
Proiectarea unităţii tematice: „Aventuri la început de an şcolar” 

Perioada: 6 săptămâni (22 septembrie – 31 octombrie) 

Proiectare realizată de Cătălina Zagaradniuc 

Școala Gimnazială nr. 190 Bucureşti  

ORAR 
 

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 

CLR CLR CLR CLR CLR 

CLR MEM MEM MEM MEM 

MEM Limbă modernă Religie Opţional DP 

MM MM AVAP Educaţie fizică AVAP 

  Educaţie fizică   
 

Săptămâna I de şcoală: 15-19 septembrie: teste predictive 
 

Săptămâna a II-a de şcoală: 22-26 septembrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate / pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.4 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prezentarea orală a unor cărţi / poveşti citite individual  

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente 

şi informaţii  

- recomandarea unor cărţi / poveşti / povestiri colegilor  

- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în 

vederea asigurării / menţinerii atenţiei interlocutorului (contact 

vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)  

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine 

afirmaţiile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea unui 

loc, cererea oferirea 

de informaţii 

Dialog despre: 

şcoală, familie şi 

vacanţă, prieteni 

Elemente de politeţe 

verbală (ascultarea 

şi respectarea 

opiniei celuilalt) 

Povestirea unor 

întâmplări trăite  

Repovestirea unor 

întâmplări citite  

- exprimarea 

interesului pentru 

lectura unor cărţi 

adecvate vârstei 

- coperta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea sistematică a 

modului de a prezenta / 

dialoga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DP: 

1.1; 3.1 

 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- scrierea pe o foaie de hârtie în formă de stea cu 5 colţuri a 

cinci amintiri din vacanţă (locuri, oameni, cărţi) şi a trei 

aşteptări în noul an; 

 

 

 

- semnificaţia culorilor din imagine 

- desen – culorile toamnei 

 

- asemănări şi 

deosebiri între sine 

şi personaje, între 

sine şi colegi 

- autocunoştere 

 

- creion colorat, 

haşurare 

Stea cu 5 

colţuri din 

hârtie 

 

 

 

Foaie A5 

- observarea interesului 

de a participa la 

completarea stelei 

 

 

 

- miniexpoziţie cu 

desenele 

- autoevaluare 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

 

 

 

 

4.2 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire 

cu voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând 

un detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un 

text citit  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări 

Citirea textelor 

scurte, receptarea 

mesajului 

 

 

 

 

Scrierea corectă 

Aşezarea textului în 

pagină 

Pagina 2 - observarea şi corectarea 

/ autocorectarea 

greşelilor 

 

MEM 

MEM: 

1.1 

 

1.4 

 

1.6 

- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine 

crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor 

intervalului  

 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 

1000, fără şi cu trecere peste ordin  

- crearea unor probleme după imagine 

- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la imagine 

- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se 

schimbe 

- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere 

şi invers  

Scrierea şi formarea 

numerelor până la 

1000 

Adunarea şi 

scăderea numerelor 

0-1000 

Exerciţiul 2, 

pagina 2 

- aprecierea rezolvării 

sarcinilor de lucru 

MM 

MM: 

1.4; 2.1; 3.2 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- dans liber 

Cântarea vocală în 

colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

“Ce mică-i 

vacanţa 

mare!”, 

muzica: Ion 

Cristinoiu, 

text: Eugen 

Rotaru 

- aprecierea modului în 

care participă la activitate 

- evaluare frontală 



M
a

r
ţi

 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

4.2 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire 

cu voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând 

un detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza imaginilor  

Citirea textelor 

scurte 

 

Scrierea corectă 

Aşezarea textului în 

pagină 

Imaginile de 

la pagina 3 

- observarea şi corectarea 

/ autocorectarea 

greşelilor 

MEM 

MEM: 

2.1; 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor 

obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor desene 

- compararea poziţiei a două obiecte din imagini 

- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice plane  

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc  

- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat 

(cub, cuboid, sferă, cilindru, con) 

- identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un 

desen dat / dintr-o figură geometrică „fragmentată”  

- gruparea unor forme / corpuri geometrice după criterii date  

 

- realizarea unui colaj (castelul) cu forme geometrice 

 

Figuri şi corpuri 

geometrice – 

recunoaştere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decupare, lipire 

Pagina 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hârtie divers 

colorată 

- evaluare frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- miniexpoziţie cu 

colajele 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 

MM 

MM: 

1.4; 2.1; 3.2 

 

 

  

 

AVAP: 

2.6 

- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate 

de copii 

- utilizarea unor materiale pentru confecţionarea de jucării 

muzicale simple  

 

 

 

- realizarea unui colaj (trenul) cu forme geometrice 

 

Cântarea vocală în 

colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

 

 

 

Decupare, lipire 

- „Trenul”, 

folclor 

international, 

textier: 

Crenguţa 

Roşu 

 

Hârtie divers 

colorată 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

 

 

- miniexpoziţie cu 

colajele 

M
ie

rc
u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire 

cu voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând 

un detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

Citirea textelor 

scurte 

 

 

 

Imaginile de 

la pagina 3 

 

 

 

- verificarea frontal 

 

 

 

 



4.2 

 

2.1 

- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera 

de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări  

- descrierea unor obiecte / imagini 

- identificarea unor informaţii 

Scrierea corectă 

Aşezarea textului în 

pagină 

Oferirea de 

informaţii 

 

Pagina 4 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

 

MEM 

MEM: 

2.2; 1.1; 1.2; 

1.3; 5.1 

 

 

 

 

 

 

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc  

- gruparea unor forme / corpuri geometrice după criterii date  

- aflarea unui număr / a unor numere, respectând anumite 

condiţii 

- reprezentarea numerelor pe axă 

- aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a unor numere 

date  

- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000  

- compararea unor grupuri de obiecte  

- selectarea / gruparea unor figuri geometrice după mai multe 

criterii date  

Figuri şi corpuri 

geometrice – 

recunoaştere 

Formarea, 

compararea şi 

ordonarea numerelor 

0-1000. Estimări 

Organizarea datelor 

în tabel 

Pagina 4 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 

AVAP 

AVAP: 

2.3 

- realizarea de produse utile combinând materiale uşor de 

prelucrat şi tehnici accesibile 

 

Materiale şi 

instrumente (hârtie, 

plastic) 

 

- pagina 5, 

activitatea 15 

- ultima 

copertă 

- autoevaluare 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică  

J
o

i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

4.2 

 

 

 

AVAP: 

2.3; 2.6 

- citirea în forme variate a textelor scurte realizate pentru ziar / 

revistă 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând 

un detaliu / o idee  

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- realizarea unui ziar / a unei reviste a clasei cu amintiri din 

vacanţă 

 

 

- realizarea de produse utile combinând materiale uşor de 

prelucrat şi tehnici accesibile 

Citirea textelor 

scurte 

 

 

 

Scrierea corectă 

Aşezarea textului în 

pagină 

 

Hârtie, creioane 

colorate, haşurare, 

linie modulată, 

repetiţie 

Imaginile de 

la pagina 3 

 

- aprecierea verbală 



MEM 

MEM: 

2.2; 1.1; 1.2; 

1.3; 5.1 

 

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc  

- gruparea unor forme / corpuri geometrice după criterii date  

- aflarea unui număr / a unor numere, respectând anumite 

condiţii 

- reprezentarea numerelor pe axă 

- aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a unor numere 

date  

- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000  

- compararea unor grupuri de obiecte  

- selectarea / gruparea unor figuri geometrice după mai multe 

criterii date  

Figuri şi corpuri 

geometrice – 

recunoaştere 

Formarea, 

compararea şi 

ordonarea numerelor 

0-1000. Estimări 

Organizarea datelor 

în tabel 

Pagina 4 - evaluare selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

3.4 

4.2 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire 

cu voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând 

un detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- memorarea unui fragment din poezia „Acceleratul”, de 

George Topîrceanu 

- crearea şi completarea unor rebusuri pe tema vacanţei sau a 

imaginilor  

Citirea textelor 

scurte 

Imaginile de 

la pagina 3 

 

 

 

Volum de 

poezii de 

George 

Topîrceanu 

- aprecierea verbală 

- interevaluarea 

 

MEM 

MEM: 

5.2; 1.4 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme  

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice   

- rezolvarea de probleme folosind desene sau reprezentări 

simbolice  

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea 

operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000  

- rezolvarea de probleme în mai multe moduri  

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 

1000, fără  trecere peste ordin  

Rezolvarea de 

probleme 

Adunări şi scăderi 

fără trecere peste 

ordin, 0-1000 

Pagina 5 - evaluare selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

DP 

DP: 

1.1; 3.1 

 

 

- rezolvarea unei fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor 

şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi (pe fiecare colţ al foii 

copilul va scrie sau va desena – o activitate care îi face plăcere, 

jucăria preferată, jocul preferat) 

 

- asemănări şi 

deosebiri între sine 

şi personaje, între 

sine şi colegi 

- autocunoştere 

- fişă în 

formă de 

triunghi în 

culoarea 

preferată 

- aprecierea verbală 

- interevaluare în 

grupurile create pe 

afinităţi 



2.3 - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu 

ceilalţi (jocuri, jucării şi activităţi preferate) 
- emoţii de bază 

(bucurie) 

- paginile: 

coperta 1, 

pagina 2 

AVAP 

AVAP: 

2.3; 2.6 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM: 

3.3 

- realizarea de produse utile combinând material uşor de 

prelucrat şi tehnici accesibile (o jucărie maracas) 

- intonarea unui cântec cu menţinerea ritmului la maracas 

- jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor frânte / curbe / 

orizontale / verticale în pictarea jucăriilor 

 

 

 

 

