
Proiect didactic 
 

Data:                        

Școala Gimnazială Nr. 5, Arad 

Propunător: Prof. înv. primar Sandu Daniela 

Inspecție specială la clasă 

Clasa : a - III - a                                      

Obiectul: Matematică                                

Tema: Multiplii litrului 

Tipul lecției: comunicare – însușire de noi cunoștințe  

            Obiective cadru: 
-         cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice matematicii 
-         dezvoltarea capacităților de explorare/investigare și rezolvare de probleme 
-         formarea și dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic 
-         dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate 
 
Obiective de referință: 
-         cunoașterea unităților de măsură standard pentru capacitatea vaselor și a multiplilor acesteia; 
-         exprimarea legăturii dintre unitatea principală de măsură și multiplii, respectiv submultipli ei uzuali; 



-         reactualizarea operațiilor de înmulțire și împărțire cu 10, 100, 1000; 
-         educarea atenției, dezvoltarea gândirii și a dragostei pentru obiectul matematică 
 
Obiective operaționale: 
a)     cognitive: 
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 
-         să denumească unitatea de măsură pentru capacitatea vaselor; 
-         să recunoască importanța litrului în măsurarea capacității vaselor; 
-         să utilizeze instrumentele și unitățile de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători; 
-         să rezolve probleme aplicative simple; 
-         să rezolve exercițiile din puzzleul propus.  
 -          să exprime oral în cuvinte proprii etapele rezolvării unei probleme; 

 
b)     afective: 
-         să-și formeze o atitudine favorabilă față de matematică; 
-         să participe cu interes la lecție; 
c)     psiho - motorii: 
-         să-și reprime tendința de a efectua mișcări inutile în timpul lecției: 
Resurse: 
a)      procedurale: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, munca independentă; 
b)     materiale: Bol cu bilețele- întrebări recapitulative, Flipchat-Diagrama Venn , scărița litrului-fișă, Puzzle, 
manual 
c)     temporale: 45 de minute 
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 
Timp de lucru: 50 minute 
Manual: Ștefan Pacearcă, Mariana Mogoș, Matematică-manual pentru calsa a III-a, M.E.C.T, Ed. Aramis, 2005 
 
 



Ob. 
op. 

Momentele 
lecției 

Conținuturi Strategii didactice Timp Evaluare 

 1. Momentul
organizatoric 

Creez condiţiile necesare bunei desfăşurări a 
lecţiei (pregătirea materialelor ) 
Verificarea temelor pentru acasă o vor face elevii 
împreună cu învățătorul clasei ora următoare.  

- conversaţia 
instructajul 

1’ frontală 
individuală 

 2. Întâlnirea 
cu elevii 
clasei a III-a 
B 

Activitatea prof.: ,,Bună ziua, dragi elevi! Mă 
numesc Daniela Sandu, sunt învățătoare la clasa 
I B în această școală și mă bucur foarte mult că 
astăzi voi lucra împreună cu voi.  
 Dragi copii, ora de matematică de azi este una 
specială. La sfârşitul orei voi oferi abțibilduri 
celor mai harnici copii. 
 Pentru a obţine acest abțibild este nevoie să fiţi 
atenţi, disciplinaţi şi să răspundeţi frumos şi 
corect la întrebări.

- conversația 
- povestirea 

didactică 
 

 

1’ frontală 
 

 3. Reactuali-
zarea 
cunoștințelor  

Joc: ,, Încălzirea minții” 
Într-un bol sunt așezate 12 bilețele. Pe fiecare 
bilețel sunt scrise întrebări care solicită 
reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior. 
Elevul care extrage bilețelul va răspunde la 
întrebare, iar dacă nu poate va fi ajutat de un alt 
coleg. 

- Care e succesorul numărului 99? 
- Care e predecesorul numărului 80? 
- Care sunt vecinii numărului 100? 
- Produsul numerelor 8 și 7 este... 
- Suma numerelor 20 și 9 este... 

