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ŞCOALA.................................................................. 

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Clasa pregătitoare....., an școlar 2015-2016 

Nr. de ore/săptămână: 4 

prof. înv. primar……………………………………... 

 
COMPETENȚE GENERALE (conform Programei școlare pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, 
aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013) 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare; 
2. Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate  în spațiul înconjurător; 
3. Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat; 
4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică; 
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date ; 
6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări. 

 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
Semestrul I – 17saptamani, 68 ore ( 51 matematică, 17 explorarea mediului) 

 
Nr. 
crt. Unitatea tematică Competențe 

specifice Conținuturi vizate Nr. 
ore Săptămâna Observații 

1 Pași spre școală 
 
 

2.2 
3.2 
5.1 

• Evaluare inițială 
• Orientare și mișcare în spațiu  
•  Sortarea și clasificarea 

obiectelor 
• Compararea nr. de elemente 

• Locuinţa mea 
Şcoala în care învăţ 

9+3 
ore 

I-III 
14 sept - 

- 5 oct. 2015 

 

2 În Împărăția 
Toamnei 

2.2 
3.2 
5.1 

• Numerele și cifrele 0-5 
Corpul omenesc – părți 
componente și rolul lor; simțurile 

12+4 
ore 

IV-VII 
5 oct. - 30 oct. 

2015 
 

 

3 Prietenie – floare 
roditoare 

 
 

2.2 
3.2 

• Numere naturale de la 6 la 10 – 
recunoaștere, comparare, 
ordonare 
Corpul omenesc – igiena corpului 

12+4 
ore 

VIII-XI 
9 nov. - 4 dec. 

2015 

 

4. Iarna – Crăiasa 
ținuturilor albe 

 
 
 
 

1.1 
1.2 
3.2 

 

• Numere naturale de la 0 la 10 – 
recunoaștere, comparare, 
ordonare – recapitulare 

• Adunarea și scăderea cu 1 și 2 
în concentrul 0-10  
Igiena alimentației  

6+3 
ore 

XII-XIII 
7 – 18 dec. 

2015 

 

5. Copilăria – o lume 
cu povești 

 
 
 

1.3 
3.2 

 

• Adunarea și scăderea cu 1 și 2 
în concentrul 0-10  
• Formulări și rezolvări de 

probleme în concentrul 0-10 
• Igiena alimentației 
• Plante și animale (părți componente)
• Condiții de viață 
 

12+4 
ore 

XIV-XVII 
4 ian - 29 ian 

2016 
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MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI       
PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
Clasa pregătitoare, an școlar 2015 -2016 

Semestrul I 
 

UNITATEA 
DE 

ÎNVĂȚARE 
CONȚINUTURI PERIOADA/ 

NR.ORE 

COMPETEN-
ȚE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE 

PAȘI SPRE 
ȘCOALĂ 

(14 sept. – 2 oct. 
2015) 

Evaluare inițială Săpt. I 
1 oră 

2.1 
5.1 

- identificarea poziției pe care o ocupă diverse 
obiecte în spațiu în raport cu alte obiecte 
precizate; 
- gruparea obiectelor după un anumit criteriu; 
- sortarea elementelor pe diverse categorii; 

Resurse materiale:  fişa de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală 
 

Orientarea și mișcarea 
în spațiu 

2 ore 2.1 
3.2 
4.1 

- identificarea poziției pe care o ocupă diverse 
obiecte în spațiu în raport cu alte obiecte 
precizate; 
- reprezentarea prin desene a liniilor verticale/ 
orizontale; 
- realizarea unor desene având ca tematică 
locuința proprie; 
- jocuri de mișcare; 
- scrierea de elemente grafice; 
- utilizarea unui program simplu de calculator 
pentru vizualizarea unor deplasări în plan; 
- jocuri de identificare a obiectelor în realitatea 
imediată; 
- prezentarea propriei persoane în funcție de 
poziția în clasă și prin raportare la ceilalți 
colegi; 
 

Resurse materiale:  fişe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, planşe 
diverse, materiale/recompense pentru 
jocurile didactice, flip-chart, creioane 
colorate, mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe 
grupe 

Evaluare inițială – 
explorarea mediului 

1 oră    
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Sortarea și clasificarea 
unor obiecte 

Săpt. II 
3 ore 

5.1 
2.1 

- gruparea obiectelor/corpurilor după un 
anumit criteriu; 
- sortarea pe diverse categorii; 
- identificarea unor elemente din diverse 
categorii; 
- identificarea categoriei căreia îi aparține un 
anumit element; 
- scrierea semnelor grafice; 
 

Resurse materiale:  fise de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, jetoane 
cu imagini diverse, jucării; materiale/ 
recompense pentru jocurile didactice, 
mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Corpul omenesc – 
părțile și rolul lor 