 

 

 

- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate 

de copii 

- utilizarea unor materiale pentru confecţionarea de jucării 

muzicale simple 

Materiale şi 

instrumente (hârtie, 

plastic) 

Elemente de limbaj 

plastic: 

linia, punctul 

Materiale şi 

instrumente: 

acuarele, pensule 

Tehnici de lucru: 

pensulaţie 

 

Jucării muzicale 

Cântarea vocală în 

colectiv 

-pagina 5, 

activitatea 15 

-ultima 

copertă 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Trenul”, 

folclor 

international, 

textier: 

Crenguţa 

Roşu 

- miniexpoziţie cu 

produsele 

- autoevaluare 

 
Săptămâna a III-a de şcoală: 29 septembrie – 3 octombrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate / pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2; 3.4 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând un 

detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări  

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi 

informaţii  

Citirea textelor 

scurte, receptarea 

mesajului 

Recunoaşterea 

personajelor, 

înţelegerea 

textului, 

povestirea unor 

întâmplări citite 

Pagina 6 - evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

- aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 



CLR 

CLR: 

2.1; 4.1 

- transcrierea unor dialoguri 

- crearea unor dialoguri între personajele din text sau altele 

- formularea unor întrebări 

- construirea unor enunţuri pentru folosirea virgulei şi a semnului 

exclamării 

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare,  

o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut 

Aşezarea textului 

în pagină  

Semnul 

exclamării 

Virgula 

 

Pagina 6 - aprecieri individuale şi 

globale 

 

MEM 

MEM: 

6.2; 1.4; 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM: 

1.4; 2.1 

- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea 

orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un 

sfert / 15 minute, ora 10 şi jumătate / 30 de minute, ora 7 şi 20 de 

minute) 

- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de 

oră 

- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii 

variate (durată, momentul începerii) 

- calcularea numărului de ore pentru diferite activităţi 

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris  

- rezolvarea de probleme în mai multe moduri 

- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică / 

desen  

 

- însuşirea cântecului pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

 

 

Recunoaşterea 

orei pe ceas, 

operarea pe ceas 

prin adunare sau 

scădere 

Elemente de 

logică 

 

 

 

 

 

 

 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

 

Pagina 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântecul 

„Ceasul”, 

muzică şi 

versuri 

Cristian 

Şerban 

- aprecieri individuale şi 

globale 

 

MM 

MM: 

1.4; 2.1; 3.2 

- însuşirea cântecului pe traseul: colectiv – grupuri mici – 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- dans liber 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Ceasul”, 

muzică: 

folclor 

international, 

textier: 

Crenguţa 

Roşu  

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

M
a

r
ţi

 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date 

- compunerea unui text scurt (3-7 enunţuri) despre personajul 

preferat din text 

Cuvinte care au 

aceeaşi formă şi 

înţeles diferit: noi, 

Pagina 6 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 



mic, pui, vine 

Scrierea corectă a 

cuvintelor sa / s-a  

MEM 

MEM: 

MEM: 

3.1; 2.1; 6.2;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM: 

1.4; 2.1 

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a exerciţiilor 

- realizarea unor investigaţii referitoare la volumul sunetelor 

alarmei 

- realizarea unor desene, respectând condiţii date  

- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în 

care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”  

- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea 

orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un 

sfert / 15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de 

minute) 

- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de 

oră 

- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii 

variate (durată, momentul începerii) 

 

- însuşirea cântecului pe traseul: colectiv – grupuri mici – 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

 

 

Localizare, 

ordonare 

Rezolvarea de 

probleme privind 

duratele 

Intensitatea şi 

tăria sunetelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

 

Pagina 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântecul 

„Ceasul”, 

muzică şi 

versuri 

Cristian 

Şerban 

- aprecieri individuale şi 

globale 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 



MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- marşul – pas egal pe muzică  

- exersarea unor elemente de dans  

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecele 

„Ceasul”, 

muzică: 

folclor 

international, 

textier: 

Crenguţa 

Roşu şi 

„Ceasul”, 

muzică şi 

versuri 

Cristian 

Şerban 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

M
ie

rc
u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1 

- formularea de enunţuri după ilustraţii  

- compunerea unui text scurt (3-7 enunţuri) despre personajul de 

la exerciţiul 33 

Scrierea 

imaginativă pe 

baza unui suport 

vizual  

Pagina 10 - aprecierea individuală 

a calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

5.1; 3.1; 3.2 

 

 

 
 

DP: 

1.2 

- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau 

reprezentări simbolice  

- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli  

- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie 

respectate pentru o viaţă sănătoasă 

 
- dialoguri având ca suport imaginile cu ajutorul cărora să se 

analizeze, de exemplu, stările de tristeţe (în cazul bolii), fericire, 

relaxare (în cazul stării de bine) 

- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au 

simţit în diverse situaţii 

Menţinerea stării 

de sănătate – 

dietă, igiena 

personală, 

exerciţiul fizic  
 

Norme de igienă – 

spălarea pe mâini 

Pagina 10 - evaluare formativă 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 

AVAP 

AVAP: 

2.3; 2.5 

- realizarea unui ornament (pentru brad / cameră) 

- identificarea unor dorinţe / nevoi simple, care pot fi îndeplinite 

prin realizarea de obiecte 

Hârtia, realizarea 

de confecţii 

Utilităţi şi 

beneficii ale 

produsului realizat 

Paginile 6  

şi 7 

- aprecierea individuală 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică  



J
o

i 
Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2; 3.4 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând un 

detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări  

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi 

informaţii  

Citirea textelor 

scurte, receptarea 

mesajului 

Înţelegerea 

textului, 

povestirea  

Fişă cu 

scurtă istorie 

a ceasului 

- evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

-aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

1.4 

- efectuarea de adunări /scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă 

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor  

Adunarea şi 

scăderea cu 

trecere peste ordin 

 

Pagina 11  

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

4.2 

AVAP: 

2.3 

-confecţionarea câte unui afiş pe grupă 

 

 

-realizarea unui afiş combinând materiale uşor de prelucrat şi 

tehnici accesibile (un afiş) 

Scrierea 

funcţională: afişul 

 

Decupare, 

lipire,decorare, 

colorare 

Pagina 11, 

exerciţiul 35 

-interevaluare în cadrul 

grupelor 

MEM 

MEM: 

1.6 

- crearea unor probleme după exerciţii  

- rezolvarea de probleme 

- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea 

numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care 

sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări  

- 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  

Adunarea şi 

scăderea cu 

trecere peste ordin 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

 

Pagina 11 - evaluarea cu 

calificative a modului de 

compunere şi rezolvare 

a problemelor 



DP 

DP: 

1.1; 2.1; 2.3; 

 

- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 

diferitelor forme de comunicare 

- exerciţii artcreative realizate în mod individual 

- exprime diferite stări emoţionale: desene 

- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în 

mod sănătos a emoţiilor 

- elaborarea unor lucrări individuale despre familie 

 

Autocunoaştere: 

calităţi, defecte şi 

dorinţe personale 

Intercunoaştere: 

asemănări şi 

deosebiri 

Diversitate: 

fiecare este unic; 

emoţii de bază 

Condiţii ale 

învăţării eficiente 

Pagina 7, 8 

inima 

Pagina 11, 

exerciţiul 36 

- observarea 

comportamentului 

participativ la sarcinile 

de lucru 

- aprecieri individuale 

AVAP 

AVAP: 

2.3 

- realizarea de produse utile combinând materiale uşor de 

prelucrat şi tehnici accesibile (un ceas) 

 

Decupare, 

decorare, 

asamblare 

Pagina 9 - autoevaluare 

 
Săptămâna a IV-a de şcoală: 6-10 octombrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate/pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2; 3.4 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

-citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

-citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând un 

detaliu / o idee din text 

-adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

-formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

-formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

-identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

-formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări  

-repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi 

informaţii  

Citirea textelor 

scurte, receptarea 

mesajului 

Recunoaşterea 

personajelor, 

înţelegerea 

textului, 

povestirea unor 

întâmplări citite 

Pagina 12 - evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

- aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

CLR 

CLR: 

2.1; 4.1 

- transcrierea unor dialoguri 

- crearea unor dialoguri între personajele din text sau altele 

- formularea unor întrebări 

- construirea unor enunţuri pentru folosirea virgulei, a semnului 

exclamării şi a semnului întrebării 

Aşezarea textului 

în pagină  

 

Semnul 

exclamării, 

Pagina 12 -aprecieri individuale şi 

globale 



- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o 

întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut 

semnul întrebării, 

virgula 
 

MEM 

MEM: 

5.1 

- sortarea, clasificarea şi înregistrarea în tabel a unor date din 

mediul cunoscut  

- compunerea de probleme care să necesite organizarea de date în 

tabel 

Organizarea de 

date în tabel 

Pagina 12 - aprecieri individuale şi 

globale 

MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

 

 

 

- ilustrarea prin desen a cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Prietenii 

cântăreţi”, 

muzică şi 

versuri 

Ana 

Motora 

Ionescu 

 

Foi de 

hârtie A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
M

a
r
ţi

 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

4.1; 4.2 

- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe 

foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de 

caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor 

dintre litere şi cuvinte  

- redacterea, individual, în 3-7 enunţuri a unei povestioare a lui 

Vegan 

- alcătuirea de enunţuri cu sinonime (de exemplu, batic, basma, 

eşarfă, fular, şal sau a colecţiona, a strânge) 

 

