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CAPITOLUL I 

INTEGRAREA CURRICULARĂ 

 

I1.Delimitări conceptuale 
 

Trecerea clasei pregătitoare din învățământul preșcolar în învățământul primar are 

implicații și în plan curricular. A fost necesară o restructurare şi adaptare a curriculumului 

definit anterior pentru grupa pregătitoare, ţinȃnd cont de următoarele principii: 

Principiul considerării copilului ca un întreg, abordarea holistică a dezvoltării copilului- 

presupune cunoașterea particularităților psihoindividuale ale fiecărui copil ȋn parte şi adaptarea 

programelor educaționale în funcție de acestea; 

Principiul respectării depline a drepturilor copilului cuprinse ȋn documentele promovate 

la nivel național şi internațional; 

Principiul medierii ȋnvăţării ȋn cadrul procesului educaţional. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate 

inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică 

a conţinuturilor din domenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către 

elevi a unei imagini coerente, unitare despre lumea reală. 

Integrarea curriculară reprezintă o strategie de proiectare şi predare a curriculumului ce 

presupune crearea de conexiuni semnificative, relevante, între domeniile de cunoaştere şi de 

dezvoltare, teme sau competenţe, în vederea construirii unei viziuni holistice şi interactive 

asupra lumii reale (Glava, A., 2008). • A integra înseamnă a pune în relaţie, a coordona, a 

îmbina, a aduce împreună părţi separate într-un întreg coerent, funcţional unitar şi armonios 

(L.Ciolan, 2008, M.Bocoș, 2010). • Holism - Teorie care vorbeşte despre ireductibilitatea 

întregului la părţile componente, de superioritatea ansamblului faţă de suma părţilor, de 

viziunea integrală şi integrată asupra obiectelor, fenomenelor, proceselor studiate. 

Termenul curriculum integrat, aşa cum este definit de diverşi autori (Chiş, V., 2001, 

Creţu, C., 1999, Cristea, S., 2000) sugerează în primul rând corelarea conţinuturilor, însă acest 

demers necesită o abordare curriculară, în care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea/ 

finalităţile urmărite, în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului 

instructiv-formativ. 

Curriculum comprehensiv, integrat, diversificat (oportunităţi şi alegeri atât elevilor cât 

şi profesorilor); • teme cross-curriculare (învăţare colaborativă, conectivă şi ecologică), care să- 

i sprijine pe elevi să poată veni în școală cu lumea lor cu tot și care să-i ajute să-și formeze 

competențe, atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea lor personală și 

socială; • predare de tip brain-friendly manner (participare activă, explorare, interacțiune, 

cooperare, performanţa fiecăruia în raport cu sine, umanizarea elevilor, a căror reușită 

individuală devine reușita tuturor); •apropierea elevilor de o adevărată cultură a învăţării, 

orientată spre a alege să înveţi şi spre un program de ascultare a ceea ce elevul spune, care să 

încurajeze simţul gestiunii propriei învăţări, al responsabilităţii şi o atitudine activă. 

În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a curriculumului este 

considerată o provocare pe care învăţământul preşcolar şi-a asumat-o atât la nivelul proiectării 

documentelor curriculare, cât şi la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. 

Documentele curriculare care organizează activitatea educaţională în învăţământul 

primar asigură un cadru normativ care susţine din plin abordarea integrată a curriculum-ului. 

Promovare planificării pe teme şi încurajarea utilizării metodei proiectelor în activitatea 

didactică cu școlarii mici sunt iniţiative ce facilitează acest demers al abordării integrate a 

curriculumului. 
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Niveluri ale integrării 

 

În funcţie de ce anume integrăm (cunoştinţe, deprinderi, competenţe, valori, atitudini, 

metodologii de lucru) şi cât de mult integrăm putem distinge câteva niveluri în abordarea 

integrată a curriculum-ului: 

 Monodisciplinaritatea 

 Multidisciplinaritatea 

 Interdisciplinaritatea 

 Transdisciplinaritatea 

Integrarea este, aşadar, un proces divers şi complex, care merge progresiv de la modelul 

clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare– transdisciplinaritatea. 

Literatura de  specialitate  identifică  mai  multe  niveluri  ale  integrării:  cinci  

niveluri (intradisciplinaritate, multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate 

transdisciplinaritate ) sau patru, după unii autori, care consideră că multidisciplinaritatea și 

pluridisciplinaritatea acoperă una și aceeași realitate. 

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente și pe 

specificitatea acestora. Aceasta presupune acțiunea de a aborda un proiect sau de a rezolva o 

problem din perspective unei singure discipline. 

Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situaţia în care o temă 

aparţinând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, 

acestea din urmă menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în raport 

cu celelalte. 

Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie de propriul specific, la clarificarea 

temei investigate. Un bun exemplu în acest sens îl constituie problematica clonării,tratată de 

regulă în studiile de genetică dar la fel de relevantă de studiat în perspectiva eticii, psihologiei, 

politologiei, chimiei etc. 

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare, în 

urma acestei intersectări putând lua naştere noi obiecte de studiu. Noile obiecte de studiu vin să 

acopere aşa-numitele “pete albe” de pe harta cunoaşterii- exemplu: 

fizică + chimie = chimia fizică; psihologie + drept = psihologie juridică. 

În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, 

căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor 

de învăţare de grad mai înalt; între aceste se numără şi capacităţile metacognitive, cum ar fi 

luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă 

etc. 

Transdisciplinaritatea – reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a 

curriculum-ului, mergând adesea până la fuziune. Abordarea de tip transdisciplinar tinde către 

o „decompartimentare” completă a obiectelor de studiu implicate. Prin gradul său de 

complexitate, abordarea transdisciplinară le înglobează pe cele anterioare, propunând un demers 

bazat pe dinamica şi interacţiunea a patru niveluri de intervenţie educativă: disciplinar, 

pluridisciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar. 

Nivelul de integrare depinde de variabile: scopul integrării, tipul de curriculum, 

obiectul integrării, nivelul de competență al profesorilor, gradul de pregătire al elevilor, astfel 

încât nu se poate vorbi despre un nivel optim al integrării, acesta putând trece prin diferite stadii, 

de la inserție/armonizare, la corelare/juxtapunere, intersecție/interacțiune, până la fuziune. 

 

 Particularități ale activităților integrate 

 

Particularități ale activităților integrate 

 interacţiunea obiectelor de studiu 
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 centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor; 

 relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite; 

 corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 

 unităţile tematice, conceptele sau problemele ca principii organizatoare ale 

curriculumului; 

 flexibilitate    în    gestionarea    timpului    şcolar    şi    în    gruparea    elevilor;  

accent pe rezolvarea de probleme (cea mai importantă forţă motrice a integrării, datorită 

relevanţei sale practice). 

 

 Valenţe formative şi provocări ale abordării integrate a curriculum-ului 

 

Argumentele psiho-pedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt 

multiple. Astfel, în planul profunzimii şi solidităţii cunoştinţelor dobândite printr-o atare 

abordare, plusul calitativ este evident: 

 cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele abordate 

în şcoală şi cele din afara ei; 

 baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă reactivare a informaţiilor; 

 timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

În planul relaţiilor interpersonale integrarea curriculară şi în special metoda proiectelor 

încurajează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare În timpul derulării 

activităților se dezvoltă un „sens al comunităţii” şi o perfecţionare implicită a modurilor de 

grupare.Elevii devin mai angajaţi şi mai responsabili în procesul învăţării. Curriculum-ul 

integrat promovează atitudini pozitive. 

În ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator” mai mult decât o 

sursă de informaţii. (Lapp, D., Flood, J., 1994; Lipson, M., 1993, apud Sarivan, L., 2000). Luând 

în considerare aceste avantaje, recomandăm abordarea integrată a curriculumului sau a unor 

aspecte ale acestuia, fiind în acelaşi timp conştienţi de problemele complexe pe care un atare 

demers le implică: 

 abilitarea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea 

curriculară, realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din 

perspectivă integrată şi temele abordate clasic, 

 stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale, mai 

ales în situaţia învăţării prin cooperare, 

 acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară 

coerentă. 
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CAPITOLUL II 

PARADIGME ŞI MODELE DE INTEGRARE CURRICULARĂ 

 
Definim paradigmele de integrare curriculară drept concepţii şi dezvoltări teoretice, 

unitare şi coerente în legătură cu problematica conectării conţinuturilor pentru asigurarea 

unităţii cunoaşterii. 

Literatura pedagogică descrie trei paradigme de integrare curriculară şi de obţinere în 

grade diferite a conexiunilor tematice între diferite domenii ale cunoaşterii: 

interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. 

Modelele de integrare curriculară pe care le vom atribui mai jos diferitelor grade de 

integrare curriculară au o mai accentuată notă practic-aplicativă şi pot sugera modalităţi de 

proiectare didactică concretă. Literatura de specialitate recentă (Creţu, C., 1996, Chiş, V., 2001, 

Ionescu, M., 2003, Stanciu, M., 2003 ş.a.) ne oferă descrieri detaliate ale paradigmelor şi 

modelelor de integrare curriculară şi numeroase sugestii practice de proiectare integrată a 

conţinuturilor. 

Paradigma multidisciplinară 

Reprezintă o formă mai puţin elaborată a transferurilor disciplinare, în această abordare, 

profesorii fiind încă centraţi pe disciplinele şcolare considerate separat. Ea implică rezolvarea 

unei teme curriculare unice din perspectiva mai multor domenii de cunoaştere. 

Modalităţile de predare multidisciplinară sunt diverse, ele constituindu-se în aşa- 

numitele modele de integrare curriculară: 

a. Integrarea conţinuturilor unei discipline cu conţinuturile altor discipline din aceeaşi 

arie curriculară. În acest caz, profesorii consideră că transferul cunoştinţelor de la o disciplină 

la alta în cadrul aceleiaşi arii curriculare se realizează implicit şi îi solicită pe elevi să realizeze 

acest lucru. Această abordare este cunoscută în literatura de specialitate ca fiind Modelul 

integrării secvenţiale. În acest model cunoştinţe din aceeaşi sferă ideatică sunt predate în 

proximitate temporală, deşi abordarea lor se face distinct, propunătorul facilitează transferul 

achiziţiilor învăţate de la un domeniu la altul, prin comentariile, trimiterile, întrebările, sarcinile 

de lucru formulate. Exemplu: Predarea în proximitate temporală a temei Măsurare, Mărimi 

fizice, Instrumente de măsură (Fizică, clasa a VI-a) şi a temei Modalităţi şi instrumente de 

orientare în spaţiu (Geografie, clasa a VI-a) 

b. Infuzarea unei teme comune în întregul program educaţional sau în secvenţe ale 

acestuia. Această abordare descrie Modelul curriculum-ului infuzionat. Specificul acestui 

model constă în studierea disciplinelor şcolare prin prisma unui centru de interes care poate fi 

temporar sau permanent şi care este infuzat în conţinuturile predate. 

Acest centru de interes poate fi o deprindere ce va fi exersată: de comunicare, scriere, 

lectură, utilizarea computerului, formularea şi argumentarea unei opinii; o temă sau o atitudine; 

respectul pentru mediu, valorile umaniste, multiculturalitatea etc. Reuşita funcţionării acestui 

model integrativ este asigurată de dublarea lui şi cu alte soluţii de integrare curriculară, pentru 

că aplicarea lui exclusivă poate determina o restrângere a ariilor de interes ale celor care învaţă 

la cele ce se pretează la abordarea prin prisma temei nucleu. 

c. Planificarea tematică. Reprezintă o modalitate de integrare curriculară prezentă în 

special la nivelele iniţiale de educaţie (preşcolară şi primară) şi este adesea prezentă în forma 

de organizare didactică a centrelor de învăţare. Planificării tematice îi corespunde Modelul 

integrării ramificate. Elementul central al acestui model este tema studiată, iar detalierea 

experienţelor de învăţare se face, pe disciplinele şcolare prevăzute în planul de învăţământ. 

Cei mai serioşi paşi în abordarea integrată s-au făcut în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi 

în învăţământul gimnazial şi liceal. Abordarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai 

bună corelare a ştiinţei cu societatea , cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie 
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de dificultăţi, ce ţin în primul rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea 

comodităţii, a inerţiei. 

În predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului primar este din ce în ce mai 

prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema de acum bine 

cunoscută a predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în 

“câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline, a învins se pare, cea de- 

a doua variantă. 

Activităţile de învăţare specifice fiecărei discipline contribuie în maniera specific 

domeniului de cunoaştere adoptat, la rezolvarea temei de ansamblu. În învăţământul gimnazial 

şi liceal planificarea tematică ar implica un efort de proiectare sporit, pentru identificarea 

temelor comune mai multor discipline aparţinând aceleiaşi arii curriculare sau chiar tuturor 

disciplinelor şcolare ale unui an de studiu. Exemplu: Tema, în interiorul ariei curriculare, poate 

fi abordată în relaţie cu Fizica, Biologia, Chimia, astfel: 

Vremea 

Științe- modificări ale vremii datorate poluării, transformări ale vegetaţiei 

- precipitaţii datorate anotimpurilor) 

- comportamentul plantelor şi al animalelor 

- mişcările aerului 

- variaţia şi măsurarea temperaturii. 

Aceeaşi temă, în relaţie cu celelalte arii curriculare din Curriculum-ul Naţional, va da 

posibilitatea următoarei abordări: Matematică, Om şi societate, Limbă şi comunicare, Educaţie 

tehnologică 

- ordonarea și numărarea de mecanisme 

- forme de relief care valorifică energia eoliană 

- descrieri zone climă 

Arte - compoziţii plastice şi decorative, creaţii 

-compoziţii folclorice, 

-muzicale–sunetul vântului 

Educaţie fizică - tipuri de sporturi, factori naturali care influenţează sănătatea 

 

Planificarea curriculară – acţiune de dezvoltare curriculară. 

Aplicaţii în domeniul planificării tematice 

Planificarea curriculară are ca punct de start setul de finalităţi ale activităţii didactice, 

toate celelalte componente ale situaţiei de învăţare devenind mediatori pentru atingerea 

finalităţilor prestabilite. Acest model de proiectare didactică este, în consecinţă unul favorabil 

abordării integrate a conţinuturilor, abordare care, în fapt se centrează pe formarea de abilităţi 

şi seturi flexibile de cunoştinţe. În şcoala primară planificarea curriculară reprezintă deja o 

practică frecventă, iar un indicator pentru funcţionalitatea acesteia este, în opinia noastră 

frecvenţa modelului planificării tematice în învăţământul primar. Vom face referire în 

continuare la acest model, pe care l-am menţionat, de altfel, mai devreme ca un exemplu de 

integrare multidisciplinară a conţinuturilor curriculare. 

