului de 

rezolvare a unor exerciţii 

- evidenţierea forţei apei, ca sursă 

de energie prin utilizarea unor 

modele (morişca pusă în mişcare 

de o apă curgătoare) 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

ș 1.1 

1.4 

1.6 

3.1 

 

- reprezentarea prin simboluri a 

numerelor din intervalul 31 – 100 

- rezolvarea de scăderi, mental şi 

în scris, respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- rezolvarea unor probleme simple 

- descoperirea algoritmului de 

rezolvare a unor exerciţii 

- evidenţierea forţei vântului, ca 

sursă de energie 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.1 

1.3 

1.4 

- reprezentarea numerelor cu 

ajutorul numărătorii de poziţionare 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 
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3.1 

3.2 

- ordonarea crescătoare / 

descrescătoare a unor numere 

naturale 

- efectuarea de scăderi şi 

verificarea prin operaţia inversă 

- rezolvarea de scăderi, mental şi 

în scris, respectând algoritmul şi 

aşezarea corectă a unităţilor şi a 

zecilor 

- descoperirea algoritmului de 

rezolvare a unor exerciţii 

- exprimarea unor opinii cu privire 

la anumite atitudini şi 

comportamente observate în 

mediul înconjurător 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

1.4 

3.1 

4.2 

- extragerea unor elemente dintr-o 

mulţime de obiecte, fiecare 

operaţie fiind însoţită de 

numărarea obiectelor 

- efectuarea de scăderi şi 

verificarea prin operaţia inversă 

- aflarea unui termen necunoscut, 

folosind metoda balanţei şi prin 

încercări 

- identificarea unor surse 

convenţionale de energie 

- identificarea căilor de 

economisire a energiei electrice, 

recunoaşterea caracterului limitat 

al energiilor 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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1.6 

3.2 

4.2 

- formularea şi rezolvarea unor 

probleme pornind de la o tematică 

dată, de la numere date, de la 

imagini 

- exprimarea unor opinii cu privire 

la anumite atitudini şi 

comportamente observate în 

mediul înconjurător 

- identificarea căilor de 

economisire a energiei electrice, 

recunoaşterea caracterului limitat 

al energiilor convenţionale 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

1.6 

3.2 

4.2 

- formularea şi rezolvarea unor 

probleme pornind de la o tematică 

dată, de la numere date, de la 

imagini 

- exprimarea unor opinii cu privire 

la anumite atitudini şi 

comportamente observate în 

mediul înconjurător 

- identificarea căilor de 

economisire a energiei electrice, 

recunoaşterea caracterului limitat 

al energiilor convenţionale 

- aflarea diferenţei a două numere 

cuprinse între 31 şi 100 

- aflarea termenului necunoscut 

Resurse materiale: manual, caiet, 

fişe de lucru, planşe diverse, tablă 

magnetică, magneţi, numărătoare, 

riglete, figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, colţul 

verde al clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate în 

grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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1.6 

5.2 

- aflarea diferenţei a două numere 

cuprinse între 31 şi 100 

- aflarea termenului necunoscut - 

compararea unei diferenţe cu un 

număr dat 

- rezolvarea unor probleme, 

utlizând date scrise într-un tabel 

Forme de organizare a colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 
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Ș

• Corpul omenesc 
Nr. de ore: 4 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

ț

• Unde şi vibraţii 

2.1 

2.2 

3.1 

- observarea simetriei la figurile 

geometrice plane, la obiecte şi 

fiinţe din mediul apropiat 

- identificarea interiorului şi 

exteriorului unei figuri geometrice 

- conturarea pe foaie velină a unor 

forme geometrice plane 

- desenarea formelor geometrice pe 

reţea de matematică 

- decorarea unor obiecte cu figuri 

geometrice prin desen sau colaj 

- realizarea de experienţe care să 

pună în evidenţă propagarea 

sunetului în diverse medii 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, 

colţul verde al clasei, grădina 

şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, 

explicaţia, munca 

independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate 

în perechi, activitate-joc, 

activitate în grup şi 

independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

2.2 

2.1 

3.1 

- descrierea corpurilor geometrice 

- identificarea poziţiei verticale, 

orizontale, oblice 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 
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- construirea unor obiecte uzuale, 