Titlu. Alineate  

Aşezarea textului 

în pagină  

Cuvinte cu sens 

asemănător 

Introducerea 

cuvintelor noi în 

vocabularul 

propriu  

Pagina 12 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

1.6 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere pornind de la conţinutul 

lecturii (de exemplu: Doro are 25 de eşarfe, cu 7 mai puţine 

rochiţe şi cu 2 mai multe bluze decât rochiţe. Câte hăinuţe are 

Doro? / Vegan pilotează un avion care are 90 de locuri, cu 15 mai 

multe decât are avionul pilotat de prietenul său. Câte locuri are 

avionul pilotat de prietenul lui Vegan?) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

Pagina 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecieri individuale şi 

globale 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 



MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 
 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri 

 

- construirea unui spaţiu plastic conform conţinutului cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Am o 

păpuşică 

mică” 

 

 

Foi de 

hârtie A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

M
ie

rc
u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1; 2.3 

4.2 

 

 

- descrierea unor obiecte / imagini 

- identificarea unor informaţii  

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes  

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi 

informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din 

spaţiul familiar  

- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) despre familie   

Scrierea corectă 

Aşezarea textului 

în pagină 

Oferirea de 

informaţii 

Pagina 14 

 

 

 

 

 

 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

MEM 

MEM: 

1.4; 5.2 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă 

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme  

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, 

a primit) 

- rezolvarea de probleme folosind desene sau reprezentări 

simbolice  

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea 

operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000  

Adunarea şi 

scăderea fără 

trecere peste ordin 

0-1000 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Pagina 15, 

problemele 

45-47 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 



AVAP 

AVAP: 

2.6 

 

 

 

MEM: 

2.1; 2.2 

- confecţionarea unui personaj din text 

 

 

 

 

 

- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite 

material 

- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc  

Materiale şi 

instrumente: 

creioane colorate 

Decupare, 

asamblare, lipire 

 

Figuri plane 

Paginile 

13-14 

- miniexpoziţie cu 

produsele 

- autoevaluare 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică  

J
o

i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1; 2.3 

4.2 

 

 

- descrierea unor obiecte / imagini 

- identificarea unor informaţii  

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi 

informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din 

spaţiul familiar  

- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) despre familie   

Scrierea corectă 

Aşezarea textului 

în pagină 

Oferirea de 

informaţii 

Pagina16, 

exerciţiul 

50 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

MEM 

MEM: 

1.4; 5.2 

- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă 

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme  

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, 

a primit) 

- rezolvarea de probleme folosind desene sau reprezentări 

simbolice  

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea 

operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000  

Adunarea şi 

scăderea fără 

trecere peste ordin 

0-1000 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Pagina 15, 

problema 

48 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

4.1 

- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe 

foaie velină, respectând încadrarea în pagină, aprecierea spaţiilor 

dintre litere şi cuvinte  

Scrierea corectă 

pe foaie velină 

Pagina 15 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 



MEM 

MEM: 

1.4; 3.1; 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin  

-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor  

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte / 

simboluri / numere  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a problemelor 

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea 

operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000  

 

-realizarea arborelui genealogic al familiei, abordare integrată 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Relaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desen, decupare, 

lipire 

Pagina 19 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

DP 

DP: 

3.3 

1.1 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

2.3; 2.1 

- jocuri didactice despre meserii  

- dezbateri despre produsele / rezultatele unor meserii, utilitatea 

meseriilor 

- analizarea unor personaje din poveşti / povestiri sau din viaţa 

reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine 

şi acestea 

- rezolvarea unor sarcini de lucru pentru identificarea 

asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi 

- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră 

- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile 

de igienă personal în diferite context 

- realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei 

personale asupra sănătăţii 

- exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi  

- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor facilitatoare / 

frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei 

prietenii: cooperare, competiţie, compromise 

- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime 

diferite stări emoţionale: desene, colaje 

- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente 

- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în 

mod sănătos a emoţiilor 

La ce folosesc 

meseriile? 

Beneficii pentru 

sine şi comunitate 

Asemănări şi 

deosebiri între 

sine şi ceilalţi 

 

Fiecare este unic: 

norme de igienă 

 

 

 

Fiecare este unic: 

hobby-uri 

personale 

Fiecare este unic: 

emoţii de bază 

Fiecare este unic: 

particularităţi 

Paginile 

12, 17 

 

 

 

 

 

 

Pagina 14 

 

 

 

 

Paginile 

15, 17, 18 

 

 

 

 

 

-aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

-evaluare frontală 

 

AVAP 

AVAP: 

2.3 

- realizarea unei felicitări pentru un sărbătorit din familie Colaj 

Pictură 

Paginile 

17-18  

- miniexpoziţie cu 

produsele 

- autoevaluare 



Săptămâna a V-a de şcoală: 13-17 octombrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate / pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2 

 

 

 

 

 

 

4.2 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând un 

detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări 

Înţelegerea 

textului 

Folosirea 

convenţiilor 

limbajului scris 

Pagina 20 - observarea şi corectarea 

/ autocorectarea 

greşelilor 

CLR 

CLR: 

4.3 

- crearea unor liste de cuvinte / idei legate de o temă propusă  

- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, 

în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale  

Formularea unei 

opinii în scris 

Pagina 20 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

 

MEM 

MEM: 

5.1 

- 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  

- selectarea / gruparea unor figuri geometrice după mai multe 

criterii date 

Elemente de 

logică 

Paginile 

20, 21 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 

 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

 

 

 

-ilustrarea prin desen a cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Toamna”, 

muzică: 

Ana 

Motora 

Ionescu, 

versuri: 

Georgeta 

Moraru  

 

Foi de 

hârtie A5 

- aprecierea modului în 

care participă la activitate 

- evaluare frontală 

 



  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
M

a
r
ţi

 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date 

- compunerea unui text scurt (3-7 enunţuri) despre personajul 

preferat din text 

Cuvinte care au 

aceeaşi formă şi 

înţeles diferit: era, 

masă, mine, mare 

Scrierea corectă  

a cuvintelor sa /  

s-a, într-un, într-o 

Pagina 20 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

1.6; 4.2 

 

 

 

 

 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere pornind de la imaginea 

de la pagina 24 (de exemplu, La campionatul „Piticii” se joacă 

finalele la fotbal, handbal, baschet şi volei. Toate meciurile se 

desfăşoară în acelaşi timp. Echipele au 11, 7, 5 şi respectiv 6 

jucători. Câţi jucători vor fi pe terenurile de sport?  – prin 

adunare repetată, rezolvare în mai multe moduri  etc.) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere 

 

Pagina 24  - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

 

 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 

MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 
AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

-ilustrarea prin desen a cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Leneşul”, 

muzică: 

Alexandru 

Hrisanide 

 

Foi de 

hârtie A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

M
ie

rc
u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date 

-compunerea unui text scurt (3-7 enunţuri) despre sportul de vară  

preferat  

Scrierea 

imaginativă pe 

baza imaginilor 

Pagina 21 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

1.6; 4.2 

 

 

 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi/sau scădere pornind de la imaginea 

de la pagina 24 (de exemplu, Pentru picnic, mama ursoaică a 

pregătit câte două farfurii şi câte o furculiţă, un cuţit, o ligură şi o 

linguriţă pentru fiecare urs. Câte obiecte a trebuit să pună în coş? 

– prin adunare repetată, rezolvare în mai multe moduri  etc.) 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi/sau 

scădere 

Pagina 24  - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

 

 

- verificarea frontală 



 

 

-rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 

AVAP 

AVAP: 

1.2 

- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri / 

desene 

- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, 

perspectivelor în funcţie de trăirea proprie 

- construirea unui spaţiu plastic „Sportul meu preferat vara” în 

culori calde 

Pictură, acuarelă Paginile 

21, 22 

Foi de 

desen A4, 

acuarele, 

pensule 

- miniexpoziţie cu 

lucrările 

- aprecieri individuale şi 

globale 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică  

J
o

i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1 

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date 

- compunerea unui text scurt (3-7 enunţuri) despre sportul de 

iarnă preferat  

Scrierea 

imaginativă pe 

baza imaginilor 

Pagina 22 - aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

MEM 

MEM: 

1.6; 4.2; 6.3 

 

 

 

 

 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere pornind de la tematica 

de la pagina 25 (de exemplu, Pentru o prăjitură, mama a cheltuit 

12 lei pe ouă, 5 lei pe făină, 6 lei pe zahăr, 10 lei pe unt, 14 lei pe 

brânză şi 15 lei pe lămâi şi mirodenii. Câţi lei primeşte rest, dacă 

plăteşte cu o bancnotă de 100 lei? – rezolvare în mai multe 

moduri  etc.) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi 

monedele  

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere 

Banii 

 

Pagina 25  - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

 

 

- verificarea frontală 

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

1.1; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3 

- citirea unor informaţii despre istoria sporturilor (fiecare grupă 

va avea 5 fişe diferite, fişele vor fi citite de câte un copil şi apoi 

povestite celorlalţi) 

- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate 

de temă 

- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul 

înţelegerii unui mesaj oral 

- povestirea unor texte 

Ascultarea şi 

respectarea 

opiniei celuilalt 

Repovestirea unor 

întâmplări citite 

- fişe cu 

istoria mai 

multor 

sporturi 

cunoscute 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- interevaluare 



- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri 

- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi 

informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din 

spaţiul familiar  

- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite 

sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral  

MEM 

MEM: 

1.6; 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP 

AVAP: 

2.2; 2.3; 4.3 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere pornind de la desenele 

de la paginile 21, 22 (de exemplu, La clubul sportiv „Curajoşii” 

s-au înscris 50 de copii la baschet, cu 20 mai mulţi la fotbal, iar la 

tenis cât la fotbal şi baschet la un loc. Câţi copii fac sport la club? 

etc.) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”  
 

- confecţionarea unei morişti 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere 

 

 

 

 