3 ore 3.1 - Observarea părților corpului omenesc și 
identificarea rolului acestora; 
- Compararea propriilor fotografii cu cele ale 
colegului de bancă, părinților, în scopul 
identificării caracteristicilor comune oamenilor 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași; Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
- Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Compararea nr. de 
elemente 

 
 
 
 
 

 

Săpt. III 
1 oră 

1.2 
2.1 

- compararea grupurilor de obiecte; 
- scrierea semnelor grafice; 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, legume/ 
fructe/obiecte diverse pentru a 
forma/compara nr. de elemente ale 
mulțimilor formate 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontala, pe grupe 
 

Recapitulare și evaluare 2 ore 2.1 
3.2 
4.1 

- identificarea poziției pe care o ocupă diverse 
obiecte în spațiu în raport cu alte obiecte 
precizate; 
- reprezentarea prin desene a unor mulțimi; 
- identificarea categoriei căreia îi aparține un 
anumit element; 
- compararea a două mulțimi; 
 

Fișe de lucru  
Ed. Taida, Iași, mijloace TIC, material 
pentru jocurile didactice; 
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Organele de simț și 
simțurile 

 

1 oră 3.1 
3.2 

- identificarea organelor de simț și a simțurilor 
pe bază de observație; 
- realizarea unor desene care să prezinte 
reguli de igienă colectivă; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul ”Matematică 
și explorarea mediului”, Editura Taida, 
Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

ÎN ÎMPĂRĂȚIA 
TOAMNEI 

(5oct. – 30 oct. 
2015) 

Numărul și cifra 1 Săpt. IV 
2 ore 

1.1 
1.2 
 

- gruparea obiectelor/corpurilor după un 
anumit criteriu; 
- sortarea pe diverse categorii; 
- identificarea unor elemente din diverse 
categorii; 
- identificarea categoriei căreia îi aparține un 
anumit element; 
- scrierea semnelor grafice; 
 

Resurse materiale:  -fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, 
 - obiecte diverse pentru a forma/ 
compara nr. de elemente ale mulțimilor 
formate, flip-chart, mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Numărul și cifra 2 1 oră 1.1 
1.2 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 2; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui calculator 
sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 

 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Organele de simț și 
simțurile 

 

1 oră 3.1 
3.2 

- identificarea organelor de simț și a simțurilor 
pe bază de observație; 
- realizarea unor desene care să prezinte 
reguli de igienă colectivă; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
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Numărul și cifra 2 Săpt. V 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 2; 
- recunoașterea cifrelor pe  tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- adăugare de elemente într-o mulțime dată; 

 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, 
- obiecte diverse pentru a forma/ 
compara nr.de elemente ale mulțimilor 
formate, flip-chart, tablă magnetic; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Numărul și cifra 3 2 ore 1.1 
1.2 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 3; 
- recunoașterea cifrelor pe  tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- adăugare de elemente într-o mulțime dată; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
material pentru jocuri didactice;tablă 
magnetică 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Igiena corpului 1 oră 3.1 
3.2 

- Identificarea efectelor pozitive și negative 
ale acțiunilor proprii asupra corpului nostru; 
- realizarea unor postere referitoare la reguli 
de igienă corporală; 

 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Recapitulare 1,2,3 Săpt. VI 
1 oră 

1.2 
1.3 
1.4 

- Selectarea unor numere după un criteriu dat; 
- ordonarea unor nr. date, crescător/ 
descrescător; compunerea/descompunerea 
unor mulțimi de obiecte; 
- adăugare de elemente într-o mulțime dată; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași; obiecte 
diverse, jetoane utilizate în înțelegerea 
descompunerii nr. 1,2,3, material 
pentru jocurile didactice 
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Numărul și cifra 4 2 ore 1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 4; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- compunerea/descompunerea unor mulțimi 
de obiecte; 
- adăugare de elemente într-o mulțime dată; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
pentru a-l descompune pe 4 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Igiena corpului 1 oră 3.1 
3.2 

- Identificarea efectelor pozitive și negative 
ale acțiunilor proprii asupra corpului nostru; 
- realizarea unor postere referitoare la reguli 
de igienă corporală; 
 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Numărul și cifra 5 Săpt. VII 
2 ore 

1.1 
1.2 
1.4 
5.2 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 5; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
- rezolvarea de probleme; 
 

 

Resurse materiale:  fișe  de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
pentru a-l descompune pe 5, pentru a 
număra crescător și descrescător, 
mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe 
grupe 
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Numărul și cifra 0 1 oră  - numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 0; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
- rezolvarea de probleme; 

 

Fișă de lucru, imagini 

Igiena locuinței 1 oră 3.1 
3.2 

- Identificarea efectelor pozitive și negative 
ale acțiunilor proprii asupra mediului apropiat; 
- realizarea unor postere referitoare la reguli 
de igienă a locuinței; 
 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

PRIETENIE- 
FLOARE 

RODITOARE 
9 nov. – 4 dec. 

