


Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Științe ale naturii 

Clasa:  a IV-a 

Număr de ore pe săptămână: 1 (total 34 ore) 

 
 

Planificarea calendaristică orientativă 
                                                                 
 

Nr. 
crt. 

Domenii/ 
Unități tematice 

Competențe 
generale/ 
specifice 

Conținuturi Nr. ore 

S
ăp
tă
- 

-m
ân
a 

   
1. 

 
Științele vieții 

 
1.1. 
1.2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.1. 

  
Cicluri de viață în lumea vie 
- Părinți și urmași în lumea vie: asemănări și 
deosebiri 
- Principalele etape din ciclul de viață al 
plantelor 
- Principalele etape din ciclul de viață al 
animalelor 
- Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață 
din diferite medii 
Relații dintre viețuitoare și mediul lor de 
viață 
-Pădurea 
-Râul    
-Marea 
-Deșertul 
-Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri 
trofice simple) 
Omul - menținerea stării de sănătate  
- Dietă echilibrată, mișcare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-XI 

   
2.  

 
Științele Pământului 

 
1.1. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.2. 

 
Pământul în Sistemul Solar 
-Planetele. Sistemul Solar. Mișcarea 
Pământului 
Soarele: sursă de căldură și lumină 
-Ciclul zi-noapte, anotimpurile. 
Modificările vremii 
-Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților 
animalelor 
Mărturii ale vieții din trecut 
-Fosilele 
Influența omului asupra mediului de viață 
-Dispariția speciilor (vânătoare/pescuit 
excesiv) 
-Protejarea mediului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII-
XX 



 � 2 �

   
3.  

 
Științele fizicii 

 
1.1. 
1.2. 
3.2. 

 
Corpuri - proprietăți 
-Proprietățile apei.Utilizarea apei în diferite 
stări de agregare 
-Plutirea corpurilor în apă 
Amestecuri și separarea amestecurilor 
Dizolvarea 
-Influența temperaturii asupra procesului de 
dizolvare 
Arderea, ruginirea, putrezirea, alterarea, 
coacerea 
Energie – surse și efecte 
-Transferul de căldură între obiecte. -
Materiale conductoare și izolatoare de 
căldură 
Circuitul electric. Lumina 
-Circuite electrice simple 
Surse de lumină 
-Fenomene commune care implică lumina 
(umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea 
corpurilor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI-
XXXI

V 
 
 



Proiectarea unităților de învățare 
 
Domeniul/Unitatea tematică: Științele vieții 
 
Număr de ore alocat:  11                                                                                                                                                                 Perioada: _____________ 
 
 

Nr. 
crt. 

Conținuturi 
Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse 
Evaluare 
instrumente 

   
1. 

Cicluri de viață în 
lumea vie 

- Părinți și urmași în 
lumea vie: asemănări 

și deosebiri 
 

     1.1.  - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, 

fenomene, procese pornind de la prezentarea unor scurte 
texte științifice adaptate vârstei elevilor, a unor povești 
sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de viață 
la unele organisme).  
 

- exercițiul, conversația, 

observația, explicația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
-  1 oră 
 

Proba orală 

Tema de 
lucru în 

clasă 
Probă 
practică 

2. - Principalele etape 
din ciclul de viață al 

plantelor 

 

1.1. 
1.2. 
2.1. 
2.2 
2.3. 
2.4. 

 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, 
fenomene, procese pornind de la prezentarea unor scurte 
texte științifice adaptate vârstei elevilor, a unor povești 
sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de viață 
la unele organisme);  
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 
cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese  
(de exemplu: diverse caracteristici ale unor viețuitoare în 
diferite etape de viață;  
-ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ 
procese după anumite criterii (de exemplu: ordonarea 
etapelor ciclului de viață la un organism;  
- construirea punctului de plecare al investigației proprii/ 
identificarea unei probleme, prin formularea unor 
întrebări (de exemplu: „Ce se ascunde în sămânța unei 
plante?”);  
 

- exercițiul, conversația, 
observația, explicația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
-  1 oră 

Proba orală 
Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
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- identificarea metodelor de lucru  

(de exemplu: observarea unor semințe puse la încolțit);  
- stabilirea resurselor necesare (de exemplu: 10 semințe 
de fasole sau alte plante, vase, vată, apă);  
- implicarea în alegerea modalităților de lucru 
(individual/ în grup);  