Planificarea pe teme. 
Tema aleasă este un domeniu de cunoaştere în sine, în jurul căruia se structurează 

întreaga activitate cu copiii pe o perioadă de timp (1-3 săptămâni). Identificarea temei şi a 

domeniului mai larg în care se pot înscrie doua, trei teme succesive se poate face cu participarea 

copiilor. Identificarea temelor preferate de copii se poate face urmând un demers similar celui 

descris mai sus, de identificare a subiectelor proiectelor de investigaţie. Temele principale se 

referă cel mai adesea, in funcţie de vârsta, nevoile de cunoaştere şi interesele copiilor la 

anotimpul în desfăşurare, evenimentele şi sărbătorile anuale accesibile copiilor (ziua mamei, 

Crăciunul) sau teme fundamentale (Omul, Animalele). 
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Pe parcursul rezolvării temei principale învățătoarea poate planifica teme cu întindere 

mai restrânsă. Necesitatea stabilirii şi parcurgerii temelor mai mici ca și întindere în timp,vine 

din nevoia deschiderii unui nou spaţiu de discuţie şi exploatare a temei principale, a realizării 

unei pauze în parcurgerea temei mari care se întinde pe o perioadă mai mare de timp sau a 

explorării unui subiect care nu toate fi amânat, el fiind legat de evenimente importante parcurse 

de curând, date calendaristice semnificative etc. 

Planul cadru pentru învățământul primar este structurat pe cele şapte arii curriculare, 

care exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile 

curriculare reprezintă, aşa cum se ştie, un grupaj de discipline care au în comun anumite 

obiective de formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul dintre 

ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta celor care învaţă şi de specificul ciclurilor 

curriculare 

Curriculum-ul de limba română pentru învăţământul primar este structurat în funcţie de 

un model comunicativ-funcţional care presupune predarea integrată a capacităţilor de receptare 

şi de exprimare orală, cât şi a capacităţilor de receptare a mesajului scris si de exprimare in 

scris.Domeniile limbii române (citire, lectură, gramatică,compunere) sunt definite acum în 

termeni de capacităţi: receptarea mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea orală şi 

cea scrisă. 

La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează cu “teme”, cu 

“orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a 

alege sau de a propune conţinuturi. Remarcăm deci flexibilitatea deosebită a acestui demers. 

Tipuri de teme care pot seconda tema principală: 

a) mini-temele: sunt subiecte derivate sau inspirate din tema mare, care pot fi tratate 

într-o zi sau două şi care au stârnit interesul copiilor pe parcursul proiectului şi cer o oarecare 

aprofundare. De exemplu, tema principală „Casa şi familia”(care durează o săptămână) poate 

găzdui mini-temele: „Programul unei zile”, „Cum primim oaspeţi”, sau „Prietenii familiei”; 

b) temele concurente: sunt subiecte ce vor fi tratate în paralel cu tema gazdă, ele putând 

fi legate (ex. tema “Timpul” permite drept temă concurentă ”Ciclurile vieţii”) sau nu (ex. tema 

“Cum ne îmbrăcăm” poate fi abordată în paralel cu tema concurentă “Anul şi lunile anului”) de 

aceasta. 

Procesul de integrare curriculară este unul din principalele demersuri de dezvoltare 

curriculară şi una dintre exigenţele contemporane în structurarea conţinuturilor învăţământului 

centrat pe competenţe. 
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CAPITOLUL III 

MODELE DE PLANIFICĂRI TEMATICE INTEGRATE LA CLASA 

PREGĂTITOARE 

 
 

Saptamana I--Am devenit şcolar 

Saptamana II-- Familia mea 

Saptamana III-- Corpul meu 

 

Perioada: 3 săptămâni 

 

 
Ziua 

 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi 

integrate/pe 

discipline; 

organizarea 

colectivului de elevi 

 

Detalii de 

conţinut 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 

 

 

 
Luni 

D.P. 2.2. 
 

C.L.R. 1.2. 

Întâlnirea de dimineaţă 
– prezentare, impresii, 

aşteptări. (activitate 

frontală) 

Joc: “Să mă prezint ” 

(în cerc) 

Receptarea unui 

mesaj 
- ecusoane 
- mascota 

clasei 

Observare 

sistematică 

 
C.L.R. 1.2. 

3.2. 

A.V.A.P. 

2.2. 

Poezia Ziua cea mare 

de Vali Slavu 

– dialog, detalii 

(activitate frontală) 
Completează desenul 

(activitate individuală) 

Ascultarea unui 

mesaj 

- cartea de 

poveşti 

 

- fişe de 

lucru 

- creioane 

colorate 

Observare 

sistematică 

Aprecieri 

individuale 

 M.M.  1.1. 

2.1. 

 
 

M.E.M. 1.1. 

Joc muzical: Scaunele 

muzicale (activitate 
frontală) 

Numărarea în 

concentrul 1 – 10 (în 
cerc) 

Interpretarea 

cântecului 

Textul 

cântecului 

Aprecieri 

globale 

 
 

 

C.L.R.  1.1. 

1.2. 

3.2. 

Repovestire poezia- pe 

bază de  imagini 

“Cuvântul   magic” 

(activitate frontală) 

Ordonarea imaginilor 

din povestea Winne la 

școală  (activitate 
frontală) 

Comunicarea orală - imagini Observare 

sistematică 

  
M.E.M. 1.3. 

   

Marţi     

 M.E.M. 3.2. 
3.3. 

M.M. 1.1. 

“Şcoala mea” – 
prezentarea şcolii 

(activitate frontală) 

Joc de mişcare: “ 

Scaunele muzicale ”. 

(în cerc) 

Să ne cunoaştem 
şcoala 

- săli de 
clasă 

- bibliotecă 

- toalete 
- teren de 

sport 

- curtea 

şcolii 

Observare 
sistematică 

  

M.M. 1.1. 

“La școală!” (activitate 

frontală) 

Joc muzical: “Un copil 

politicos” (activitate 

frontală) 

Regulile clasei -textul 

cântecului 

Aprecieri 

globale 
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C.L.R. 1.2. 
2.1. 

A.V.A.P. 

2.2. 

Concurs: “Cel mai bun 

recitator” - Şcoala mea 

(activitate frontală) 

Desen: “Şcoala mea” 
(activitate individuală) 

Memorarea unui 

text 

-versurile 

poeziei 

-coli de 

hârtie 

-creioane 

colorate 

Apreciere 

globală 

Apreciere 

individuală 

Miercuri M.E.M. 1.1. 
2.2. 

 

 

 
 

M.M. 2.2. 

Exerciţii de orientare 

în spaţiul clasei – 

recunosc  poziţia 

obiectelor în clasă, 

forma, mărimea, 

culoarea. (activitate 

frontală) 

Joc didactic: “ Spune 

unde este ” 

Fişă de lucru: “ Poziţii 

spaţiale ” – sus-jos, 
stânga-dreapta. 

(activitate individuală) 

Audiţie muzicală: “ 

Mişcă-te la stânga, 

mişcă-te la dreapta ” – 

Voltaj. (activitate 

frontală) 

Orientarea spaţială - obiecte din 

clasă 

 

 

- fişă de 

lucru 

Observare 

sistematică 

 

 

Apreciere 

individuală 

 
 

 

 

D.P. 2.2. 
 

CL.R. 1.5. 

2.3. 

Întâlnirea de dimineaţă 
–   joc   de  cunoaştere: 

„Pânza de păianjen” 

(activitate frontală) 

Comunicare: “ Colegul 

meu” – conversaţie în 

grup   pe  o   temă dată 
(activitate pe grupe) 

Comunicarea pe o 

temă dată 

- ghem de 

sfoară 

- mascota 

clasei 

Observare 

sistematică 

Joi A.V.A.P. 2.3. 
 

M.M. 1.1. 

Copacul prieteniei 

(activitate individuală) 

Joc: “Jocul degetelor”. 

(activitate frontală) 

 - hârtie 

glasată 

- lipici 

- foarfeci 

- coli de 

hârtie 

Aprecierea 

lucrărilor 

 M.E.M. 1.1. 
1.2. 