folosind corpuri geometrice 

- evidenţierea prin experienţe a 

undelor şi vibraţiilor 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, 

colţul verde al clasei, grădina 

şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, 

explicaţia, munca 

independentă,  învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate 

în perechi, activitate-joc, 

activitate în grup şi 

independentă 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

2.1 

2.2 

3.1 

- identificarea interiorului şi 

exteriorului unei figuri geometrice 

- desenarea formelor geometrice 

plane 

- recunoaşterea corpurilor 

geometrice 

- evidenţierea prin experienţe a 

undelor şi vibraţiilor 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, 

magneţi, numărătoare, riglete, 

figurine, atlase, mulaje, 

culori, coli albe, coli colorate, 

colţul verde al clasei, grădina 

şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, 

explicaţia, munca 

independentă,  învăţarea prin 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate 

în perechi, activitate-joc, 

activitate în grup şi 

independentă 

2.1 

2.2 

3.1 

- identificarea interiorului şi 

exteriorului unei figuri geometrice 

- desenarea formelor geometrice 

plane 

- recunoaşterea corpurilor 

geometrice 

- evidenţierea prin experienţe a 

undelor şi vibraţiilor 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 
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• Forţe şi mişcare. Forme şi transfer de energie 
Nr. de ore: 14 

 

Conţinuturi 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învăţare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

ț

• Cărbunii, sursă 

de energie 

3.1 

4.2 

6.1 

6.4 

 

- identificarea unor surse 

convenţionale de energie 

- evidenţierea formelor de energie 

prin experimente simple 

- identificarea căilor de 

economisire a energiei electrice, 

recunoaşterea caracterului limitat 

al energiilor convenţionale 

- alegerea potrivită a unor unităţi 

neconvenţionale pentru măsurarea 

lungimii 

- măsurarea lungimii unor obiecte 

şi exprimarea acesteia în 

centimetri 

- identificarea şi utilizarea 

instrumentelor de măsură 

potrivite pentru efectuarea unor 

măsurători (rigla, metrul de 

croitorie etc.) 

- completarea până la egalizare a 

lungimii a două obiecte 

- rezolvarea de probleme practice, 

folosind unităţile de măsură 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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- evidenţierea unor surse 

convenţionale de energie prin 

experimente simple 

ț 3.1 

4.2 

6.1 

6.4 

- identificarea unor surse 

convenţionale de energie 

- evidenţierea formelor de energie 

prin experimente simple 

- alegerea potrivită a unor unităţi 

de măsură neconvenţionale pentru 

măsurarea capacităţii 

- măsurarea capacităţii unor vase 

folosind etaloane de forme şi 

mărimi diferite, urmată de 

consemnarea şi discutarea 

rezultatelor, cu folosirea 

expresiilor „mai mult”, „mai 

puţin” etc. 

- comparări de capacităţi de 

obiecte (de exemplu, de câte ori 

se cuprinde conţinutul unui 

recipient în altul mai mare) 

- ordonarea unor obiecte date, pe 

baza comparării succesive a 

capacităţii lor 

- măsurarea capacităţii unor vase 

şi exprimarea acesteia în litri 

- măsurarea unor volume cu 

instrumentele de măsură potrivite 

- compararea rezultatelor obţinute 

prin măsurarea capoacităţii unor 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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vase de forme asemănătoare / 

diferite 

- rezolvarea de exerciţii şi 

probleme practice, folosind 

unităţile de măsură 

4.1 

6.2 

- prezentarea înregistrărilor din 

calendarul naturii, realizat pe o 

perioadă determinată de timp 

- precizarea lunilor specifice unui 

anotimp 

- identificarea datei unor 

evenimente din viaţa personală a 

copilului 

- găsirea corespendenţei dintre un 

eveniment şi anotimpul în care 

acesta are loc 

- identificarea mai multor tipuri 

de ceas (de perete, de mână, 

electronic) 