2015) 

Recapitulare 0-5 Săpt. VIII 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.4 
5.2 

- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
- rezolvare de probleme;  

 

Fișă de lucru, coșulețe cu jetoane, 
semințe sau legume, fructe etc. 
material pentru jocurile de mișcare/ 
relaxare 

Evaluare 1 oră  compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- numărare cu pas dat; 
- identificarea ”vecinilor” unui număr; 
- rezolvare de probleme;  

 

Fișă de lucru, 
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Numărul și cifra 6 1 oră  - numărarea elementelor unei mulțimi; 

- recunoașterea și scrierea cifrei 6; 

- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 

calculator sau ale altor resurse digitale; 

- compararea grupurilor de obiecte; 

- colorarea elementelor unei mulțimi după 

criterii date; 

- compunerea/descompunerea unor mulțimi 

de obiecte; 

 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 

auxiliarul ”Matematica și explorarea 

mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 

diverse pentru a forma/compara nr. 

de elemente ale mulțimilor formate, 

pentru a-l descompune pe 6 

Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Ordinea și curățenia în 
clasa noastră 

1 oră 3.1 
3.2 

- identificarea efectelor pozitive și negative ale 

acțiunilor proprii asupra corpului nostru; 

- realizarea unor postere referitoare la reguli 

de igienă a clasei; 

 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 

”Matematică și explorarea mediului”, 

Editura Taida, Iași 

- Fotografii cu clase curate/murdare; 

Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

 
Numărul și cifra 6 Săpt. IX 

1 oră 
 - numărarea elementelor unei mulțimi; 

- recunoașterea și scrierea cifrei 6; 

- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 

calculator sau ale altor resurse digitale; 

- compararea grupurilor de obiecte; 

- gruparea obiectelor/corpurilor după un 

anumit criteriu; 

- sortarea pe diverse categorii; 

- identificarea unor elemente din diverse 

categorii; 

 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 

auxiliarul ”Matematica și explorarea 

mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 

diverse pentru a forma/compara nr. 

de elemente ale mulțimilor formate, 

pentru a-l descompune pe 6 

Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
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Numărul și cifra 7 2 ore  - numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 7; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după  
criterii date; 
- descompunerea nr. 7; 
- completare de șiruri; 
- identificarea unor nr. pe baza unor criterii  date 
- joc logico-matematic referitor la intersecția a 
două mulțimi; 
 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
pentru a-l descompune pe 7 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Hrana - sursă de energie 1 oră 3.1 
3.2 
4.2 

- Identificarea surselor de hrană; 
- Vizionarea unor filme/prezentări pentru 
identificarea efectelor pozitive/negative ale 
unor alimente; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Numărul și cifra 8 Săpt. X 
2 ore 

 - numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 8; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- descompunerea nr. 8; 
- completare de șiruri; 
- identificarea unor nr. pe baza unor criterii 
date; 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
material e pentru jocuri didactice, 
mijloace TIC 
Cântecul ”Jocul prințesei” (text și 
muzică: L.Palade) din aux. ”Pași spre 
școală”, Editura Taida, Iași, 2012 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitatefrontală, individuală, pe grupe 
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Numărul și cifra 9 1 oră 1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 9; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- descompunerea nr. 9; 

 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, coșulețe 
cu jetoane, semințe sau legume, 
fructe etc. material pentru jocurile de 
mișcare/relaxare, tablă magnetică 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate pe grupe 

Igiena alimentației 
 

1 oră 3.1 
3.2 
4.2 

- Identificarea surselor de hrană; 
- Vizionarea unor filme/prezentări pentru 
identificarea efectelor pozitive/negative ale 
unor alimente; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Numărul și cifra 9 Săpt. XI 
1 oră 

1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea cifrei 9; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 

 
 

Resurse materiale:  fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, pt. 
a-l descompune pe 9, mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Numărul 10 2 ore 1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- recunoașterea și scrierea nr. 10; 
- recunoașterea cifrelor pe tastele unui 
calculator sau ale altor resurse digitale; 
- compararea grupurilor de obiecte; 
- colorarea elementelor unei mulțimi după 
criterii date; 
- descompunerea/ compunerea nr. 10 pe baza 
folosind ca suport intuitiv obiecte sau desene; 
- numărare cu pas dat; 
- rezolvare de probleme; 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a descompune nr. 10, 
pentru a număra în ordine crescătoare 
și descrescătoare în concentrul 0-10, 
mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate individuală, frontală, pe grupe 
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Plante –  
părți componente 

1 oră 3.1 
3.2 

- Observarea părților componente ale 
viețuitoarelor; 
- Observarea unor modificări pe parcursul 
dezvoltării plantelor; 
- Observarea directă în mediul natural a unor 
plante; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