3.2. 

Exerciţii de numărare, 

comparare, asociere - 

Sunt născut în 

luna........ 

Numerele în 

concentrul 0–10 

-lucrările 

copiilor 

Observare 

sistematică 

 A.V.A.P. 2.3. 
 

C.L.R. 2.1. 

- îmbogăţesc tablou- 

pozele 

elevilor(activitate 

frontală) 

Exerciţii de 
creativitate–“Povestea 

copăcelului” 
(activitate frontală) 

Copacul clasei - hârtie 

- foarfeci 
- lipici 

Analiza lucrării 

 

 
 
 

Vineri 

C.L.R. 1.1. 
1.2. 

2.1. 

3.2. 

A.V.A.P. 2.2. 

– exerciţii  de 

recapitulare, 

sistematizare, fixare a 

celor   discutate. 

Formulare de mesaje. 

(activitate frontală) 

Desen:  “  Mi-aş 
dori…”. (activitate 

individuală) 

Noi acum suntem 

şcolari 

- mascota 

clasei 

- coli de 

hârtie 

- creioane 

colorate 

Observare 

sistematică 

 
 

Aprecierea 

lucrărilor 
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 M.E.M. 1.1. 
1.3. 

2.2. 
3.2. 
3.3. 

 

 

D.P. 2.2. 

Exerciţii de 
recunoaştere, 

diferenţiere, grupare, 

numărare a obiectelor 

din natură. (activitate 

frontală) 

 

Ce înseamnă să fiu 

școlar.. 

orarul meu, timpul 

liber 

 
 

 

 

Realizarea 

orarului cu 

ajutorul pozelor 

 
 

 

 

-imagini 

care 

reprezintă 

diferite 

activități 

Observare 

sistematică 

 
 

 

 
 

 

 
Luni 

D.P. 2.1. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

M.E.M. 1.1. 

Întâlnirea de 

dimineaţă: “Ce s-a 

întâmplat  în 

weekend?”  Noutăţi, 
impresii, aşteptări. 

(activitate individuală) 

Împărţirea 

responsabilităţilor şi 

identificarea 

responsabililor. 

(activitate individuală) 

Rechizitele scolarului 

Exerciţii de numărare 

şi ordonare. (activitate 
frontală) 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

Panoul de 

prezenţă 

Observare 

sistematică 

 C.L.R. 1.2. 
3.2. 

Audierea poveştii: “ Ce 

s-au în țeles rechizitele” 

– predicţii, detalii. 

(activitate frontală) 

Audierea unui 

mesaj 

- textul 

poveştii 

- plastilină 
- planşetă 

Observare 

sistematică 
 

Apreciere 

individuală 
  

A.V.A.P. 2.3. 
Modelaj: rechizite 
(activitate individuală) 

   

 M.M. 1.1. 

 
 

M.E.M. 1.1. 

Interpretarea unor 

cântece învăţate: 

Scolarei si scolarite 

Exerciţii de numărare 

şi orientare. (activitate 

frontală) 

Interpretarea unor 

cântece 

- CD-player 
- CD-uri cu 

muzică 

Observare 

sistematică 

 C.L.R. 1.1. 

1.2. 
3.2. 

Repovestire: “ Ce s-au 

inteles rechizitele”. 

(activitate individuală) 

Comunicare orală - imagini 

- jetoane 

Observare 

sistematică 

  

 
D.P. 2.2. 

“Cum îmi ajut 

colegii?” – discuţii. 
(activitate frontală) 

   

 
Marţi 

M.E.M. 1.1. 

1.3. 
3.2. 

3.3. 

 

 
 

 

 
A.V.A.P. 1.2. 

Exerciţii de clasificare 
după mărime, formă, 

culoare. (activitate 

frontală) 

Joc: “  Ghici  câte 

obiecte  sunt! ”  – 

exerciţii de numărare. 

(activitate frontală) 

Fişă  de   lucru  – 

colorarea unor imagini. 
(activitate individuală) 

Sortarea şi 
clasificarea unor 

obiecte 

- jucării 
create de 

copii 

 

- fişă de 

lucru 

-creioane 

colorate 

Observare 
sistematică 

 
 

Aprecierea 

lucrărilor 
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 D.P.  1.1. 

2.2. 
 

M.M.  1.1. 

Joc de autocunoaştere: 
„ Eu pot... ” (activitate 

frontală) 

Scaunele muzicale 

Autocunoaştere şi 

atitudine pozitivă 

- mingi Observare 

sistematică 

 

 

 

Miercuri 

C.L.R. 1.2. 

2.1. 
M.M. 1.1. 

Dramatizare: “ Ce s-au 

în țeles  rechizitele”  (în 

grupuri mici). 

Dramatizare - recuzită Observare 
sistematică 

M.E.M. 1.1. 
1.2. 

 

 

M.M. 1.1. 

Exerciţii de orientare 

spaţială: stânga, 

dreapta, sus, jos, pe, 

sub, în faţă, în spate. 

(activitate frontală) 

Joc de mişcare: “ Bat 

din palme ”. (activitate 
frontală) 

Orientarea spaţială - mascota 

clasei 

Observare 

sistematică 

 

 

Joi 

D.P. 2.2. 

 
 

C.L.R. 1.1. 

1.2. 

3.2. 

Întâlnirea de 

dimineaţă: 

“Ştirea zilei”. 

(activitate frontală) 

Concurs de ghicitori: “ 
Ghici cine este! ”. 

(activitate frontală) 

Audierea 

mesaj 

unui - carte 

ghicitori 

de Apreciere 

globală 

 

 

 

 

 

 

 
M.M. 2.1. 

Joc muzical: “ 

Deschide urechea bine! 

”. (activitate frontală) 

     

M.E.M. 1.3. 
3.1. 

3.2. 

 

 

 

 

A.V.A.P. 

2.3. 

Joc cu jetoane şi 

obiecte: “ Al câtelea 
obiect lipseşte? ” – 

aşezarea obiectelor în 

şiruri după criterii date. 

(activitate frontală) 

Fişă  de  lucru:  “ 

Colorează ce ţi se cere! 

”.(activitate 
individuală) 

Exerciţii 

numărare 

de - obiecte 
- jetoane 

 

- fişă 

lucru 

-creioane 
colorate 

 

 

de 

Aprecieri 

globale 
individuale 

 

şi 

 C.L.R. 2.2. 

 

 

M.M.  1.1. 

Prezentarea / 

descrierea lucrărilor. 

(activitate individuală) 

Joc de mişcare: “ Bate 

vântul frunzele ”. 

(activitate frontală) 

Colaj - materiale 
din natură 

- lipici 

- foarfeci 

- coli de 
hârtie 

Interevaluare 

Turul galeriei 

Aprecieri 

globale 

individuale 

– 

 
 

şi 

 M.E.M. 1.1. 

3.2. 
4.1. 

Drumeţie în mijlocul 

naturii – observarea 

mediului înconjurător. 

(activitate frontală) 

Observarea 
mediului apropiat 

- elemente 
din natură 

Apreciere 
globală 

 
Vineri 

 

 
D.P. 2.2. 

Formarea unor 

deprinderi de igienă 

personală. (activitate 
frontală) 
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 C.L.R. 2.1. 
2.2. 

2.4. 

 
 

M.M. 1.1. 

D.P. 1.2. 