- exercițiul 5’ individuală 
frontală 

 
 



-  Care este dublul lui 6? 
- Jumătatea lui 10 este... 
- Unitatea principală pt măsurarea lungimii 

este... 
- Submultiplii metrului sunt... 
- Multiplii metrului sunt... 
- Unitatea principală pt  măsurarea 

capacității vaselor este... 
- Submultiplii litrului sunt... 
- Ce înseamnă submultiplu? Dar multiplu? 

 
 4. Captarea 

atenţiei 
     Voi folosi Diagrama Venn pentru a forma 
capacitățile elevilor de a sistematiza cunoștințele 
și de a structura un conținut abordat.  
     Se stabilește interesul și scopul pentru 
subiectul propus, ele fiind necesare pentru 
menținerea implicării active a elevului în 
învățare. Se comunică elevilor sarcina de lucru.  
     Dintr-o mulțime de desene elevii vor alege 
vasele care au capacitatea mai mică decât 
unitatea principală ,,Litrul”, apoi le vor fixa în 
diagramă la zona Submultiplii- unități de măsură 
mai mici decât litrul.  
Întrebare: 
Ce credeți că ar urma să învățați astăzi? ( unități 
de măsură mai mari decăt litrul). Elevii deduc 
titlul lecției. 
      Imaginile corespunzătoare multiplilor vor fi 

Exercițiul 
problematizarea 

5’ Frontală 
individuală 



adăugate pe parcursul lecției. Elevii vor 
determina, la sfârșitul orei deosebiri și asemănări 
între entitățile însușite. 
 

 5. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

Astăzi la ora de matematică vom vorbi despre 
multiplii litrului , vom rezolva exerciţii şi 
probleme diverse, de asemenea vom face un 
puzzle care ,cu siguranță vă va încânta. 
 
Scriu la tablă titlul lecţiei: 
      Litrul. Multipli şi submultipli 
 
 
  

Conversația 
Explicația 

2’ frontală 

 6. Dirijarea 
învățării 

Elevii deschid manualele la pag.115-Multiplii 
litrului 
Se observă desenul, apoi elevii vor spune cu se 
pot transporta și în ce se pot depozita cantități 
mai mari de lichide.(cisterna, butoiul, rezervorul 
mașinilor, bazinul stației Peco etc) 
Pentru a descoperi care sunt multiplii litrului veți 
efectua o aplicație practică, astfel: Elevii se 
grupează câte 5. Patru dintre ei are pregătit 
câte o sticlă de 0,5l cu apă. Al cincilea elev are 
o sticlă de 2l, goală și o pâlnie. Copiii vor 
turna apa în sticla de 2l(500mlx4=2000ml=2l). 
În mijlocul grupelor, pe o măsuță se află o 
găleată cu capacitatea de 10 l-1 dal. 

Observația 
Conversația 
 
 
explicația 
 
 
 
Exercițiul 
problematizarea 
munca  

15’ 
 

frontală 
 
 
 
 

frontală 
 
 
 
 
 
Individuală 
Pe grupe 
 



Responsabilul fiecărei grupe va vărsa cei 2l în 
găleată. ( 2lx5=10l, adică 1 dal – decalitrul 
Învățătoarea prezintă elevilor o planșă ( un 
butoi și un bazin de înot). Se deduc multiplii 
litrului: hectolitrul și kilolitrul. 
 
Reținem! 
Multiplii litrului sunt:  
dal-decalitrul, 1 dal=10l 
hl-hectolitrul, 1hl=100l 
kl-kilolitrul, 1 kl=1000l 
Se va completa scărița imaginară, înv. la tablă, 
iar elevii pe fișa de lucru: 
 
Înv. trasează scărița pe tablă, poziționează la 
mijloc unitatea principală de măsurare a 
capacității vaselor, litrul, apoi în timp ce recită o 
poezioară completează scrierea prescurtată a 
submultiplilor. 
,, Pe o scară imaginară 
   Unitățile de măsură urcă și coboară 
   Ce sub litru se găsește 
   Submultiplu se numește.” 
În mod asemănător va completa scrierea 
prescurtată a multiplilor litrului. 
,, Pe o scară imaginară 
   Unitățile de măsură urcă și coboară 
   Ce deasupra litrului se găsește 
   Multiplu se numește.” 



