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Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii 
Disciplina: Matematică și explorarea mediului 
Clasa: a II-a 
Număr de ore pe săptămână:  4 (total 68 zile) 
 

Planificarea calendaristică orientativă 
Semestrul I 

 

Nr. 
crt. 

Domenii/ 
Unități tematice 

Competențe 
generale/ 
specifice 

Conținuturi Nr. ore Săpt. 

1. Toamna și prietenii ei 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
3.1. 
5.2. 

Recapitulare 
Probă de evaluare 

 
 
8 

 
 

I-II 

2. Numerele naturale 
0-1000 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.6. 
4.1. 
4.2. 
5.1 

Numerele naturale 0-1000  
- scriere, citire, formare, comparare, ordonare, 
aproximare, rotunjire 
- numere pare/impare 
 
Corpul omenesc 
Menținerea stării de sănătate: 
– igiena personală 
- exercițiul fizic și dieta 
Boli provocate de virusuri – metode de prevenire și tratare 
 
Recapitulare  
Probă de evaluare 
 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

III-V 

3. Adunarea și scăderea 
numerelor naturale 

0-1000 

 Adunarea și scăderea numerelor naturale  
0-1000, fără trecere peste ordin 
 
Adunarea și scăderea numerelor naturale      
0-1000, cu trecere peste ordin 
 
Plante și animale  
Nevoi de bază ale plantelor. Înmulțirea plantelor 
Creșterea plantelor. Nevoi de bază ale animalelor 
 
Recapitulare 
Probă de evaluare 
 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 
 
 
 

V-X 

4. Înmulțirea numerelor 
naturale 0-100 

Înmulțirea numrelor 
naturale scrise  

cu o cifră 

 Înmulțirea numerelor naturale 0-100 
 
Creșterea animalelor 
Înmulțirea (reproducerea) animalelor 
 
Medii de viață: 
Pădurea. Lacul și balta 
Iazul . Delta Dunării 
 
Recapitulare 
Probă de evaluare 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X-
XV 

5. Ordinea efectuării 
operațiilor 

 Înmulțirea unui număr cu o sumă/diferență 
Ordinea efectuării operațiilor 
 
Marea Neagră 
Recapitulare 
Probă de evaluare 

 
 
 
9 
 

 
 
 

XV-
XVII 



Proiectarea unităților de învățare 
 

Domeniul/Unitatea tematică: Toamna și prietenii ei 
Număr de ore alocat: 8                                                                                                                                                        Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. Conținuturi 

Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
instrumente 

1. ,,Scrisoare de toamnă” 
Numere naturale 

Adunarea și scăderea 
numerelor naturale 

Rezolvarea de probleme 
Plante de toamnă 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
3.1. 
5.2. 

 - exerciții de 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)  
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr; 
- generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc 
condiţii date(ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor);  
- aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. 
„scrie cel mai mare număr mai mic decât 80”, „scrie toate numerele 
naturale de două cifre identice” etc.);  
- exerciții de scriere a rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând 
semnele <, >, =;  
- exerciții de identificare a „vecinilor” unui număr de la 0 la 100;  
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat;  
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Încercuiţi cu verde 
numerele mai mari decât 39 şi mai mici decât 45”);  
- exerciții de ordonare crescătoare/descrescătoare a unor numere 
naturale prin compararea acestora două câte două;  
- exerciții de compunere şi descompunere a numerelor în concentrul  
0 – 100, folosind obiecte, desene şi numere;  
- exerciții de rezolvare a unor situaţii problematice reale prin utilizarea 
operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-100; 
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere 
peste ordin;  
- exerciții de stabilire  prin observare, a principalelor structuri ale 
animalelor şi plantelor;  
- reprezentare în desen a componentelor principale ale plantei;  
- exerciții de relaţionare a principalelor structuri ale organismului uman şi 
animal cu rolurile acestora;  
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora.  

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală/în perechi 
- imagini, fișe de lucru 
- 7 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de 
lucru în clasă 

2. Probă de evaluare – 1 oră 
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Domeniul/Unitatea tematică: Numerele naturale 0-1000 
Număr de ore alocat:  11                                                                                                                                              Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. Conținuturi 

Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
instrumente 

1. Numere naturale 0-1000 
- scriere, citire, formare 
- numere pare/impare 

 
Corpul omenesc 
Menținerea stării  
de sănătate 

– igiena personală 
 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.6. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
 

- exerciții de reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul 
numărătorii de poziţionare;  
- exerciții de citire şi scriere a numerelor de la 0 la 1000;  
- exerciții de  transcriere cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, 
scrise în cuvinte;  
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea 
lor prin desen;  
- exerciții de identificare a ordinelor şi claselor;  
- exerciții de evidenţiere a cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;  
- exerciții de 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)  
- exerciții de reprezentare a zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri 
(forme geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)  
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc 
condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor);  
-exerciții de  aflare a unui număr/a unor numere, respectând anumite 
condiţii;  
- exerciții de scriere a unui şir de numere pare/impare, având date 
limitele intervalului;  
- exerciții de identificare a numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;  
- exerciții de compunere şi descompunere a numerelor în concentrul  
0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;  
- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din 
concentrul 0-100 (ex.: La cumpărături, În parcare etc.);  
- exerciții de identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza 
comparării a două numere mai mici decât 100 şi scrierea relaţiei;  

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația, jocul 
didactic, jocul de rol 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a 
stării de sănătate;  
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor 
din jur;  
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”  
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele. 
 