Ce urmeaza ..-joc 
Povestire cu început 

dat. (activitate 

frontală) 

 

Formarea  unui 

comportament 

dezirabil  în sala de 

clasa 

Crearea unei 

poveşti 

- minge 
- coardă 

Observare 

sistematică 

 
 

Proiectarea unităţii tematice DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ 

Saptamana IX—ANIMALE DE LA NOI 

Saptamana X—LUMEA APELOR 

Perioada: 2 săptămâni 
 

Ziua 

 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de învățare 

 

Detalii de 

conţinut 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 D.P. 2.2. Întâlnirea de dimineaţă – 

prezentare, impresii, 

aşteptări. (activitate 

frontală) 

Receptarea 

unui mesaj 

- ecusoane 

- mascota 

clasei 

Observare 

sistematică 

Luni      

 

 
MM 

3.1. 

Graiul animalelor 

Cursa pisicilor-joc 

Interpretarea 

cântecului 

Textul 

cântecului 

Aprecieri 

globale 

 C.L.R. 1.2. 

3.2. 

A.V. 2.2. 

Vizionare-Cei trei 

purcelusi 

– predicţii, detalii 

(activitate frontală) 

Completează desenul 

(activitate individuală) 

Ascultarea 

unui mesaj 

- 

videoproiector 

 

- fişe de lucru 

- creioane 

colorate 

Observare 

sistematică 

Aprecieri 

individuale 

 M.E.M. 1.1. 
A.V. 2.2. 

 

 

 
 

MM1.1. 

D.P.2.2 

Exerciții de 

adăugare/extragere de 

elemente dintr-o mulțime 

dată, fiecare operație fiind 

însoțită de numărarea 

elementelor. 

Nr. și cifra 4 
Audierea –redarea 

cântecului-Una este luna- 

norme de conduită în 

raport cu mediul 

inconjurator 
Sa iubim cainii vagabonzi- 

- 
Nr. și cifra 4 

- fişe de lucru 
- creioane 

colorate 

Aprecieri 

globale 

 DP. 1.2. Întâlnirea de dimineata 

Calendarul naturii;Salutul; 

Împărtăşirea cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 

 Jetoane 

Fise de lucru 

Observare 

sistematică 

 
Marţi 

 
M.E.M. 

1.1. 

1.2. 
3.2. 

5.1. 

Exerciții de grupare a 

obiectelor după un număr 

dat. 

Gruparea de jetoane 

reprezentând animale, după 

numărul de componente.. 
Joc didactic de descoperire 

Exerciții de 

formare de 

mulțimi de 

obiecte 

concrete 
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  a elementelor care nu se 

potrivesc în imagini 

reprezentând animalele din 

jurul nostru. 

   

C.L.R.  1.1. 
1.2. 

3.2. 

 

 

M.E.M. 1.3. 

Repovestire pe bază de 

imagini “ Cuvântul magic ” 

(activitate frontală) 

-despartirea in silabe 
- literele A, a, M, m; E,e. 

N,n. 

Ordonarea imaginilor din 

poveste (activitate frontală) 

Comunicarea 

orală 

Fise 

planse 

Observare 

sistematică 

AVAP 

2.2 
MEM 2.1. 

Exerciții de reprezentare 

prin desen a unor 

Medii in care traiesc 

anumite animale 

In padure Bloc de desen 
Pensule 

Aprecieri 
globale 

 D.P.1.2. Întâlnirea de dimineață  -versurile Apreciere 
 C.L.R. 1.2. Calendarul naturii;Salutul; Dramatizare poeziei globală 
 2.1. Împărtăşirea cu ceilalţi;  Recuzita Apreciere 
  Noutatea zilei;   individuală 
  Povestea    

  Catelusului schiop    

Miercuri  -sunetul si litera U,u-    

  modelaj A,a,a...acum e plastilina  

  Exercitii de despartire in toamna,da   

 AVAP silabe    

 1.1 Exercitii de sesizare a    

  pozitiei sunetului a    

 DP -exprimarea emotiilor- Recunoasterea Fisa Observare 
  Poezia Cățelușul schiop de Si exprimarea Jetoane sistematică 
 LM2.2 E. Farago emotiilor Lipici Apreciere 
 2.3    individuală 
  Decuparea dupa contur-    

 MEM lipire    

 1.1.  Sortarea și   

 1.4. Animale salbatice – clasificarea de Jetoane  

 3.2. 
5.1 

animale domestice 

Exerciții de 

adăugare/extragere de 

obiecte și 

mulțimi 

betisoare  

Observare 

sistematică 
  elemente dintr-o mulțime    

 MM 1.1. dată, fiecare operație fiind    

 
AVAP 

1.2 
1.3 

2.2 

2.6 
CLR 

însoțită de numărarea 

elementelor.-grupeaza 

animalele 

Nr.si cifra 5 

Audierea –redarea 

cantecului-Una este luna- 

 
 

Baloane 

 

Videoproiector 
Lipici 

Foarfeca 

 

 

Observare 

sistematică 

Autoevaluare 
Apreciere 

 1.2.    individuală 

  La zoo-modelaj    

 
AVAP 

2.1. 

Ferma –decupare dupa 

contur.lipire 
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 D.P. 2.2. Întâlnirea de dimineaţă – 

Anotimpul meu preferat 

este... pentru că... 

 
 

 

Numerele și 

cifrele 

0-5 

 Observare 

sistematică 

 

 

 

 
Joi 

MEM 

1.1. 

1.2. 

3.2. 

5.1. 

Exerciții de construire a 

unor mulțimi având drept 

cardinal un număr natural 

corespunzător 0-5. 

Exerciții de 

recunoaștere/identificare a 

cifrelor 0 -5 prin 

încercuire/colorare. 

Planse cu cifre 

Jetoane 

Tabla 

magnetica 

Plastilina 

Apreciere 

individual 

  
AVAP 1.1 

Modelarea cifrelor 0-5 
  

 CLR 

1.2 

1.3. 

2.2 

MEM 

3.1. 

Joc de rol =Unde traieste? 

Formularea de întrebări și 

răspunsuri legate de 

Mediile de viata a unor 

animale 

elemente grafice care intră 
în componenţa litelerelor 

de mână U,u 

Solicitarea și 

oferirea de 

informații 

Recuzita Apreciere 

individuala 

 Educatie fizica     

 Lb.engleza 

op țional 

    

  

DP 2.2. 
Întâlnirea de dimineață 

Calendarul naturii; Salutul; 

Împărtăşirea cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 

 Panoul Observare 

sistematică 

 
Vineri 

 

 
M.E.M. 1.1. 

1.2. 

3.2. 

E.S. 2.2. 

Exerciţii de numărare, 

comparare, asociere – 
(activitate frontală) 

Unde este?-joc didactic 

 

Reguli de protecţie a 

mediului 

 
Numerele 0–5 

 

 
Fise 

jetoane 

 

 CLR 

2.4. 

3.2 

Alcătuirea unei povești pe 

baza imaginilor primite. 

Motanul incaltat de 

Ch.Perrault 

Lectură după 

ilustrații 

Fise 

Culori 

Observare 

sistematică 

 
A.V.A.P. 

1.1 
Colorarea imaginilor. 

   

  
Invatam sa 

circulam 

- Lectură după imagini: 

,,Locul de joacă al 

copiilor’’ 

- Joc de perspicacitate: 

,,Găseşte greşeala’’ 

,,Să cunoaştem regulile de 

circulaţie’’ 

- Concurs: 
,,Cel mai bun pieton, 

câştigă!’’ 

Lectură după 

ilustrații 

- imagini; 

- jetoane; 

- puzzle; 

- carioca; 
- fişe 

individuale 

Observare 

sistematică 
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Luni  

DP 1.1. 

 
 

 

 
 

 

 

 
MM 

1.1 

2.1 

3.1 

Intalnirea de dimineata 

Calendarul zilelor de 

naștere; dialoguri despre 

anotimpurile în care s-au 

născut elevii. 