 
 
 

 7. Obţinerea 
performan- 
ţei 

Se rezolvă la tablă următoarea problemă: 
   ,,Într-o cisternă sunt 275l de lapte. S-au mai 
pus 116 l, după care s-au scos 168l. 
Câți l de lapte au rămas în cisternă?” 
Rezolvați problema print-un singur exercițiu. 
( Anexa 2) 
 Se citeşte problema şi se scriu la tablă datele 
acesteia. Elevii analizează problema, o rezolvă 
la tablă şi pe caiete. 

-conversaţia 
 

-explicaţia 
 

-problematizarea 

10’ frontală 
Individuală 

 8. 
Asigurarea 
retenţiei şi  
transferului 

Joc: Puzzle- ,,Multiplii litrului” 
Elevii sunt grupați câte 5. Le împart plicuri. 
În fiecare plic au piesele necesare pentru 
asamblarea unui puzzle.   
În imaginile pe care le vor obţine sunt 
prezentate vase de diferite capacităţi. Se vor 
expune la tablă. 
Grupa 1: ,, Sticla- Litrul” 
Grupa 2: ,, Găleata- Decalitrul” 
Grupa 3: ,, Vana- Hectolitrul” 
Grupa 4: ,, Mașina de pompieri- Kilolitrul” 
 
 
 
 

-jocul didactic 
-conversaţia  
-exerciţiul 

-munca 
independentă 

 

9’ Individuală 
Pe grupe 
 



 9. Fixarea 
cunoștințelor 

Întrebări: 
Ce sunt acestea? 
La ce folosesc? 
Cu ce măsurăm capacitatea lor? 
Elevii asamblează imaginile. Se vor prezenta 
tablourile rezultate. 
 

Conversația 1’ frontală 

 10. 
Aprecierea 
activităţii 
elevilor 

Fac aprecieri verbale asupra modului cum au 
răspuns elevii la lecţie. Elevii vor fi primi câte 
un abțibild , rezultat al muncii lor.  

 1’ Individuală 
frontală 

 
 

ANEXA 1- Problema 

 

   ,,Într-o cisternă sunt 275l de lapte. S-au mai pus 116 l, după care s-au scos 168l. 

Câți l de lapte au rămas în cisternă?” 

Rezolvați problema print-un singur exercițiu. 

 

Datele problemei, pe scurt: 

Sunt 275l de lapte...s-au mai pus 116l...s-au scos 168l 

Câți l de lapte au rămas în cisternă? 



Rezolvare 

 

1. Câți l de lapte au rămas în cisternă? 
275 l+116 l-168 l= 391 l-168 l=222 l 
                                                    R: 222 l de lapte 
ANEXA 2: PUZZLE 

Grupa 1: ,, Sticla- Litrul” 

Grupa 2: ,, Oala- Decalitrul” 

Grupa 3: ,, Vana- Hectolitrul” 

Grupa 4: ,, Mașina de pompieri- Kilolitrul” 

Grupa 5: ,, Poezie-Multiplii” 

     Fiecare imagine este tăiată în 5 părți (atâtea părți câți elevi sunt în grupă). Pe verso fiecărei părți sunt scrise 
sarcini de lucru: exerciții, probleme. Fiecare elev va rezolva cerința dată, apoi va căuta pe planșa tablou marcată 
locul rezultatului aflat și-l va lipi. După rezolvarea exercițiilor vor întregi imaginea urmând ca să le prezinte clasei. 

 

   



CERINȚELE PUZZLE‐ULUI : 

1. Calculează:            350 l + 275 l = 

2. Scrie prescurtat:        997 decalitri 

3. Calculează:              555  –( 149+176)=    

4. La un magazin s-au adus 346 litri de ulei din care s-au vândut 219 litri.  

Câți litri de ulei au mai rămas ? 

5.  Într-un butoi erau 950 litri de vin, iar în altul erau cu 225 litri mai puţin. Câţi litri de    

  vin erau în cel de-al doilea butoi? 