Desen liber 

Machete simple 

Paginile 

21, 22 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

DP 

DP: 

1.1; 1.3 

- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 

diferitelor forme de comunicare 

- analizarea unor personaje din povestire, în scopul identificării 

unor asemănări şi deosebiri între sine şi acestea 

- rezolvarea unor sarcini de lucru pentru identificarea  

asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi 

- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile 

de igienă personală în diferite context realizarea unor scurte 

descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii 

Asemănări şi 

deosebiri între 

sine şi ceilalţi 

Sportul – 

menţinerea 

sănătăţii 

Paginile 

21, 22 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

AVAP 

AVAP: 

1.2 

- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ 

desene 

- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, 

perspectivelor în funcţie de trăirea proprie 

- construirea unui spaţiu plastic „Sportul meu preferat iarna” în 

culori reci 

Pictură, acuarelă Paginile 

21, 22 

Foi de 

desen A4, 

acuarele, 

pensule 

- miniexpoziţie cu 

lucrările 

- aprecieri individuale şi 

globale 

 
 

 



Săptămâna a VI-a de şcoală: 20-24 octombrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate / pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.2; 3.4 

 

 

 

 

 

 

4.2 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând, pe roluri) 

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sau respectând un 

detaliu / o idee din text 

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări  

Citirea textelor 

scurte, receptarea 

mesajului 

Înţelegerea 

textului 

Pagina 23 - evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

- aprecierea individuală a 

calităţii exprimării în 

scris 

CLR 

CLR: 

2.1; 4.1 

- transcrierea unor fragmente 

- crearea unui text de 3-7 enunţuri despre fumuseţea şi importanţa 

naturii 

- formularea unor întrebări 

- construirea unor enunţuri pentru folosirea virgulei în cazul 

enumerării, şi a semnului întrebării 

Aşezarea textului 

în pagină  

Semnul întrebării, 

virgula 

 

Pagina 23 - aprecieri individuale şi 

globale 

 

MEM 

MEM: 

5.1; 3.1; 3.2 

- clasificarea corpurilor în naturale şi artificiale şi înregistrarea 

concluziilor într-o schemă 

- selectarea  / gruparea unor elemente natural şi artificiale după 

criterii date  

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte 

- recunoaşterea în imagine a unor forme de relief (câmpie) şi a  

mediului de viaţă 

- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta / 

acvariul, pădurea / parcul etc.) pentru a identifica plantele şi 

animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la 

mediu  

- investigarea cauzelor posibile (poluarea) pentru anumite boli  

- 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 

Observarea 

fenomenelor din 

natură; mediu 

natural – artificial 

Pagina 23 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

 



MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  
 

- ilustrarea prin desen a cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

 

 

 

 

 

 
 

Foi de 

hârtie A5 

- aprecierea modului în 

care participă la activitate 

- evaluare frontală 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
M

a
r
ţi

 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1; 2.2; 4.1 

 

 

 

 

MEM: 

3.2; 5.1 

- combinarea unor propoziţii/sintagme care au legătură între ele, 

pentru a explora formarea textului pentru afiş 

- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă  

- scrierea corectă a unor propoziţii pe foaie velină, respectând 

încadrarea în pagină, aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte  

- realizarea unor postere 
 

- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie 

respectate în pădure / la locul de picnic / pe stradă etc. 

Scrierea 

funcţională: afişul 

Mediu natural – 

artificial 

Pagina 23 - aprecierea modului în 

care participă la activitate 

- evaluare frontală 

MEM 

MEM: 

5.1; 2.2; 4.1  

- selectarea / gruparea unor personaje / oameni după mai multe 

criterii date  

- clasificarea unor personaje / oameni şi înregistrarea concluziilor 

într-o diagramă Venn  

- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor / feţelor unor 

corpuri din mediul apropiat  

- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, 

cuboid, sferă, cilindru, con) 

- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire  

- 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  

Elemente de 

logică 

Recunoaştere de 

corpuri 

geometrice 

Reguli de 

alimentaţie 

Pagina 25 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 



MM 

MM: 

1.4; 2.1; 3.1;  

3.2 

 

 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

-ilustrarea prin desen a cântecului 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

 

 

 

 

 

 
Foi de hârtie 

A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

M
ie

rc
u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.1; 4.1 

 

 

 

- crearea unor dialoguri posibile între personajele din imagine 

- formularea unor întrebări 

- construirea unor enunţuri pentru folosirea virgulei în cazul 

enumerării, şi a semnului întrebării -alcătuirea unor propoziţii 

prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire,  

o rugăminte, un îndemn, un salut 

Aşezarea textului 

în pagină  

Semnul întrebării, 

semnul 

exclamării, 

virgula 

Pagina 24 - evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

MEM 

MEM: 

1.4; 3.1; 5.2 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin  

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor  

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte / 

simboluri / numere  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a problemelor 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme  

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, 

a primit) 

Adunarea şi 

scăderea cu 

trecere peste ordin 

0-1000 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Pagina 26, 

exerciţiile 

71, 72, 74 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 

AVAP 

AVAP: 

2.6; 2.4 

- realizarea unui colaj – Piramida alimentaţiei 

- transformarea resturilor de hârtie (reviste vechi, flyere) în 

obiecte folosite în activitatea la clasă 

Colaj Carton 

predesenat 

cu 

piramida, 

decupaje 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- turul galeriei  

 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 



J
o

i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

2.2; 2.1 

- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau 

din activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea verbelor la timpurile 

potrivite  

- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în 

grup  

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi / 

sau a unui şir de imagini  

- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori 

elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, atunci   

- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri  

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, 

despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri  

- jocuri de rol  

Cererea şi oferirea 

de informaţii 
Pagina 25 

- aprecieri individuale şi 

globale 

MEM 

MEM: 

1.4; 3.1; 5.2 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin  

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor  

- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte / 

simboluri / numere  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a problemelor 

- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme  

- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, 

a primit) 

Adunarea şi 

scăderea cu 

trecere peste ordin 

0-1000 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Pagina 26, 

exerciţiile 

73 

- evaluarea selectivă a 

caietelor de lucru 

- verificarea frontală 

 

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

1.1; 1.4; 2.2; 

2.3 

- selectarea unor enunţuri / imagini corespunzătoare subiectului 

natura, ursul pe grupe 

- asocierea imaginilor cu textul 

- conversaţii pe teme de interes pentru copii 

- prezentarea unor proiecte realizate în echipă  

-formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / 

un mod de comportament 

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei 

impusă de semnele de punctuaţie  

Elemente de 

politeţe verbală 

asociate actelor de 

limbaj utilizate 

(ascultarea şi 

respectarea 

opiniei celuilalt)  

Descrierea unui 

obiect, fenomen 

Cărţi de 

poveşti, 

reviste, 

enciclopedii 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- interevaluare 

 



- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de 

dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text 
sau a unei 

persoane  

MEM 

MEM: 

1.6 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau  

mai multe operaţii de adunare şi / sau scădere pornind de la 

problemele de la pagina 26, prin schimbarea numerelor, a textului 

etc. 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

Pagina 26 

 

 

 

 

 

- aprecieri individuale şi 

globale 

DP 

DP: 

1.1; 1.3 

 

 

 

 

 
 

 

MM: 

3.2 

- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea 

diferitelor forme de comunicare 

-analizarea unor personaje din povestire, în scopul identificării 

unor asemănări şi deosebiri între sine şi acestea 

- rezolvarea unor sarcini de lucru pentru identificarea  

asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi 

- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile 

de igienă personală în diferite context realizarea unor scurte 

descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii 
 

- dans liber 

- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor pe o muzică audiată 

- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe 

cântec 

Asemănări şi 

deosebiri între 

sine şi ceilalţi; 

norme de igienă 

 

 

 

 
 

 

Legătura dintre 

text şi melodie; 

interpretarea unui 

cântel vesel 

Pagina 25 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cântecul 

„În pădure 

pe cărare” 

-aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

-evaluare frontală 

 

AVAP 

AVAP: 

1.2 

- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ 

desene 

- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, 

perspectivelor în funcţie de trăirea proprie 

Pictură, acuarelă Foi de 

desen A4, 

acuarele, 

pensule 

- miniexpoziţie cu 

lucrările 

- aprecieri individuale şi 

globale 
 

Săptămâna a VII-a de şcoală: 27-31 octombrie 

Ziua 
Competenţe 

specifice 
Activităţi integrate / pe discipline Conţinut vizat 

Resurse 

materiale 
Evaluare / Feed-back 

L
u

n
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.4; 2.2; 

3.2 

 

-citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire 

ştafetă etc.)  

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei 

impusă de semnele de punctuaţie  

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de 

dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text 

Identificarea 

mesajului unui 

text 

Sporirea 

interesului pentru 

lectură 
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- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori 

elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, atunci 

- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text 

citit  

- discutarea textelor scurte, frază cu frază  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit  

- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un 

text citit  

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt 

text citit 

CLR 

CLR: 

3.4 

- realizarea unei cărticele despre urşi / animalul preferat 

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi / 

sau a unui şir de imagini  

- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute  

- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi 

informaţii  

Sporirea 

interesului pentru 

lectură 

Cărţi diverse 

cu informaţii 

despre 

animale 

- aprecierea individuală 

a calităţii exprimării în 

scris, citirii şi a 

informaţiilor 

 

MEM 

MEM: 

1.4; 3.1; 5.1; 

6.2 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme 

- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele 

- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor 

informaţii date / culese;  

- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval 

dat 

- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a 

copilului 

- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care 

acesta are loc 

- completarea calendarului personal / calendarului clasei cu 

evenimente care au importanţă pentru copii / activităţi 

extraşcolare 

Adunarea şi 

scăderea cu 

trecere peste ordin 

0-1000 

Probleme cu 

adunări şi scăderi 

0-1000 

Operare cu durate 
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MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 

 

AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – 

colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

-ilustrarea prin desen a unui moment vesel din viaţa fiecăruia 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

Mersul melodiei 

Cântecul 

„Dacă vessel 

se trăieşte”, 

muzică, 

versuri  

 

 

Foi de hârtie 

A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
M

a
r
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Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.4; 2.2; 

3.2 

 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire 

ştafetă etc.)  