Audierea cântecului 

Toamna demonstrat de 

învățător sau redat cu 

ajutorul mijloacelor 

tehnice. 

Reproducerea cântecului în 
colectiv, pe strofe, integral. 

Exerciții de exersare a unor 

mișcări sugerate de text 
prin joc. 

Cântarea 

vocală. 

Mișcarea 

liberă sugerată 

de text 

Casetofon, 

calculator 

Observare 

sistematică 
 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

CLR 1.1. 

1.2. 

1.3. 
1.4. 

2.2. 

 

 

AVAP1.1 

Audierea textului Frunza 
de Emil Gîrleanu. 

Formularea de răspunsuri 

la întrebări despre 

conținutul textului. 

Repovestirea textului pe 

baza imaginilor. 
Colorarea imaginilor 

Exerciții de despărțire a 

cuvintelor în silabe și de 

identificare a numărului de 

silabe. 

Receptarea și 

formularea de 

mesaje 

Fise 

Culori 

Planse 

Observare 

sistematică 
 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

MEM 

1.1. 
1.2. 

3.2. 

5.1. 

AVAP. 

 
 

D.P. 

1.1 

2.1 
2.2 

Exerciții de construire a 

unor mulțimi având drept 

cardinal un număr natural 

corespunzător cifrei 1. 

-Introducerea nr.si cifrei 2 

Exerciții de 

recunoaștere/identificare a 

cifrelor 0 , 1, 2 ,prin 

încercuire/colorare. 

exersarea  in contexte 

diferite a  regulilor de 

politete 
joc de rol 

Numarul si 
cifra 2 

 

 
 

 

 

 
Știu să mă 

comport 

civilizat 

Jetoane 
Fise 

Planse 

 

 
 

 

 
Fise 
Planse 

Observare 
sistematică 

 

 
 

 

 
Observare 

sistematică 

 

Aprecieri 

globale- 
individuale 

 

 
 

 

 

 
Marţi 

DP 2.1. 

 
 

MEM 

2.1 

3.2 

5.1 

1.2 

 

AVAP 

1.1 

Intalnirea de dimineata 

Calendarul zilelor de 

naștere; dialoguri despre 

anotimpurile în care s-au 
născut elevii. 

-exercitii de identificare a 

partilor componente a unei 

plante 

-colorare 
-exercitii de clasificare a 

plantelor dupa un criteriu 

dat 

Partile 

componenteale 

unei flori 

Planse 
Jetoane cu flori 

Fise 

culori 

Observare 

sistematică 
 

Aprecieri 

globale- 

individuale 
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CLR 

1.2 3.2. 2.2. 

 
 

MEM 

3.2 

AVAP 

1.1 

Povestea crizantemei 

galbene-ppt 

predicţii, detalii (activitate 

frontală) 

-despartire in 
silabe,alcatuire de 

propozitii cu cuvinte date. 

-ordonarea propozitiilor in 

functie de nr. De cuvinte 

Completează desenul 
(activitate individuală 

Receptionarea 

unui mesaj 

Planse 
Jetoane cu flori 

Fise 

culori 

Observare 

sistematică 
 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

AVAP 

1.2 

1.3 

2.2 
2.6 

MM 

ED.FIZICA 

-observarea unor lucrari de 

arta care contin culori 

primare-ppt 

-precizarea culorilor 
folosite in lucrari 

-identificarea impresiilor pe 

care le produc aceste lucrari 

-realizarea unei lucrari 

plastice,folosind culori 

calde 

Culori calde 

Crizanteme 

Videoproiector 

Planse 

Rechizite 

Observare 

sistematică 
 

Aprecierea 

Lucrarilor 

 
 

 

Miercuri 

 
 

CLR. 1.1. 

1.2. 

3.2. 

 
 

AVAP 2.1 

Intalnirea de dimineata 

Calendarul naturii;Salutul; 

Împărtăşirea cu ceilalţi; 
Noutatea zilei; 

Repovestire pe bază de 

imagini 

-despartirea in silabe 

Sunetul şi litera ,,e”,,E,, 

Elemente grafice-modelaj 

Povestea nucii 

laudaroase 

Videoproiector 

Planse 

Rechizite 
Fise 

Tabla 

magnetica 

Observare 

sistematică 
 

Aprecierea 

Lucrarilor 

DP 

2.1 

3.3 
 

CLR 1.3, 1.4, 
 

MEM 

1.1. 

1.4. 

3.2. 

5.1. 

 

AVAP 

2.2. 

 

 

 
 

 
AVAP 

2.2 

2.4 

2.6 
 

CLR1.2 

-identificarea in imagini a 

emotiilor de baza 

Joc-sunt mandru de mine 
atunci cand.......... 

 
 

Exerciții de construire a 

unor mulțimi având drept 

cardinal un număr natural 

corespunzător unei cifre 

date. 

 

Exerciții de 

adăugare/extragere de 

elemente dintr-o mulțime 

dată, fiecare operație fiind 

însoțită de numărarea 

elementelor. 

 
 

Tehnici simple de 

prelucrare a hartiei 

-ruperea pe drept si rotund 

-observarea modelului 

Sunt mandru 

de mine 

 

 

 
 

Sortarea și 

clasificarea de 

obiecte și 

mulțimi 

 

 

 

 

 

 

 

Crizantema 
-observarea 

modelului si 
descrierea 

etapelor 

-realizarea 

lucrarii 

Planse 

Rechizite 

Fise 

 

 

 

Rechizite 

Fise 

Jetoane 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Rechizite 

Paie pt. suc 

Observare 

sistematică 
 

Aprecierea 

Lucrarilor 

 
 

Observare 

sistematică 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Observare 

sistematică 

Expunerea si 

Aprecierea 

Lucrarilor 
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Joi 

DP. 

 
 

 

 

MEM 

2.1 

3.2 

5.1 
1.2 

Intalnirea de dimineata- 

Calendarul 

naturii;Salutul;Împărtăşirea 

cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 
 

Plante spontane-plante 
cultivate 

Exercitii de clasificare a 

plantelor dupa un criteriu 

dat 

Enumerarea florilor de 

toamna 

Gradina cu 

flori 

Rechizite 

Fise 

Jetoane 

videoproiector 

Observare 

sistematică 

 
 

 

 

 
Joi 

CLR 

1.2 

1.3. 
2.2 

4.1 

4.2 

 
 

AV AP 2.1 

Recunoasterea unor imagini 

care prezinta fenomene 

specifice toamnei 

-despartire in silabe 
,sesizarea sunetului e 

-exercitii de scriere a 

literelor e,E 
 

Modelaj 

E,e,e...placuta 

vreme e 

Rechizite 

Fise 

Observare 

sistematică 

ED.FIZICA 
 

LB.ENGLEZA 

    

 

 

 
 

Vineri 

RELIGIE 
 

CLR 

1.1. 

1.2. 

1.5. 
2.4. 

 
 

 

AV .A.P. 1.2 

 
 

Audierea textului Balul 

florilor. 

Formularea de răspunsuri 

la întrebări despre 

conținutul textului. 

Exprimarea opiniei în 

legătură cu conținutul 

textului. 
 

Coloram literele invatate – 

 
 

Formulare de 

pareri proprii 

 
 

Rechizite 

Fise 

videoproiector 

 
 

Observare 

sistematică 

MEM 
2.1 

3.2 

5.1 

CLR 
1.5. 
2.4. 