IARNA – CRĂIASA 
ȚINUTURILOR 

ALBE 
(7– 18 dec. 2015) 

Recapitulare 0-10 
Evaluare 

Săpt. XII 
2 ore 

 - numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 

Resurse materiale:  fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Adunarea cu 1 1 oră 2.1 
1.1 

- scrierea de semne grafice; 
- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- rezolvarea de exerciții de adunare cu o 
unitate 

Resurse materiale: - fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe 
grupe 
 

Animale domestice  1 oră  - Observarea părților componente ale 
viețuitoarelor; 
- Observarea unor modificări pe parcursul 
dezvoltării plantelor; 
- Observarea directă în mediul natural a unor 
plante ; 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe 
grupe 
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Scăderea cu 1 Săpt. XIII 
1 oră 

1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- rezolvarea de exerciții de scădere cu o 
unitate; 
- rezolvare și compunere de probleme; 

Resurse materiale: fișe de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate, 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Adunarea și scăderea  
cu 2 
 
 
 
 
 
 
 

Animale sălbatice 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 oră 

1.2 
1.3 
1.4 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. De adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme 

 
- Observarea părților componente ale 
viețuitoarelor; 
- Observarea unor modificări pe parcursul 
dezvoltării plantelor; 
- Observarea directă în mediul natural a unor 
plante; 

Resurse materiale: fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, coșulețe 
cu jetoane, semințe sau legume, 
fructe etc. material pentru jocurile de 
mișcare/relaxare, tablă magnetică 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate individuală, pe grupe, 
frontal, perechi; 
Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

COPILĂRIE – O 
LUME CU 
POVEȘTI 

(4 – 29 ian. 2016) 

Recapitulare nr. 0-10. 
Adunarea și scăderea cu 
1 și 2 în concentrul 0-10. 

Sapt. XIV 
3 ore 

1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. de adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme; 
 

Resurse materiale: fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
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Cum protejăm natura? 1 oră 3.1 
3.2 

  

Adunarea și scăderea cu 
1 și 2 în concentrul 0-10. 
Formulări și rezolvări de 

probleme 

Săpt. XV 
3 ore 

 - numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. de adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme; 

 

Resurse materiale: fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Hrana - sursă de energie 
pentru creșterea și 

dezvoltarea plantelor și 
animalelor 

1 oră 3.1 
3.2 
4.2 

- Identificarea surselor de hrană și a 
modificărilor care apar în evoluția plantelor și 
animalelor; 

 

Resurse materiale 
- Fișă de lucru din auxiliarul 
”Matematică și explorarea mediului”, 
Editura Taida, Iași 
- Fotografii; 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 
 

Recapitulare nr. 0-10 
(numărare în ordine 

crescătoare/ 
descrescătoare, șiruri, 

descompuneri) 
Probleme 

Săpt. XVI 
3 ore 

1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. de adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme; 

 

Resurse materiale: fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a forma/compara nr. 
de elemente ale mulțimilor formate 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate frontală, individuală, pe grupe 

Evaluare 1 oră    
Evaluare Sapt. XVII 

1 oră 
1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. de adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme; 

 

- Fișă de lucru 
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Adunări/scăderi cu  
1 și 2.  

Probleme 

2 ore 1.2 
1.3 
1.4 

- numărarea elementelor unei mulțimi; 
- identificarea ”vecinilor” nr. din concentrul 0-10; 
- compunerea și descompunerea nr. din 
concentrul 0-10; 
-  sortarea elementelor pe diverse categorii; 
- rezolvare de ex. de adunare și scădere cu  
1 și 2 
- rezolvare de probleme; 

 

Resurse materiale: fișă de lucru din 
auxiliarul ”Matematica și explorarea 
mediului”, Editura Taida Iași, obiecte 
diverse pentru a descompune nr. 10, 
pentru a număra în ordine crescătoare 
și descrescătoare în concentrul 0-10, 
mijloace TIC 
Forme de organizare a colectivului: 
Activitate individuală, frontală, pe grupe 
 

Condiții de viață  
(apă, aer, lumină, 

căldură) 

1 oră 3.1 
3.2 
4.2 
 

- Recunoașterea condițiilor de viață; 
- Explorarea unor softuri educaționale; 

- Fișă de lucru, mijloace TIC 

 
 
 

Autor: prof. înv. primar, CORINA PALADE, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 
 

Întregul cuprins al planificării are valoare orientativă. Centrarea activității didactice pe formarea de competențe este un proces complex 
ce implică schimbări majore în planul didacticii fiecărei discipline.  Planificarea va fi personalizată în funcție de particularitățile fiecărei clase de 
elevi și creativitatea fiecărui cadru didactic.  

Planificarea dorește să ilustreze predarea interdisciplinară promovată de noua programă școlară.  
 
 
 
 
 
 