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei 

impusă de semnele de punctuaţie  

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de 

dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text 

- alcătuirea de propoziţii cu cuvintele pui, mici, luni, general 

- alcătuirea de propoziţii cu sa / s-a 

Cuvinte care au 

aceeaşi formă şi 

înţeles diferit  

Scrierea corectă a 

cuvintelor sa / s-a  
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MEM 

MEM: 

1.6 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere folosind date despre 

urşi (masă coporală, înălţime, lungime, durată de viaţă, cantitatea 

zilnică de hrană) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi/sau 

scădere  

Organizarea 

datelor în tabel 
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Enciclopedii, 

date 

statistice de 

pe net 

 

 

 

- aprecieri individuale 

şi globale 

Activităţi pe discipline: Limba modernă 

Activităţi integrate 

MM 

MM: 

1.4; 2.1;3.1;  

3.2 

 

 
AVAP: 

2.6 

- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv  

- interpretarea cu solist şi cor a cântecului 

- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec 

- recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică 

- executarea pe muzică a unor mişcări sugerate de versuri  

 

- ilustrarea prin desen a aşteptărilor pe care le are fiecare de la 

vacanţă 

Cântarea vocală 

în colectiv şi 

individual 

 

Cântecele 

învăţate 

 

 

 

 

Foi de hârtie 

A5 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 



M
ie
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u

ri
 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.1; 3.4; 2.2; 

3.2 

 

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu 

voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă 

etc.)  

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei 

impusă de semnele de punctuaţie  

- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de 

dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text 

- construirea unor texte de 3-7 enunţuri pe baza imaginilor şi a 

informaţiilor din text despre ursul preferat 

Scrierea corectă 

Aşezarea textului 

în pagină (foaie 

velină) 

Oferirea de 

informaţii 
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MEM 

MEM: 

1.6 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere folosind date despre 

urşi (masă coporală, înălţime, lungime, durată de viaţă, cantitatea 

zilnică de hrană) 

- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

Organizarea 

datelor în tabel 

Pagina 27 

Enciclopedii

Date 

statistice de 

pe net 

 

 

 

- aprecieri individuale 

şi globale 

Activităţi pe discipline: Religie 

Activităţi integrate 

AVAP 

AVAP: 

1.2 

2.1 

 

2.3 

 

 

 

CLR: 

4.2 

- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri / 

desene 

- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor 

- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în 

confecţionarea de colaje, tablouri 
- realizarea unei coperte de „CARTE” cu animale (format A5) 

- alegerea culorilor potrivite 
 

 

 

- confecţionarea unei cărţi cu poveşti, legende, curiozităţi etc. 

scrise / transcrise şi ilustrate de copii  

 

Elemente de 

limbaj plastic: 

formă 

Colaj-Tehnici de 

lucru: îndoirea, 

lipire, asamblare 

Textul nonliterar / 

informativ 

- carton A4 

galben, 

acuarele, 

pensule, 

frunze de 

diferite 

culori şi 

dimensiuni 

 

- foi A4, 

enciclopedii, 

reviste, cărţi 

de poveşti, 

de ghicitori 

etc. 

- miniexpoziţie cu 

lucrările 

- interevaluare / 

autoevaluare 
 

 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică  



J
o

i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

 

- citirea unor poveşti, povestiri, glume, ghicitori despre urşi 

- scrierea, copierea, transcrierea unor texte 

Identificarea 

mesajului unui 

text 

Sporirea 

interesului pentru 

lectură 

Cărţi diverse - aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- evaluare frontală 

 

MEM 

MEM: 

1.4; 3.1; 5.1; 

6.2 

- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin  

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor  

- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii 

- verbalizarea modului de rezolvare a problemelor 

- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea 

operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-1000 –

înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii 

variate (durată, momentul începerii) 

- calcularea numărului de ore pentru diferite activităţi 

- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris  

- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii 

variate (durată, momentul începerii etc.)  

- calcularea numărului de ore / zile / săptămâni dintr-un interval 

dat  

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

Operare cu durate 
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- aprecieri individuale 

şi globale 

Activităţi pe discipline: CDŞ (opţional) 

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică 

V
in

er
i 

Activităţi integrate 

CLR 

CLR: 

3.2; 3.3 

 

 

4.1; 2.4 

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit  

- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un 

text citit 

- decodarea unor informaţii din manual, a simbolurilor 

- realizarea unei lucrări de tip proiect (carte despre animale), cu 

sprijin din partea cadrului didactic, cu poveşti, legende, curiozităţi 

etc. scrise / transcrise şi ilustrate de copii 

- prezentarea unor lucrări personale  

Identificarea 

mesajului unui 

text; decodarea 

unor simboluri 

Pagina 28 

- foi A4, 

enciclopedii, 

reviste, cărţi 

de poveşti, 

de ghicitori 

etc. 

 

- aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

- interevaluare / 

autoevaluare 

MEM 

MEM: 

1.6 

- compunerea de probleme care se rezolvă prin una, două sau mai 

multe operaţii de adunare şi / sau scădere similare cu cele de la 

problemele formulate la pagina 28 sau pe baza calendarului 

Probleme care se 

rezolvă prin una, 

două sau mai 
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- rezolvarea de probleme cu una, două sau mai multe operaţii de 

adunare şi / sau scădere 

 

multe operaţii de 

adunare şi / sau 

scădere  

Operare cu durate 

 

 

 

 

DP 

DP: 

3.2 

-jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi 

place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de învăţare, cine/ ce mă 

ajută) 

-completarea chestionarului 

Condiţiile 

învăţării; factori 

favorizanţi; 

resurse 

Pagina 29 -aprecierea modului în 

care participă la 

activitate 

-evaluare frontală 

AVAP 

AVAP: 

1.2 

2.1 

 

2.3 

 

 

 

CLR: 

4.2 

-identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ 

desene 

- compararea metaforică a culorilor, formelor,materialelor 

- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în 

confecţionarea de colaje, tablouri 
- realizarea unei coperte de „CARTE” cu animale (format A5) 

- alegerea culorilor potrivite 

 

 

- confecţionarea unei cărţi cu poveşti, legende, curiozităţi etc. 

scrise / transcrise şi ilustrate de copii  

 

Elemente de 

limbaj plastic: 

formă 

Colaj – Tehnici de 

lucru: îndoirea, 

lipire, asamblare 

 

 

 

Textul nonliterar / 

informativ 

- carton A4 

galben, 

acuarele, 

pensule, 

frunze de 

diferite 

culori şi 

dimensiuni 

 

- foi A4, 

enciclopedii, 

reviste, cărţi 

de poveşti, 

de ghicitori 

etc. 

- miniexpoziţie cu 

lucrările 

- interevaluare/ 

autoevaluare 
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Seria AVENTURA ÎNVĂȚĂRII 

Sugestii de activități de învățare pentru  
utilizarea optimă a caietului de lucru în clasă 

 

Caiet I: Aventuri la început de an școlar 
 

Coperta 1 

 Se organizează discuții cu elevii, frontal, despre ceea ce observă pe copertă (Ce vedem? Unde sunt 
copiii? Ce fac copiii?). 

 Elevii descriu copiii din desen. 

 Se realizează un organizator grafic (de exemplu o elice – pe fiecare element al acesteia se pot 
enumera caracteristicile fizice și interesele câte unui copil). 
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 Descrierea frontală a imaginii (Ce fac copiii? Cum sunt așezați? Cum sunt îmbrăcați? Cine e la dreapta 
lui Radu? Cine e blond? etc.). Elevii sunt întrebați dacă observă ceva diferit la copii prin comparație cu 
imaginea de pe copertă.  

 Realizarea altor activități matematice care valorifică piesele Lego. De exemplu: Câte piese are Dan? 
Cine are mai multe piese: Aura sau Radu? Cu câte piese are mai multe Dan decât Aura? 

Se pot aduce piese Lego în clasă și se continuă cu întrebări similare. Răspunsurile se bazează pe 
numărări și comparări, permițând însă și calcule mentale, dacă elevii au ușurința efectuării de adunări și 
scăderi.  
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 Descrierea imaginilor de vacanță –  activitate frontală. 

 Realizarea unui desen sau a unei scurte descrieri orale sau prezentarea unei fotografii personale cu 
un loc vizitat pe parcursul vacanței. Se poate face o mini-expoziție a desenelor și / sau a fotografiilor 
– pe un perete al clasei sau pe un suport destinat special expunerii de produse ale elevilor. Fiecare 
desen / fotografie va avea ramă și va include numele posesorului. Se poate face un tur de galerie; o 
discuție pe baza acestuia poate fi un motiv de bucurie pentru copii. 

 Exercițiu de imaginație: elevii își aleg unul dintre locurile prezentate în caiet (în care au fost 
personajele) și își imaginează ce s-ar fi putut întâmpla în zona respectivă, dacă ar fi mers acolo 
(întâmplări amuzante, interesante, de aventură). Ceilalți colegi pot ghici la ce loc din imagini  
s-a gândit cel care vorbește. (Pentru eficientizare, se poate discuta în perechi: pe rând, fiecare dintre 
cei doi imaginează oral întâmplarea, apoi ghicește locul ales de celălalt.)  