 
 

Invatam sa 

circulam 

-Descrierea unei plante 
-importanta plantelor 

-cum igrijim plantele 

- sortarea florilor dupa un 

anumit criteriu 

 

 

- Observare: 

,,Marcajul (zebra)’’ 

,,Trecere pentru pietoni 

(semn de circulaţie’’ 

- Memorizare: 

,,Zebra’’ 

- Desen: 

,,Semne de circulaţie’’ 

Balul florilor 

 
 

 

 
 

 
Daca vrei 

s-ajungi om 

mare-fi atent la 

traversare 

Rechizite 

Fise 

 

 

 

 

 
Rechizite 

Fise 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 
Observare 

sistematică 

Expunerea si 

Aprecierea 

Lucrarilor 
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 DP  Întâlnirea de dimineața- Toamna CD Observare 
   Calendarul naturii;Salutul;   sistematică 
  1.1. Împărtăşirea cu ceilalţi;    

 

Luni 
 

MM1.1 
 Noutatea zilei;   Aprecieri 

globale- 
 2.1  Interpretarea cantecului   individuale 
 3.1  Toamna    

   Scaunelele muzicale-joc    

 CLR 1.1.  Povestea Fise 

Planse 

videoproiector 

Observare 
 1.2. -sesizareasemnificatiei nucii sistematică 
 1.3. globale a unui mesaj audiat laudaroase  

 1.4.   Aprecieri 
 2.2. --formularea mesajului  globale- 
 DP1.1 -Nuca laudaroasa-  individuale 

 AVAP.1.1    

 MEM  Bogatiile Jetoane Observare 
  -caracteristici ale vremii toamnei Fise sistematică 
 1.1. specifice toamnei  Planse  

 1.2. - asemanari si diferente    

 3.2. fructe si legume de toamna    

 5.1. -recunoastere fructe –    

 AV.AP legume    

 2.2 -diferente si asemanari fructe    

  –legume    

  
Norme de conduita in Norme de Fise Observare 

 D.P. anumite situatii conduita in planse sistematică 
 1.1 Fapte bune/fapte rele anumite   

 2.1 -cunoasterea consecintelor situatii  Aprecieri 
 2.2 unor fapte rele   globale- 
  - identificarea de fapte bune   individuale 
  si rolul lor in formarea    

  oamenilor    

  Joc- Asa da-Asa nu    

 DP1.1 Întâlnirea de dimineața- 

Calendarul naturii;Salutul; 
Împărtăşirea cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 

Mai mult- 

mai putin 

Fise 

planse 

Observare 

sistematică 

 

 
Marţi 

MEM 

1.1. 

1.2. 

3.2. 

5.1. 

Mai mult –mai putin 

-compararea nr. De elemente 

a doua multimi 

Cati morcovi a mancat 

iepurasul? –joc 
-nr.si cifra 3 

  

ED.FIZICA    

 CLR 
1.2 

1.3. 

2.2 
4.1 

4.2 

AV AP. 

2.1 

Recunoasterea unor imagini 
care prezinta legume si 

fructe specifice toamnei 

-despartire in silabe 
,sesizarea sunetului n 

-exercitii de scriere a 

literelor n.N 
Modelaj 

Nuca 
laudaroasa 

Fise 
planse 

Observare 
sistematică 
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 AVAP Observarea modelului Ampretarea Rechizite Observare 

1.1 Demonstratia Frunza planse sistematică 
2.1 Realizarea lucrarii    

2.2    Aprecieri 

2.6    globale- 

    individuale 

 DP 1.1 Întâlnirea de dimineața- Receptarea și Fise Observare 
  Calendarul naturii;Salutul; formularea de Planse sistematică 
  Împărtăşirea cu ceilalţi; mesaje videoproiector  

 

Miercuri 
 

CLR1.1. 
Noutatea zilei;    

 1.2. Audierea textului Supa de    

 1.3. zarzavat de Otilia Cazimir.    

 1.4. Formularea de răspunsuri la    

 2.2. întrebări despre conținutul    

 AV 1.3 textului.    

  Repovestirea textului pe    

  baza imaginilor.    

  Exerciții de despărțire a    

  cuvintelor în silabe și de    

  identificare a numărului de    

  silabe.    

 DP1.2     

 CLR1.2. -modul in care realizam un Eu mananc   

 1.3. meniu sanatos sanatos Fise Observare 
 1.4. -piramida alimentelor  Planse sistematică 
  -consecintele unei    

  alimentatii nesanatoase    

  
Invitat medicul scolar 

   

 
MEM 

    

  Exerciții de construire a unor    

 1.1. mulțimi având drept cardinal Numărul și  Observare 
 1.2. 

3.2. 
5.1. 

un număr natural 

corespunzător unei cifre 
date. 

cifra 3: 

recunoaștere, 

comparare, 

Fise 
Planse 

sistematică 

  Exerciții de comparare a ordonare   

  cardinalelor mulțimilor    

  având 1, 2 sau 3 obiecte. 

Exerciții de ordonare a 

numerelor, precizând vecinii 

acestora. 

Exerciții de 

compunere/descompunere a 

unor   mulțimi   având  drept 

 

 

Tehnici 

simple : 
mototolirea 

hârtiei 

 

 
Fise 

Planse 

Rechizite 

Observare 
sistematică 

 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

  cardinal un număr de    

  elemente mai mic sau egal cu    

  3.    

  

AVAP 

2.1. 
2.3 

CLR 

2.3. 

2.4 

Discuții despre proprietățile 

hârtiei. 

Exersarea tehnicilor simple 

– mototolirea hârtiei: Coș cu 

legume. 

Joc Spune ce observi ! – 

identificare operației la care 

   

  a fost supusă hârtia.    
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 MEM Conversație despre Vand si Jetoane Observare 
 1.1. legume,fructe- cumpar  Rechizita sistematică 
 

Joi 
1.3. 
1.4. 

caracteristicile acestora.   Planse  

Aprecieri 
 3.2. 

CLR 
Joc didactic-la piata    globale- 

individuale 
 1.3.      

 1.4.      

 CLR 
2.4. 

3.2. 

AV AP 

2.3 

Alcătuirea unei povești pe 
baza imaginilor primite – 

Povestea roșiei. 
 

Colorarea imaginilor. 

Lectură după 

ilustrații 
Planse 

Fise 

rechizite 

Observare 
sistematică 

 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

Joi      

 ED.FIZICA     

 
LB.ENGLEZA 

  

RELIGIE 

    

 

 
Vineri 

CLR 

1.2 

1.3. 

2.2 

MM 

Balul TOAMNEI. 

Împărțirea rolurilor și 

primirea indicațiilor de 

interpretare. 

 

Interpretarea scenelor de 

dans. 

Dramatizare Recuzita Observare 

sistematică 

 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

 MEM 1.1. 

1.3. 
1.4. 

3.2. 

 Exerciții de construire a 

unor mulțimi având drept 

cardinal un număr natural 

corespunzător unei cifre 

date. 

Exerciții de comparare a 

cardinalelor mulțimilor 

având 1, 2, 3 obiecte. 

Exerciții de ordonare a 

numerelor, precizând vecinii 

acestora. 

Comparare, 
ordonare 

Planse 

Fise 

rechizite 

Observare 
sistematică 

 

Aprecieri 

globale- 

individuale 

  

 
AV AP 

2.2 

 

 
 

 

 

 
 

 
Invatam 

circulam 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
sa 

- Activităţi artistico-plastice 

şi practic aplicative: 

,,Stopul’’ 

,,Ochii semaforului’’ 

- Jocuri de mişcare: 

,,Roşu foc, stai pe loc! 

Verde apare, ne punem în 
mişcare’’ 

- Plimbare prin oraş pentru 

cunoaşterea indicatoarelor 

rutiere, a semnelor de 

circulaţie, exersarea practică 

a cunoştinţelor de educaţie 

rutieră; 

Semaforul - semafor; 
- planşe; 
- coli albe; 

- hârtie glasată; 

- lipici; 

- foarfece; 

- carton; 
- creioane 

colorate; 

- imagini cu 

semaforul şi 

alte aspecte 

stradale; 

Observare 

sistematică 

Expunerea 

si 

Aprecierea 
Lucrarilor 



22  

 

Proiectarea unităţii tematice MESERII 

Saptamana  X IX—Cine este ... ? 