2. Compararea numerelor 
naturale 0-1000 

 
Menținerea stării de 

sănătate 
- exercițiul fizic și dieta 

 

1.2. 
4.1. 
5.1. 

- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele 
sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în corespondenţă;  
- exerciții de scriere a rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând 
semnele <, >, =;  
- exerciții de comparare a a două numere naturale mai mici decât 
1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, 
cu ajutorul numărătorii de poziţionare;  
- exerciții de aşezare în ordine crescătoare/descrescătoare a unor 
numere date;  
- exerciții de identificare a „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;  
- 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 1000;  
- 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;  
- exerciții de  realizare a 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. 
 

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Probă orală 
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3. Ordonarea, aproximarea, 
rotunjirea numerelor 

 
Boli provocate de virusuri – 
metode de prevenire și 

tratare 
 

1.3. 
3.1. 
4.1. 
4.2. 

- exerciții de ordonare crescătoare/descrescătoare a unor numere 
naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte două;  
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;  
- exerciții de  estimare a 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;  
- exerciții de rotunjire la zeci şi /sau sute a unui număr dat;  
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului;  
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);  
- 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 unor jocuri de rol ”La doctor” pentru recunoaşterea unor 
simptome ale unor boli frecvente;  
 

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația, jocul 
de rol 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
Coevaluarea  

4. Recapitulare 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.6. 
4.1. 
4.2. 
5.1 

- exerciții de identificare a ordinelor şi claselor;  
- exerciții de evidenţiere a cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;  
- exerciții de 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)  
- exerciții de identificare a numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;  
- exerciții de compunere şi descompunere a numerelor în concentrul  
0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;  
- exerciții de scriere a rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând 
semnele <, >, =;  
- exerciții de comparare a a două numere naturale mai mici decât 
1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de unităţi, 
cu ajutorul numărătorii de poziţionare;  
- exerciții de aşezare în ordine crescătoare/descrescătoare a unor 
numere date;  
- exerciții de identificare a „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;  
- selectarea unor numere după un criteriu dat; 

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
Autoevaluarea  
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- exerciții de  ordonare crescătoare/descrescătoare a unor numere 
naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte două;  
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;  
- exerciții de  estimare a 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;  
- exerciții de rotunjire la zeci şi /sau sute a unui număr dat;  
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);  
- 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. 

5. Probă de evaluare – 1 oră 
 
 
Domeniul/Unitatea tematică: Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-1000 
Număr de ore alocat:  20                                                                                                                                              Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. Conținuturi 

Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
instrumente 

1. Adunarea și scăderea 
numerelor naturale      
0-1000, fără trecere  

peste ordin 
 

Plante și animale 
Nevoi de bază ale plantelor 

 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără 
trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, 
element neutru), fără precizarea terminologiei;  
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,  fără trecere 
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, 
zecilor şi sutelor;  

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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- exerciții de aflare a unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor 
probleme practice;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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  
- plantarea unor arbori/arbuşti;  
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco;  
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea a 
plantelor; 
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

2. Adunarea și scăderea 
numerelor naturale     
 0-1000, cu trecere 

 peste ordin 
 

Adunarea numerelor 
naturale cu trecere peste 

ordinul unităților 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferența”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală 
- fișe de lucru, planșe 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Probă orală 
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3. Adunarea numerelor 
naturale cu trecere peste 

ordinul zecilor 
 
 

Înmulțirea plantelor 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de adunări cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, 
element neutru), fără precizarea terminologiei;  
- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 

4. Adunarea numerelor 
naturale cu trecere peste 

ordinul unităților 
 și al zecilor 

 
 
 
 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de adunări cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, 
element neutru), fără precizarea terminologiei;  
- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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.  

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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5. Scăderea cu împrumut la 
ordinul zecilor 

 
 

Creșterea plantelor 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; 
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferența”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

 - conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 

6. Scăderea cu împrumut la 
ordinul sutelor 

 
Nevoi de bază ale animalelor 

 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor; 
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferența”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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7. Scăderea cu împrumut la 
ordinul zecilor și al sutelor 

 

1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu trecere 
peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află diferența”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 

8. Recapitulare 1.4. 
1.6. 
3.2. 
4.2. 

- exerciții de 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 – 1000, 
folosind obiecte, desene şi numere;  
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, cu 
trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă;  
- rezolvarea deadunări/scăderi, mental şi în scris, cu trecere peste ordin, 
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;  
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/diferența”;  
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba 
adunării/scăderii sau prin încercării;  
- 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;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuire a plantelor. 
 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
Autoevaluarea  

9. Probă de evaluare – 1 oră 
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Domeniul/Unitatea tematică: Înmulțirea numerelor naturale 0-100 
Număr de ore alocat: 20                                                                                                                                               Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. Conținuturi 

Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
instrumente 

1. Înmulțirea când un  
factor este 2 

1.5. 
1.6. 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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. 
 