 Ex. 4: poate fi realizat în perechi sau în grup de 4. În cadrul grupurilor elevii își împărtășesc 
preferințele. 
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 Ex. 12: Elevii pot fi întrebați: Câte obiecte transportă trenulețul? Din câte obiecte e format trenulețul? 

 Ex. 13: Este un exercițiu oral, despre mijloace de transport potrivite pentru diferite călătorii / 
deplasări. Cu ce am putea merge pe litoralul românesc? Dar în altă țară? Dar până la magazin? etc. 
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 Ex. 14: Exerciții de estimare folosind axa numerelor dată: Spuneți două numere mai apropiate de 60 
decât de 70; de 90 decât de 80 etc. Copiii ar putea dispune de cartoane cu cifre și, în acest caz, 
răspunsul se dă global, de către fiecare elev al clasei (sau în perechi), prin ridicarea cartonașelor 
potrivite. 
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 Ex. 16: După modelul din caiet, un elev propune o problemă, apoi numește colegul care o va rezolva. 
Dacă acesta a rezolvat corect, atunci propune o nouă problemă și numește un alt rezolvitor. Dacă a 
greșit sau nu știe, numește un coleg care să-l ajute. Se continuă în același mod cu 4-7 copii din clasă, 
în  funcție de interesul cu care aceștia participă la joc. Se păstrează aceeași tematică (a pieselor Lego) 
și se insistă ca problemele să fie simple. 

 Ex. 17: Joc de tipul celui de mai sus: Un elev propune un exercițiu și numește colegul care să-l 
rezolve. Sunt implicați alți elevi decât cei care au participat la jocul cu probleme.  
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 Joc de rol sau mimă pentru scena prezentată în text. Criterii de evaluare: intrarea în pielea perso-
najului (Kuki e somnoros și foarte puțin vorbăreț, mama e calmă, blândă, fermă – aceste caracteristici 
ar trebui să fie transmise prin limbaj corporal și timbrul vocii), replici alerte; se acordă puncte de 
bonus pentru elemente originale de text (improvizație), adecvate situației. 

 Se schimbă scenariul citit, prin intervenția altor actori. (În timpul jocului de rol, dacă alt coleg bate 
din palme, poate intra în locul unui personaj la alegere, schimbând acțiunea. Exemplu: Mihai joacă 
rolul lui Dumi. Îi spune lui Kuki „Hopa sus“, apoi cineva din clasă bate din palme. Vrea să intre în locul 
lui Mihai și, în loc să spună „Hopa sus“, mimează cum îl trezește în alt mod: îl stropește cu apă, îi 
trage plapuma, îi spune alte replici convingătoare. Pe scurt, personalizează modul de trezire a unui 
frate mai mic.) 

 Realizarea unei discuții frontale pe baza jocurilor de rol observate. 

 Ex. 18c: Se pot propune alte sarcini de lucru, după completarea diagramelor. De exemplu: Lucrați în 
echipe de câte patru. Comparați diagramele completate. Observați asemănări și diferențe. Discutați 
care însușiri sunt cele mai potrivite și de ce. Completați schemele voastre cu alte însușiri, dintre acelea 
scrise de colegii voștri (dacă vi se pare potrivit) sau, dimpotrivă, tăiați acele însușiri care constatați că 
nu au fost potrivite, în urma discuțiilor din grup. 
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 Ex. 19, extindere: Elevii sunt solicitați să creeze legături între calități și meserii posibile: Aș putea fi 
prezentator de emisiune, pentru că sunt amuzant(ă) / aș putea fi profesor, pentru că sunt foarte 
răbdător/ răbdătoare etc. 

 Ex. 21: se poate extinde  la un joc de comunicare alert pe tema: Ce-ar fi dacă…? (exemplu: Ce-ar fi 
dacă școala noastră ar fi pe malul mării? La această întrebare răspund rapid 5 copii numiți de 
conducătorul rundei. Se pot avansa multe alte întrebări, la fiecare întrebare derulându-se o rundă 
condusă de un alt copil care va da cuvântul colegilor, pe rând). 

Pagina 8 

Ex. 23, 24: După ce s-a desenat și decupat, elevii pun toate inimile pe catedră / undeva în mijloc și le 
amestecă. Apoi, 4-5 elevi extrag câte o inimă. Fiecare trebuie să ghicească a cui este inima primită, 
citind calitățile, defectele și observând desenul din vacanță.  
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Ex. 26: Se poate continua cu alte întrebări, folosind ceasurile date în caiet. Activitatea se desfășoară în 
ștafetă: un elev propune o întrebare și numește respondentul (Variantă: indică respondentul 
aruncând o mingiuţă în direcția acestuia. Cine prinde mingea, dă răspunsul. Dacă nu știe, aruncă 
mingea mai departe). 

Ex. 27: Joc de rol: Elevii trebuie să improvizeze un dialog cu tema Cum te comporți dacă ai întârziat la 
școală? (intrare în clasă și rostire a scuzelor etc.) 

Pagina 9 

Ex. 28: Ceasul de jucărie poate fi valorificat într-o activitate de învățare frontală cu feedback imediat prin 
inter-evaluare. De exemplu: Fixați limbile ceasului cu ajutorul unei pioneze căreia îi îndoiți vârful. 
Poziționați limbile astfel încât să indice ora 1 fix / ora 3 fix / ora 12 și jumătate etc. Pentru fiecare 
cerință, se propune elevilor: Arătați cadranul, observați orele indicate de colegi și corectați 
eventualele greșeli. Este posibil ca, din motive economice, hârtia caietului să fie prea subțire. În acest 
caz, după decuparea ceasului pe contur, se cere elevilor să contureze pe un carton cercul, apoi să 
decupeze cartonul pe contur. Ulterior, lipesc cartonul decupat pe fața ceasului și scriu deasupra cele 
12 numere, în pozițiile potrivite. 

Ex. 29: Se pot pune întrebări similare celor din caiet, iar răspunsurile se dau prin arătarea cadranului cu 
limbile poziționate corespunzător pe ceasul construit. 

Ex. 30: Se audiază alte melodii și se cere copiilor să diferențieze sunete înalte / joase, să recunoască 
sursa unor sunete, să urmeze mersul melodiei etc. 

Pagina 10 

Ex. 31: Se cere elevilor să descrie, în fiecare situație, în ce constă regula de igienă, apoi să propună alte 
exemple de situații privind respectarea unor reguli de igienă. 

Ex. 32: Elevii mimează etapele unei spălări corecte pe mâini. 
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Ex. 33: Elevii rezolvă alte exerciții prin descompunere și grupare. 

Ex. 35: Copiii pot aduce la școală mai multe afișe, pe care să le analizeze: ce conțin ele, ce informații 
oferă, de ce sunt atractive etc. (întâi observă elevii, apoi creează propriul afiș). Poate avea loc o 
discuție frontală referitoare la cum va fi realizat afișul în cadrul unui grup de 4. Se pot stabili roluri în 
cadrul grupului (cine se ocupă de desenat sau de găsirea și decuparea unor imagini de vacanță, cine 
scrie text etc.) Se atrage atenția asupra nevoii de a face mai întâi o schiță pentru a putea echilibra 
mai bine imaginile, culorile, textul. 
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 Elevii vor fi solicitați să explice titlului episodului de la Pagina 12. Întrebări posibile: Ce poate să 
însemne că o persoană e „știutoare“?  Acela care citește e mai știutor decât cel care nu citește? De 
ce? De ce citim? Care sunt alte motive pentru citim? 

 Se poate invita persoane care lucrează în domeniul literar / părinți de la clasă care profesează în 
domenii unde cartea (știința) este indispensabilă: doctori, profesori etc. Prezentarea propriei 
experiențe de lectură și a beneficiilor acesteia. 

  Ex. 37b. Concurs de mimă: cea mai bună Doro în fața oglinzii! 
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 Ex. 37d: Organizarea unei discuții frontale despre poveștile strânse de Vegan: dacă Vegan are colecția 
pe tabletă, de unde crezi că a obținut povestioarele? Despre ce ar putea fi vorba în aceste 
povestioare? În ce alte moduri mai pot fi strânse poveștile (în bibliotecă, pe DVD, în trecut pe discuri 
mari etc.)? 
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 Ex. 39: Activitate de grup (4 copii): realizarea unei scurte povești din care să facă parte roboțelul din 
imagine. Poveștile se prezintă în fața clasei sau se ilustrează povești. În cazul din urmă se poate face 
un tur de galerie completat de prezentări orale din partea grupurilor. 

 Ex. 39: Se cere copiilor să-și imagineze povești despre bufnițele din imagine. Câțiva copii relatează ce 
și-au imaginat. Cine a făcut aceste figurine și de ce? De ce e important să refolosim materialele, în loc 
să le aruncăm? Care sunt avantajele reciclării? 
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 Ex. 41: Activitate de grup cu prezentarea orală a rezultatului în fața clasei: descrierea păpușii 
realizate. 

 Ex. 42: Se completează problema cu noi date: Doro a mai primit o eșarfă de ziua ei, de la Dumi. Câte 
toalete diferite poate avea ea acum? 

 Ex. 43: Ce forme geometrice pot fi recunoscute în camera Inei? Elevii descriu obiectele care au forma 
respectivă. 

 Ex. 44: Elevii realizează un desen al camerei lor / al camerei pe care și-o doresc. Se organizează  
prezentarea desenelor printr-un tur de galerie, înrămarea desenelor și scrierea numelui autorului. 
Expunerea desenelor se face timp de o săptămână în cadrul clasei sau pe holul școlii într-un spațiu 
special.  

 

Pagina 15 

 Ex. 45: Se poartă discuții despre colecțiile elevilor, ale părinților, în cazul în care acestea există și se 
prezintă colecțiile de către elevi. 