- asumarea unor roluri și responsabilități în cadrul 
echipelor (de exemplu: grupe diferite de elevi pot utiliza 

semințe ale unor plante diferite);  
- realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele 
investigației proprii (de exemplu: se vor produce/ nu se 
vor produce transformări ale semințelor, din semințe vor 

apărea direct plante mature/ care vor trece prin diferite 
stadii);  
- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple) pentru diferite etape;  
- parcurgerea etapelor de lucru (de exemplu: plasarea 
semințelor pe vată menținută umedă în vase ținute la 
căldură și lumină);  
- realizarea de observații periodice asupra aspectului 
investigat (de exemplu: observarea îmbibării cu apă a 
semințelor, a crăpării tegumentului, a apariției noii plante);  

- realizarea de măsurători periodice asupra aspectului 
investigat (de exemplu: măsurarea ritmului de creștere al 
noilor plante, numărarea semințelor care au încolțit și 
care nu au încolțit);  
- completarea periodică a unor fișe de observații cu 
informații despre fenomene și procese din mediul 
înconjurător (de exemplu: descrierea periodică a 
modificărilor observate la fiecare sămânță pusă la încolțit 
și la noile plante formate);  
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- organizarea datelor obținute din investigații în tabele, 

grafice, diagrame (de exemplu: realizarea de tabele cu 
modificările observate la semințe în fiecare zi, grafice cu 
ritmul de creștere zilnică a fiecărei plante, diagrame cu 
procentul semințelor care au încolțit);  
- realizarea unor scheme care rezumă unele fenomene și 

procese din natură (de exemplu: notarea schematică a 
principalelor etape observate din viața unei plante 

„sămânță→încolțire→ plantulă (plantă imatură) 
→plantă→sămânță”);  
- formularea de concluzii.  
 

3. 
4. 

- Principalele etape 
din ciclul de viață al 

animalelor 
 

1.1. 
1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
 

- recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, 
fenomene, procese pornind de la prezentarea unor scurte 
texte științifice adaptate vârstei elevilor, a unor povești 
sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de viață 
la unele organisme);  
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 
cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese  
(de exemplu: diverse caracteristici ale unor viețuitoare în 
diferite etape de viață);  
-ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ 
procese după anumite criterii (de exemplu: ordonarea 
etapelor ciclului de viață la un organism);  
- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple) pentru diferite etape;  
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de exemplu: 
desenarea, fotografierea diferitelor etape);  
- formularea de concluzii.  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
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5. - Adaptări ale 

viețuitoarelor la 

condiții de viață din 

diferite medii 

 

2.3. 

2.4. 

- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 

ilustreze aspecte ale investigației realizate (de exemplu: 

desenarea, fotografierea diferitelor etape);  

- formularea de concluzii. 

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

6. Relații dintre 

viețuitoare și mediul 

lor de viață 

-Pădurea 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

- colectarea de date utile investigației proprii din surse 

variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 

simple);  

- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 

ilustreze aspecte ale investigației realizate (de exemplu: 

desenarea, fotografierea diferitelor etape);  

- formularea de concluzii  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

7. -Râul 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

- colectarea de date utile investigației proprii din surse 

variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 

simple);  

- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 

ilustreze aspecte ale investigației realizate;  

- formularea de concluzii.  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

8. -Marea 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

- colectarea de date utile investigației proprii din surse 

variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 

simple);  

- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 

ilustreze aspecte ale investigației realizate;  

- formularea de concluzii.  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 



 � 7 �

9. -Deșertul 

 

2.2. 

2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.2. 

- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple);  
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 

ilustreze aspecte ale investigației realizate;  
- formularea de concluzii.  

- formularea de răspunsuri la întrebările primite din 
partea colegilor de clasă;  
- promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul 
unor mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, 
afișe, colaje, pliante, broșuri, machete, articole în reviste 

școlare, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii);  

- realizarea unor proiecte ce oferă soluții la diverse 
probleme din mediul apropiat (de exemplu: îmbunătățirea 
aspectului unui mediu neospitalier prin decorarea cu 
tipuri de plante rezistente în acele condiții sau neutralizarea 
anumitor poluanți prin absorbția lor de către unele plante).  
 