- exercițiul, conversația, 
explicația 
- activitate independentă, 
pe echipe 
- planșe, fișe de lucru 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 

2. Înmulțirea când un 
 factor este 3 

 
 

Creșterea animalelor 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
4.1. 
4.2. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  

- conversația, observația, 
exercițiul, explicația 
- activitate frontală, 
individuală 
- imagini, fișe de lucru 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Probă orală 
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-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul 
clasei;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante; 
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei 
umane, a plantelor şi animalelor;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor. 
 

3. Înmulțirea când un  
factor este 4 

 
 

Înmulțirea (reproducerea) 
animalelor 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
4.1. 
4.2. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul 
clasei;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante; 
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei 
umane, a plantelor şi animalelor;  
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, 
plantelor. 
 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- fișe de lucru, calculator 
- 3 ore 
 
 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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4. Înmulțirea când un 
factor este 5 

 
 

Medii de viață: 
Pădurea 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- exerciții de realizare a unor colecţii de plante din diferite medii de 
viaţă, la nivelul clasei;  
- investigarea unui mediu de viaţă natural;  
- 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 ce trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;  
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc.  

- conversația, exercițiul, 
observația, explicația, 
jocul didactic 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- imagini, fișe de lucru 
- 3  ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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5. Înmulțirea când un factor 
este 6 sau 7 

 
Lacul și balta 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- exerciții de realizare a unor colecţii de plante din diferite medii de 
viaţă, la nivelul clasei;  
- investigarea unui mediu de viaţă natural;  
- 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 ce trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;  
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc.  

- conversația, exercițiul, 
observația, explicația, 
jocul didactic 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- imagini, fișe de lucru 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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6. Înmulțirea când un factor 
este 8 sau 9 

 
Iazul 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- exerciții de realizare a unor colecţii de plante din diferite medii de 
viaţă, la nivelul clasei;  
- investigarea unui mediu de viaţă natural;  
- 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 ce trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;  
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc.  

- conversația, exercițiul, 
observația, explicația, 
jocul didactic 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- imagini, fișe de lucru 
-  2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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7. Înmulțirea când un factor 
este 10, 1 sau 0 

 
Delta Dunării 

1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr 
de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- exerciții de realizare a unor colecţii de plante din diferite medii de 
viaţă, la nivelul clasei;  
- investigarea unui mediu de viaţă natural;  
- 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 ce trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;  
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc.  

- conversația, exercițiul, 
observația, explicația, 
jocul didactic 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- imagini, fișe de lucru 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
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8. Recapitulare 1.5. 
1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- exerciții de adunare a cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi 
număr de elemente;  
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei 
mulţimi pentru determinarea cardinalului acesteia;  
- exerciții de  aflare a 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 de exerciţii de tipul: „Află  produsul/ dublul etc.”;  
-exerciții de  realizare a unor modalităţi diferite de grupare a 
termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei;  
- 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; 
- exerciții de realizare a unor colecţii de plante din diferite medii de 
viaţă, la nivelul clasei;  
- investigarea unui mediu de viaţă natural;  
- 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 ce trebuie respectate în 
pădure/la locul de picnic/ pe stradă etc.;  
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;  
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc.  

- conversația, exercițiul, 
observația, explicația, 
jocul didactic 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
- imagini, fișe de lucru 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
Coevaluarea  
Autoevaluarea  

9. Probă de evaluare – 1 oră 
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Domeniul/Unitatea tematică: Ordinea efectuării operațiilor 
Număr de ore alocat:   9                                                                                                                                             Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. Conținuturi 

Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
instrumente 

1. Înmulțirea unui număr cu 
o sumă/diferență 

1.6. 
3.1. 
 

- 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;  
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;  
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;  
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, 
folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei.  
 

- exercițiul, conversația, 
explicația 
- activitate independentă, 
pe echipe 
- planșe, fișe de lucru 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 

2. Ordinea efectuării 
operațiilor 

 
 

Marea Neagră 

1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- 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;  
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;  
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;  

- conversația, observația, 
exercițiul 
- activitate frontală, 
individuală 
- imagini, planșe, fișe de 
lucru 
- 3 ore 

Observarea 
sistematică 
Probă orală 
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- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, 
folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; 
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc. 
 

3. Recapitulare 1.6. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
 

- 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;  
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;  
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;  
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, 
folosind semne grafice cu semnificaţia parantezei; 
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile 
de viaţă explorate;  
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii 
de viaţă  
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la 
un mediu de viaţă şi înregistrarea rezultatelor într-un organizator grafic; 
- exerciții de grupare a unor animale după mediul de viaţă 
(terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc. 

- conversația, exercițiul, 
problematizarea 
- activitate 
individuală/frontală/în 
perechi 
-  imagini, calculator, fișe 
de lucru 
- 2 ore 

Observarea 
sistematică 
Tema de lucru 
în clasă 
Autoevaluarea  

4. Probă de evaluare – 1 oră 
 