 Ex. 46: Activitate de formulare de întrebări-răspunsuri: Elevii răspund la întrebări de tipul (formulate 
de colegii lor): Câte obiecte ar fi în colecția Aurei dacă ar avea 3 rafturi de farfurii (nu 2)? Dar dacă ar 
avea 5 în loc de două? Dar dacă ar avea numai două rafturi de căni? Dar dacă ar avea cu 3 rafturi de 
farfurii mai mult / mai puțin decât sunt desenate? etc. Activitatea se poate desfășura în perechi, 
folosind cartonașe cu numere. Întrebările sunt adresate frontal, iar elevii răspund prin ridicarea 
cartonașelor. Activitatea se evaluează prin inter-corectare: elevii observă eventualele greșeli ale 
colegilor. 

 Ex. 47: Activitate de compunere de probleme de adunare / scădere fără trecere peste ordin, în 
concentrul 0-100:  

Etapa 1. Se cere elevilor să compună o problemă cu o singură operație în scris, lucrând în perechi 
(timp de lucru aprox. 10 minute) și să ridice mâna când au terminat. Elevilor mai rapizi li se 
cere să mai adauge informații astfel încât problema lor să se rezolve prin 2 operații.  

Etapa 2. Un membru al unei echipe citește problema propusă și toate celelalte echipe pornesc să 
rezolve. Apoi echipa propunătoare numește echipa care să spună cum a rezolvat acea  
problemă. Se corectează eventualele greșeli, apoi echipa rezolvitoare citește problema 
propusă de membri, se lasă 3-4 minute timp de lucru, apoi numește echipa care să 
răspundă. Se continuă în același mod, în funcție de timpul disponibil. Restul problemelor 
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nediscutate rămân să fie rezolvate ca temă pentru acasă de către autorii lor (sau prin între-
schimb, de către alți colegi). 

 Ex. 48: Se continuă, în ștafetă, un joc de rol propunere-rezolvare de probleme în felul următor: 
Elev A – Îi dau lui B (numește un coleg) 2 timbre cu mașini.  
Elev B – Vei primi de la mine 20 de timbre cu animale. Acum îi dau lui C 10 timbre cu animale.  
Elev C – Vei primi de la mine 1 timbru cu mașini. Acum îi dau lui D...  

Ștafeta continuă în același mod, până când elevii au înțeles clar modul de lucru și modul de realizare a 
transformărilor. Dacă un elev nu știe să răspundă, el poate numi un alt elev care să răspundă în locul lui. 

 

Pagina 16:  

 Ex. 49: Se poate propune o activitate de tipul: Să cunoaștem părinții colegilor! (vizite din partea 
acestora, discuții despre cum erau copiii când erau mai mici etc.). 

 Ex. 50: După rezolvarea exercițiului, copiii, grupați câte 4, pot împărtăși ceea ce au scris. Apoi, câte 
un membru al fiecărei grupe, povestește tuturor, pe scurt, despre ce au discutat în grupul lor. 
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 Ex. 51: După finalizarea exercițiului, se poate propune o activitate de grup: întruchiparea anotimpului 
într-un personaj fantastic. Se discută, apoi se realizează produsul. Acesta poate fi: colaj / desen / 
păpușă etc. „Anotimpurile“ realizate în echipă se expun în clasă. Se revine la coperta 1, cerând 
copiilor să observe despre ce anotimp e vorba. Se discută despre caracteristicile toamnei, sub forma 
unui brainstorming (copiii enumeră caracteristici pe care profesorul le notează pe tablă, fără a 
interveni critic). Apoi se analizează ceea ce s-a notat, iar profesorul împreună cu elevii propun 
corectări / relativizări (de exemplu, nu toți copacii își pierd frunzișul / când la noi e toamnă, în alte 
țări e primăvară etc.) 

 Ex. 51a. Se poate realiza un calendar mai mare (format A2 sau A1, cu zilele de naștere ale elevilor 
clasei și ale profesorilor lor). Acesta se va afișa în clasă și va ajuta colectivul de elevi să pregătească 
din timp o felicitare pentru fiecare sărbătorit. Se poate pregăti și o surpriză de către un comitet 
„Surprize. Surprize“. 

 Ex. 52: Activitate de documentare: Căutarea, pe internet, de felicitări, selectarea unei felicitări și 
explicarea motivelor pentru alegerea făcută. Se vor face discuții în grupuri de 4 pe marginea relației 
dintre aspectul unei felicitări, evenimentul pentru care se oferă felicitarea și persoana care o 
primește. 
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 Ex. 54: Activitate de grup (câte patru): Elevii discută despre cadourile dorite și motivează de ce și-ar 
dori acel cadou. Apoi, frontal, un membru al grupului relatează pe scurt discuția avută. 
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 Ex. 56: Activitate în echipe de câte 4 elevi. 

Etapa 1. Se organizează un concurs cu titlul: Care echipă compune mai multe probleme? Echipa 
câștigătoare primește un premiu. Acesta poate fi, de exemplu, prezentarea în fața clasei a 
rezultatelor exercițiului 57, de către fiecare membru al echipei câștigătoare.  

Etapa 2. Fiecare elev alege și rezolvă individual una dintre problemele propuse de echipa sa. Se 
corectează soluția prin inter-evaluare (se rotesc caietele prin permutări circulare: A → B  → C 
→ D → A şi fiecare elev verifică rezolvarea din caietul primit în urma permutării). 
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 Ex. 57: Extindere: În cadrul unei activități AVAP, elevii desenează și colorează fiecare câte un arbore și 
apoi lipesc tablourile după modelul din caiet.  
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 Ex. 58: Activitate în echipe de câte patru elevi.  

Etapa 1. Elevii împărtășesc răspunsurile la întrebările 58a – 58e.  

Etapa 2. Un elev din fiecare echipă raportează concluziile discuțiilor purtate în cadrul echipei la 58d. 
Se caută o eroare în enunțul 58d. Se explică respectiva greșeală.   

Posibil să se organizeze discuții adresate frontal: La ce se referă titlul?, precum și discuții despre limbile 
străine pe care copiii le învață / le-au auzit rostite (unde?). 
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 Ex. 59. Activitate în echipe de câte patru elevi.  

Etapa 1. Are loc un schimb de păreri privind răspunsul dat de fiecare la întrebarea 59. 

Etapa 2. Un elev din fiecare echipă raportează concluziile discuțiilor purtate în cadrul echipei. 

 Ex. 60: Se organizează o discuție frontală despre sporturi de vară și apoi se realizează desenul  
individual. 

 Ex. 61: concurs între grupe de câte 4 membri pentru a afla numărul dreptunghiurilor. Câștigă echipa 
care a găsit cele mai multe dreptunghiuri în cel mai scurt timp. 

 Ex 62. Activitate în echipe de câte patru elevi.  

Etapa 1. Se organizează un schimb de păreri privind sporturile de vară preferate de fiecare din echipă 
sau de către membrii familiei. 

Etapa 2. Centralizarea preferințelor la tablă: se scriu pe tablă sporturile menționate de elevi, apoi se 
bifează numărul de preferințe. Se centralizează rezultatele într-un tabel, valorificat apoi pe 
baza unor întrebări de tipul: Care este sportul de vară preferat de cei mai mulți? Dar sportul 
cel mai puțin preferat? Etc. 
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 Ex. 63: Realizarea unei discuții frontale despre sporturile de iarnă, apoi realizarea desenului 
(individual). 
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 Ex. 66: Se desfășoară diferite activități cu scopul unor exprimări multiple pentru dragostea față de 
natură. Se distribuie în clasă foi de hârtie pe care apare scris: POEZIE, CÂNTEC, POVESTE, MIMĂ, 
DESEN. Copiii sunt invitați să se grupeze după interese / abilități și să formuleze lucrând în grup  
o declarație de iubire față de natură exprimată prin modalitatea care le e cea mai  
la-îndemână. Profesorul observă grupurile și intervine cu sprijin acolo unde este cazul. La final fiecare 
grup prezintă produsul realizat. 

 

Pagina 24 

 Elevii vor fi solicitați să descrie imaginea de la Pagina 24.  



7 

 

  Copiii vor răspunde la întrebări ca: Dacă Vegan era de serviciu, cum ar fi fost îmbrăcat? Oferă 
instrucțiuni de desen astfel încât desenul lui Dan să ilustreze meseria lui Vegan. Altfel spus, să ne 
imaginăm că Vegan vine în vizită direct de la aeroport.  

 Organizarea unei discuții frontale despre povești și despre cum ne imaginăm personajele. Exemplu: 
Am citit mai multe episoade de pe blogul lui Radu. Ce v-ați imaginat despre personaje? Le-ați văzut cu 
ochii minții? Cum arăta fiecare în imaginația voastră? Când citești povești, ce îți imaginezi despre 
personaje de fapt? Cum ajungi să vezi personajele, deși doar citești despre ele?  

 

Pagina 25 

 Ex. 68: Activitate în perechi: Elevii discută răspunsurile la întrebările următoare, apoi realizează o 
schemă: Ce alte animale ar fi putut fi personajele din povestioarele de pe blog? De ce? Dacă ați scrie 
o poveste, ce fel de personaje ați introduce în ea? 

 Elevii vor realiza schema de la 68b folosind următoarele notații:  
A) povești în care personajele erau animale;  
B) povești cu personaje umane.  

În intersecție, li se cere să scrie poveștile în care și oamenii, și animalele participau la acțiune. 

 Dacă e cazul (adică dacă elevii au întâlnit astfel de situații), se poate purta o discuție în clasă despre 
regimul vegan și despre faptul că unii oameni fac deosebirea între vegan (persoana care respectă o 
dietă cu totul lipsită de componente de origine animală) și vegetarian (persoana care mănâncă, pe 
lângă alimente de origine vegetală și lactate și ouă). 