- exercițiul, conversația, 

observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 

practică 

10. -Relații de hrănire 
dintre viețuitoare 

(lanțuri trofice simple) 

1.1. - utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor 
dintre componentele unui sistem (de exemplu: utilizarea 
unor planșe, diapozitive reprezentând diverse medii de 
viață pentru observarea relațiilor dintre condițiile oferite 
de acestea și aspectul viețuitoarelor);  
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru 
evidențierea relațiilor dintre componentele unui sistem 
(de exemplu: schema unor lanțuri trofice simple.  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 

11 Omul - menținerea 
stării de sănătate 
- Dietă echilibrată, 

mișcare 
 

2.1. 
2.2. 
2.5. 
3.1. 

- stabilirea etapelor investigației proprii;  
- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple) pentru diferite etape;  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
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- formularea de răspunsuri la întrebările primite din 

partea colegilor de clasă;  
- promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul 
unor mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, 
afișe, colaje, pliante, broșuri, machete, articole în reviste 
școlare, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii);  

- recunoașterea unor factori de risc asupra propriei 
sănătăți, pornind de la prezentarea unor texte scurte, 

vizionarea unor filme, studii de caz (de exemplu: consum 
de alimente nesănătoase, lipsa mișcării);  
- extragerea unor informații utile despre alimente prin 
exerciții de citire a unor etichete ale produselor 

alimentare (de exemplu: termenul de garanție al unui 
aliment);  
- utilizarea unor criterii pentru identificarea unor alimente 
sănătoase (de exemplu: prospețimea, conținutul, 
proveniența, modul de depozitare);  
- realizarea de variante de meniu adaptat vârstei și 
efortului depus interpretând modele de piramide 
alimentare;  
- identificarea unor reguli de igienă prin discuții, simulări 
(de exemplu: igienă alimentară, necesitatea aerisirii  
camerei, necesitatea activităților sportive).  
 

- 1 oră Proba orală 
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Domeniul/Unitatea tematică: Științele Pământului 
Număr de ore alocat: 9                                                                                                                                                                    Perioada: _____________ 
 

Nr. 
crt. 

Conținuturi 
Competenț
e generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse 
Evaluare 
instrument

e 
1. 
2. 

Pământul în Sistemul 
Solar 

-Planetele. Sistemul 
Solar. Mișcarea 
Pământului 

 

1.1.  - observarea unor aspecte dinamice ale realității 
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață 
cunoscut prin vizionarea unor filme sau realizarea unor 
jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului 
Solar).  
 

- exercițiul, conversația, 
observația, jocul de rol 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
-  1 oră 
 

Proba orală 
Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 

3. 
4. 

Soarele: sursă de 
căldură și lumină 
Ciclul zi-noapte, 

anotimpurile.Modificăr
ile vremii 

 

1.1. - observarea unor aspecte dinamice ale realității 
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață 
cunoscut prin vizionarea unor filme sau realizarea unor 
jocuri de rol.  
 
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
-  1 oră 
 

Proba orală 
Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 

5. -Ritmuri cotidiene și 
anuale ale activităților 

animalelor 
 

1.1. - discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării 
lor prin prisma unor fapte științifice (de exemplu: 
explicarea activităților ciclice ale oamenilor în funcție de 
alternanța noapte - zi, de anotimpuri).  
 
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
-  1 oră 
 

Proba orală 
Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 

6. 
7. 

Mărturii ale vieții din 
trecut 
-Fosilele 

 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

- stabilirea etapelor investigației proprii;  
- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple);  
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de exemplu: 
desenarea, fotografierea diferitelor etape;  
- formularea de concluzii.  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
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8. Influența omului 
asupra mediului  

de viață 
-Dispariția speciilor 
(vânătoare/pescuit 

excesiv) 
 

2.2. 
2.4. 
2.5. 

- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple);  
- formularea de concluzii;  
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea 
colegilor de clasă;  
- promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul 
unor mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, 
afișe, colaje, pliante, broșuri, machete, articole în reviste 
școlare, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii).  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
Proba orală 

9. -Protejarea mediului 2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.2. 