- planificarea unor responsabilităţi 

personale pe o perioadă 

determinată de timp 

- evidenţierea asemănărilor şi 

deosebirilor dintre mai multe 

tipuri de ceasuri 

- poziţionarea acelor  ceasului pe 

baza unei cerinţe date 

- realizarea corespondenţei între 

ora indicată de ceasul cu ace 

indicatoare şi cel electronic  

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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ț 3.1 

3.2 

6.3 

- identificarea surselor 

convenţionale de energie 

- evidenţierea formelor de energie 

prin experimente simple 

- identificarea importanţei 

energiei în viaţa omului, a 

modalităţilor de economisire a 

energiei 

- recunoaşterea bancnotelor de 1 

leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei 

- recunoaşterea monedelor de 1 

ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani 

- schimbarea unui grup de 

monede / bancnote cu altul având 

aceeaşi valoare 

- punerea în corespondenţă a unor 

obiecte cu preţul estimat 

- negocierea unor schimburi de 

obiecte echivalente valoric 

- calcularea costurilor şi a 

profitului unor obiecte 

confecţionate şi vândute de copii 

- jocuri de utilizare a banilor 

- estimarea bugetului necesar 

pentru atingerea unui scop 

- adunarea şi scăderea în limitele 

0 – 100, folosind bancnotele şi 

monedele învăţate 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

 

ș 2.1 

3.1 

4.1 

- exerciţii care necesită orientarea 

în tabele şi folosirea cuvintelor 

„rând” şi „coloană” 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 
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4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

- realizarea unor experienţe în 

scopul punerii în evidenţă a forţei 

gravitaţionale: căderea liberă a 

diferitelor obiecte 

- formularea unor concluzii în 

urma unor observaţii repetate: şi 

creionul, şi cartea, şi căţelul de 

pluş cad pe Pământ / sunt atrase 

de Pământ 

- recunoaşterea efectului forţei 

garvitaţionale asupra obiectelor 

de pe Pământ / căderea liberă 

- înregistrarea calificativelor 

personale, pentru o activitate 

specifică desfăşurată într-o zi 

- asocierea rezolvării unei 

probleme cu o reprezentare 

grafică / desen 

- organizarea datelor unei 

probleme într-un tabel 

- realizarea unei reţete culinare 

simple 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic, 

experimentul 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 

 

3.1 

5.2 

6.3 

6.4 

- identificarea şi descrierea 

diferitelor surse de energie 

- rezolvarea unor probleme după 

imagini date 

- adunarea şi scăderea în limitele 

0 – 100, folosind bancnote, 

monede 

Resurse materiale: manual, 

caiet, fişe de lucru, planşe 

diverse, tablă magnetică, magneţi, 

numărătoare, riglete, figurine, 

atlase, mulaje, culori, coli albe, 

coli colorate, colţul verde al 

clasei, grădina şcolii  

Resurse procedurale: 

- observarea 

sistematică 

- probe orale 

- probe practice 

- autoevaluarea 

- portofoliul 

- experimentul 

- activitatea 

practică 
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- măsurarea lungimii unor obiecte 

şi exprimarea acesteia în 

centimetri 

conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

munca independentă,  învăţarea 

prin descoperire, problematizarea, 

demonstraţia, jocul didactic 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate frontală, activitate în 

perechi, activitate-joc, activitate 

în grup şi independentă 

 

3.1 

5.2 

6.2 

6.4 

- identificarea diferitelor surse de 

energie 

- compunerea şi rezolvarea unor 

probleme, utilizând date scrise 

într-un tabel 

- recunoaşterea orei indicate de 

acele ceasului 

- identificarea şi utilizarea 

instrumentelor de măsură 

potrivite pentru efectuarea unor 

măsurători 

Forme de organizare a 

colectivului 

activitate independentă 

- probă scrisă 

 

 

 

 

Material realizat de: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu 

Auxiliare recomandate:  

- Matematică și explorarea mediului. Caiet de lucru pentru clasa I, autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu/Grupul Editorial 

ART 

- Matematică și explorarea mediului. Fișe integrate de evaluare curentă și sumativă, autori: Tudora Piţilă, Cleopatra 

Mihăilescu/Grupul Editorial ART 

 