 Ex. 68d: Se pot căuta alte rețete vegane, pe care elevii le pot colecționa. În săptămâna Școala Altfel 
elevii pot realiza împreună una dintre ele. 

 Ex. 70: Extindere: Cântare în clasă și mișcare pe baza clipului de pe youtube. 
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 Ex. 71, 72: Activitate de compunere și rezolvare de exerciții în ștafetă, valorificând numerele marcate 
pe cele două axe (se pot folosi și marcajele în dreptul cărora nu sunt scrise numere; se sugerează 
elevilor să propună și exerciții cu estimări). Un elev propune un exercițiu și numește colegul care să-l 
rezolve. Se continuă în ștafetă. 

 Ex. 73: Activitate de compunere de probleme de adunare / scădere în concentrul 0-100:  

Etapa 1. Elevii compun o problemă cu o singură operație în scris, lucrând în perechi (timp de lucru 
aprox. 10 minute). Când au terminat, ridică mâna. Elevii mai rapizi vor mai adăuga informații 
astfel încât problema lor să se rezolve prin două operații.  

Etapa 2. Un membru al unei echipe citește problema propusă și toate celelalte echipe pornesc să 
rezolve. Apoi echipa propunătoare numește echipa care să spună cum a rezolvat acea 
problemă. Se corectează eventualele greșeli, apoi echipa rezolvitoare citește problema 
propusă de membri ei, se lasă 3-4 minute timp de lucru, apoi numește echipa care să 
răspundă. Se continuă în același mod, în funcție de timpul disponibil. Restul problemelor 
nediscutate rămân să fie rezolvate ca temă pentru acasă de autorii lor (sau prin inter-schimb, 
de către alți colegi). 

 

Pagina 27 

 Ex. 75: Elevii vor discuta imaginile cu animale, descriindu-se aspectelor fizice ale acestor animale. Se 
urmărește evidențierea unei imagini de tip intrus. De ex.: una dintre imaginile de la Pagina 27 indică 



8 

 

un animal care nu este urs deși seamănă cu ursul din punct de vedere al aspectului exterior. Elevii vor 
încerca să afle mai multe lucruri despre acest animal. Se poate viziona un clip video cu koala. (Ex.: un 
video cu aproape 1,5 milioane de vizualizări cu o femelă koala care a supraviețuit unui incendiu în 
pădurile Australiei și bea apă oferită de pompierul care a găsit-o. Sursa: http://www.youtube.com/ 
watch?v=-XSPx7S4jr4. Sau acest  video amuzant cu 2 milioane de vizualizări – koala se cațără pe un 
turist: http://www.youtube.com/ watch?v=Irrr4ISn5ps). Se discută materialele video: Ți-ar plăcea să 
te întâlnești cu un astfel de animal? Ce ți se pare simpatic la koala? Oferirea de concluzii din partea 
copiilor cu privire la caracteristicile acestui animal. (Răspunsuri la întrebarea: De ce nu este urs?) 

Pagina 28 

 Ex. 76: Extindere: concurs între perechi: Profesorul și elevii discută în prealabil care sunt criteriile și 
mișcările de executat. 

 Ex. 78: Elevii desenează alte imagini potrivite pentru protejarea naturii sau a animalelor. Aceste 
imagini vor fi dăruite colegilor și aceștia vor spune ce simbolizează ele. 

Pagina 29 

 Ex. 80: Se organizează o discuție frontală înainte de completarea paginii. În funcție de nivelul clasei 
profesorul va trebui să îi sprijine pe elevi să se implice în exercițiul metacognitiv. Ceea ce este 
important aici nu constă în recapitularea unor elemente de conținut. Contează modul în care fiecare 
elev se va raporta la ceea ce a realizat în cadrul parcursului său de învățare. De exemplu, la 80a: Citiți 
cu atenție fiecare enunț și apoi bifați varianta potrivită. Puteți nota în ordinea priorităților. Cel mai 
mult mi-a plăcut... v1, apoi mi-a plăcut... v2 și apoi ... v3. 

 Pentru ex. 80b-d copiii sunt invitați să propună frontal câteva răspunsuri. Se comentează faptul că 
fiecare a învățat în felul său și a reținut cu precădere ceva anume. Asemănător, nu toată clasa a 
considerat dificilă o anume activitate de lectură sau matematică. Este foarte important ca profesorul 
să discute cu fiecare elev răspunsul de la 80d. În vederea unei documentări a învățării elevului, care 
va fi discutată și cu părinții, este eficient ca profesorul să fotocopieze această pagină completată și să 
o îndosarieze alături de următoarele (din celelalte caiete). Această pagină poate face parte din 
portofoliul elevului alături de alte produse pe care le recomandă profesorul.  

http://www.youtube.com/watch?v=-XSPx7S4jr4
http://www.youtube.com/watch?v=-XSPx7S4jr4
http://www.youtube.com/watch?v=Irrr4ISn5ps


Nr. ore: 21: 20 trunchi comun -  (6 CLR, 5 MEM, 2 MM, 2 AVAP, 1 DP) +(1 Limbă modernă, 1 Religie, 2 Educaţie fizică, ) + 1 CDŞ (opţional) 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea tematică 

Competenţe 

specifice 
Conţinuturi vizate Săptămâna Nr. de ore Observaţii 

   Teste predictive / recapitulare care să vizeze achiziţiile 

anterioare 
S1 16 ore 

 

1. Aventuri la început 

de an şcolar 

CLR: 

2.1, 2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

3.4 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

- a cere şi a da informaţii (despre sine); 

- iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre 

vacanţă 

- oferirea de informaţii despre sine 

- dialogul 

- comunicarea expresivă a ideilor  

- povestirea unor întâmplări trăite sau observate (despre 

natură) 

- citirea textelor scurte  

- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit 

- receptarea mesajului 

- recunoaşterea personajelor şi a trăsăturilor acestora 

- înţelegerea textului 

- decodarea unor simboluri 

- exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi 

adecvate vârstei 

- povestirea unor întâmplări citite 

- interesul pentru lectură: recomandarea unor cărţi / 

poveşti citite, colegilor 

- scrierea unor texte scurte pe foaie velină 

- realizarea unor post-it-uri după model 

- scrierea cu majusculă 

- scrierea corectă a cuvintelor 

- scrierea funcţională: afişul 

- scrierea funcţională: felicitarea 

S2-S7 96 ore: 

36 ore CLR 

30 ore MEM 

12 ore MM 

12 ore AVAP 

6 ore DP 

 



 

4.3 

 

 

MEM: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

 

2.2 

 

3.1 

3.2 

4.1 

5.1 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

MM: 

1.3 

- folosirea convenţiilor limbajului scris 

- formularea unei opinii în scris 

- redactarea unui dialog 

 

 

- scrierea şi formarea numerelor până la 100 

- formarea, compararea şi ordonarea numerelor 0 – 100 

- estimări 

- adunări şi scăderi fără trecere peste ordin 0 – 30 

- adunări şi scăderi cu trecere peste ordin 0 – 30 

- adunări şi scăderi fără trecere peste ordin 0 – 100 

- adunări şi scăderi cu trecere peste ordin 0 – 100 

- operarea pe ceas prin adunare şi scădere 

- recunoaşterea corpurilor geometrice 

- localizare, ordonare 

- reguli de igienă 

- reguli de alimentaţie 

- figuri şi corpuri geometrice – recunoaştere 

- observarea fenomenelor din natură 

- organizarea de date în tabel 

- rezolvarea de probleme cu adunări şi scăderi în 

concentrul 0 – 30   

- rezolvarea de probleme cu adunări şi scăderi în 

concentrul 0 – 100   

- elemente de logică 

- rezolvare de probleme 

- relaţii 

- recunoaşterea orei pe ceas 

- rezolvare de probleme privind duratele 

- operarea cu durate de timp 

 

 

- recunoaşterea sunetelor produse de maracas 



2.1 

2.2 

3.1 
 

3.3 

 

 

AVAP: 

1.3 

2.2 

 

2.3 

 

 

 

 

 

2.5 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP: 

1.1 

 

1.2 

1.3 

2.1 

 

- cântarea vocală în colectiv, grup, individual 

- cântarea cu acompaniament de maracas 

- joc muzical adecvat versurilo-confecţionarea de jucării 

muzicale (maracas) 

-acompanierea cântecelor cu jucării muzicale 

 

 
 

- observarea şi analizarea unei lucrări 

- tehnici de lucru: pensulaţie, amprentare, stropire 

- desen liber 

- realizarea de produse utile în viaţa de şcolar, 

combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile 

- realizarea de confecţii şi jucării 

- realizarea de confecţii din hârtie 

- pictură / colaj: felicitarea 

- utilităţi şi beneficii ale produsului realizat 

- confecţionarea unui personaj din text cu materiale 

reciclabile 

- confecţionarea unei lucrări pe baza informaţiilor din 

text 

- abordare integrată (desen, melodie, mimă): portretul 

familiei 

- realizarea unei machete simple 

- realizarea unei scheme 

 

 

- asemănări şi deosebiri între sine şi personajele din text 

- asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi 

- norme de igienă – spălarea pe mâini 

- sportul, menţinerea sănătăţii 

- autocunoaştere: calităţi, defecte şi dorinţe personale 

- diversitate: fiecare este unic; emoţii de bază 



 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

- intercunoaştere: asemănări, deosebiri 

- fiecare este unic: hobby-uri personale 

- fiecare este unic; emoţii de bază 

- fiecare este unic: particularităţi 

- condiţii ale învăţării eficiente; factori favorizanţi, 

resurse 

- La ce folosesc meseriile? Beneficii pentru sine şi 

comunitate 
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