- stabilirea etapelor investigației proprii;  
- colectarea de date utile investigației proprii din surse 
variate (de exemplu: din cărți, filme, internet, experiențe 
simple); 
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să 
ilustreze aspecte ale investigației realizate  
(de exemplu: desenarea, fotografierea diferitelor etape);  
- formularea de concluzii;  
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea 
colegilor de clasă;  
- promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul 
unor mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, 
afișe, colaje, pliante, broșuri, machete, articole în reviste 
școlare, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii);  
- amenajarea și întreținerea spațiului verde al școlii, 
îngrijirea plantelor/ animalelor din colțul viu al clasei, 
realizarea și îngrijirea unui acvariu/ terariu, îngrijirea 
animalelor domestice/ de companie;  
- selectarea unor materiale și realizarea unor activități 
casnice în modalități care să protejeze mediul (de 
exemplu: colectarea selectivă a deșeurilor);  
- implicarea în acțiuni de protecție a mediului 
(de exemplu, de igienizare a unui spațiu școlar sau 
perișcolar după utilizarea acestuia de către copii).  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 
Proba orală 
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Domeniul/Unitatea tematică: Științele fizicii 
 
Număr de ore alocat: 14                                                                                                                                                                  Perioada: _____________ 

 
 

Nr. 
crt. 

Conținuturi 
Competențe 
generale / 
specifice 

Activități de învățare Resurse 
Evaluare 
instrumente 

   
1. 
2. 

Corpuri - proprietăți 

-Proprietățile apei. 

Utilizarea apei în 

diferite stări de 

agregare 

 

1.1. 

1.2. 

3.2. 

 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: evidențierea unor 

proprietăți ale apei în diferite stări de agregare);  

- selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți 

potrivite utilizării în scopuri precizate (de exemplu: în 

gospodărie, în construcții);  

- exersarea unor deprinderi de utilizare rațională a unor 

resurse (de exemplu: înscenări cu situații în care un copil 

nu oprește apa la robinet când periază dinții, nu stinge 

lumina când părăsește camera).  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

-  1 oră 

Proba orală 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

3. 
4. 

-Plutirea corpurilor în 

apă 

 

1.1. 

1.2. 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: evidențierea plutirii 

diferitelor corpuri);  

- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 

cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese  

(de exemplu: gradul de scufundare în apă al corpurilor);  

- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ 

procese după anumite criterii (de exemplu: ordonarea 

corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă).  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

Proba orală 

Proba scrisă 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 
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5. 

6. 

Amestecuri și 

separarea 

amestecurilor 

 

1.1. 

1.2. 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: realizarea unor 

amestecuri și separarea lor); 

- selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți 

potrivite utilizării în scopuri precizate (de exemplu: în 

gospodărie, în construcții).  
 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

-  1 oră 

Proba orală 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

7. 

8. 

Dizolvarea 

-Influența temperaturii 

asupra procesului de 

dizolvare 

 

1.1. - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: evidențierea 

dizolvării unor solide și a influenței temperaturii).  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 
 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

9. Arderea, ruginirea, 

putrezirea, alterarea, 

coacerea 

 

1.2. - selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți 

potrivite utilizării în scopuri precizate (de exemplu: în 

gospodărie, în construcții).  

 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 
 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 

10. 

11. 

Energie – surse și 

efecte 

-Transferul de căldură 

între obiecte. -

Materiale conductoare 

și izolatoare de căldură 

 

1.1. 

1.2. 

 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: demonstrarea 

transferului de căldură între obiecte); 

- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 

cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese (de 

exemplu: capacitatea materialelor de a conduce căldură);  

- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese (de 

exemplu: clasificarea materialelor după gradul de 

conducere a căldurii).  
 

- exercițiul, conversația, 

observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 

- planșe, fișe de lucru 

- 1 oră 

Tema de 

lucru în 

clasă 

Probă 

practică 
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12. 

13. 
Circuitul electric. 

Lumina 
-Circuite electrice 

simple 

 

1.1. 
1.2. 
 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 
unor experiențe simple (de exemplu: realizarea unor 
circuite electrice simple); 

- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 
cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese 
(de exemplu: capacitatea materialelor de a conducecurent 

electric); 
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese  
(de exemplu: clasificarea materialelor după gradul de 
conducere a curentului electric);  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 

- activitate independentă, pe 

echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 
lucru în 
clasă 
Probă 
practică 

14. Surse de lumină 
-Fenomene commune 
care implică lumina 
(umbra, curcubeul, 
culorile, vizibilitatea 

corpurilor) 

 

1.1. 

1.2. 
 

- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea 

unor experiențe simple (de exemplu: evidențierea unor 
fenomene optice);  
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în 
cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese  
(de exemplu: transparența corpurilor);  
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese  
(de exemplu: clasificarea materialelor după transparență).  
 

- exercițiul, conversația, 
observația 
- activitate independentă, pe 
echipe, frontală 
- planșe, fișe de lucru 
- 1 oră 

Tema de 

lucru în 
clasă 
Probă 
practică 