 

Perioada: O săptămâna 
 

Ziua 

 

Competen 

ţe 
specifice 

 

Activităţi de invatare 

 

Detalii de 

conţinut 

 

Resurse 

 

Evaluare 

 D.P. 2.2. Întâlnirea de dimineaţă – 

prezentare, impresii, 

aşteptări. (activitate 

frontală) 

Receptarea unui 

mesaj 

- ecusoane 

- mascota clasei 

Observare 

sistematică 

Luni MM     

 

 
 GHICITOARE 

Cântec cu bătăi din palme 

Sunt atâtea meserii 

îndrăgite de copii 

Interpretarea 

cântecului 

Textul cântecului Aprecieri 

globale 

 C.L.R. 

1.2. 
 

3.2. 

A.V.AP 
2.2. 

Prezentarea unui power- 

point despre meserii 

Discuţii despre meserii 
Joc de rol/RECUNOASTE 

MESERIA 

Ascultarea unui 

mesaj 

- videoproiector 
 

- fişe de lucru 

- creioane 

colorate 

Observare 

sistematică 

Aprecieri 
individuale 

 M.E.M. 

1.1. 

A.V.AP 
2.2. 

 

 

DP 

1.1 

2.1 

2.2 

MM 

1.1. 

Exerciții de 

adăugare/extragere de 

elemente dintr-o mulțime 

dată, fiecare operație fiind 

însoțită de numărarea 

elementelor. 

Exercitii de ordonare pe 

axa a nr.10-20 
 

La doctor/joc de rol 

 

Sunt atâtea meserii 

îndrăgite de copii 

auditie 

- 

Nr. 10/20 

 
 

norme de 

conduită în 
raport cu grupul 

- fişe de lucru 

- creioane 

colorate 

 
 

 

recuzita 

Aprecieri 

globale 

 
 

Observare 

sistematică 
Aprecieri 

individuale 
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 DP Intalnirea de dimineata 

Calendarul naturii;Salutul; 

Împărtăşirea cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 

 Jetoane 
Fise de lucru 

Observare 

sistematică 

 

Marţi 

 

M.E.M. 

1.1. 

1.2. 

3.2. 
5.1. 

 
 

 

 

Ed.fizica 

 

Exerciții de grupare a 

obiectelor după un număr 

dat. 

Gruparea de jetoane 

reprezentând meserii si 
unelte reprezentative 

Joc didactic de descoperire 

a elementelor care nu se 

potrivesc în imagini 

reprezentând animalele din 

jurul nostru. 

 

Exerciții de 

formare de 

mulțimi de 
obiecte concrete 

  

 C.L.R. 

1.1. 
 

1.2. 

 

3.2. 

 

 
 

MM 

Ghicitori 
-despartirea in silabe a 

cuvintelor care constituie 

raspunsul la ghicitori 

- literele 
Cântec cu bătăi din palme 

La moară, din folclorul 

copiilor 

Discuţii despre meseria de 

morar 

Morişca (din hârtie glasată 

Comunicarea 

orală 

Fise 

planse 

Observare 

sistematică 

 AVLM 

2.2 
MEM 

1.1. 

1.2. 

Exerciții de reprezentare 

prin desen a unor 

Meserii 

Ordoneaza in functie de 

preferinte 

 Bloc de desen 

Pensule 

Aprecieri 

globale 

 C.L.R. Intalnirea de dimineata  -versurile poeziei Apreciere 
 1.2. Calendarul naturii;Salutul; Recuzita globală 
  Împărtăşirea cu ceilalţi;  Apreciere 
 2.1. Noutatea zilei;  individuală 
  Mirosul meseriilor- de   

  Gianni Rodari   

Miercuri   plastilina  

 AVAP Cofetar/bucatar/brutar..   

 1.1    

 DP -exprimarea emotiilor- Recunoasterea Fisa Observare 
 1.2.  Si exprimarea Jetoane sistematică 
  Prin desene emotiilor acuarele Apreciere 
 AVAP    individuală 
 2.2     

 2.3     

  Primele mele cumparaturi Sortarea și   

 MEM Valoarea banilor clasificarea de Jetoane Observare 
 1.1.  obiecte și betisoare sistematică 

 1.4. 
3.2. 

Soft educaţional La 
cumparaturi 

mulțimi   

 5.1     

  
Colaj- Cofetarul (şabloane, 

  
Observare 

 AVAP rolă de la hârtia igienică,   sistematică 
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 1.2 foarfece, lipici) Tehnici simple – Videoproiector Turul galeriei 

1.3 Discuţie colectivă privind tăiere, decupare, Lipici Autoevaluare 
2.2 această profesie. lipire Foarfeca Apreciere 

2.6 Memorarea poeziei   individuală 

CLR Cofetăreasa    

 

 

 
 

 

 

 
Joi 

D.P. 

 
 

MEM 
1.1. 

1.2. 

3.2. 
5.1. 

2.2. Întâlnirea de dimineaţă – 

meseria mea preferata 

este... pentru că... 
 

Identificarea cardinalului 

mulţimilor date. 

Compararea a două mulţimi 

cu un nr. de elemente din 

concentrul 0-10. 

Compararea a două numere 

date, utilizând corect 

semnele matematice “<, >, 

=”. 
Joc-soft educational Hai să 

numărăm! (editura ISA) 

 

 

Numerele și 

cifrele 

0-10 

 
 

Planse cu cifre 
Jetoane 

Tabla magnetica 

Plastilina 

Observare 

sistematică 

 
 

Apreciere 

individual 

 CLR 

1.2 

1.3. 

2.2 
 

MEM 

Banul muncit după 
Alexandru Mitru 

prezentare ppt 

Sunetul si litera T,t 

-discutii despre 

personaje/valoarea banilor 

-sunet,litera 

Silaba/cuvant 

Cate meserii cunosc- 

recunoaste meseria si 
instrumentul potrivit ei 

 

Solicitarea și 

oferirea de 

informații 

 

Recuzita 
Apreciere 
individuala 

 Educatie 
fizica 

    

 Lb.engleza 

optional 

    

  

DP 

2.1. 

Intalnirea de dimineata 

Calendarul naturii;Salutul; 

Împărtăşirea cu ceilalţi; 

Noutatea zilei; 

  Observare 

sistematică 

 

Vineri 
 

 

M.E.M. 

1.1. 

 

Exerciţii de numărare a 

banilor 

(activitate frontală) 
La magazin /la piata (joc 

de rol) 

 

 

Norme de 

conduită în 

context familiar 

 

 

Fise 

jetoane 

 

 1.2.     

 CLR 

2.4. 

3.2 

AV.1.1 

 
 

Invatam sa 

circulam 

Rebus 
 

Alcătuirea unei povești pe 

baza imaginilor primite. 

,,Vreau sa fiu ...... ,, 

Ghicitoare - Poliţistul 

Colaj- Poliţistul (şabloane, 

rolă de la hârtia igienică, 

foarfece, lipici) 

Discuţie colectivă privind 

această profesie. 

- Joc de perspicacitate: 
,,Găseşte greşeala’’ 

 
 

Prezentare 

Ppt 

 

 

 

Agentul rutier 

Fise 

Culori 

 

 

 

- imagini; 

- jetoane; 

- puzzle; 

- carioca; 

- fişe individuale 

Observare 

sistematică 

 

 

 
 

Observare 

sistematică 
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