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Din perspectivă didactică, integrarea presupune asocierea diferitelor obiecte de studiu, 

din același domeniu sau din domenii diferite, în una și aceeași planificare a învățării. La 

nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă  stabilire de relații clare de convergență între 

cunoștințele, capacitățile, competențele, atitudinile și valorile care aparțin unor discipline 

școlare. 

Predarea integrată are ca referință nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, 

comună mai multor discipline. este o strategie ce presupune schimbare nu numai în planul 

organizării conținuturilor, ci și în „ ambianța” predării și învățării. Punctul de pornire în  

domeniul proiectării și implementării curriculumului îl constituie elevul și experiența sa. 

Interdisciplinaritatea promovează o viziune  asupra cunoașterii și o abordare a 

curriculum - ului care aplică în mod conștient  metodologia și limbajul din mai multe 

discipline, pentru a examina o temă centrală, o problemă. 

Interdisciplinaritatea presupune interacțiunea deschisă între anumite competențe sau 

conținuturi interdependente, proprii mai multor discipline. 

Predarea conținuturilor prevăzute în aria curriculară Matematică și științe ale naturii 

facilitează contextualizarea  și aplicarea cunoștințelor în diverse situații de viață, oferind o 

perspectivă unitară asupra celor studiate.  

Cadrul didactic trebuie să construiască  pentru fiecare elev  un flexibil „ puzzle story” 

de design instrucțional în concordanță cu stilurile de învățare prezente în clasa sa și cu 

propriul stil de predare. 

Abordarea interdisciplinară presupune: 

- angajarea responsabilă a elevului în procesul învățării; 

- încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor 

formative ale sarcinilor de învățare în grup; 

- transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator, precum și 

diminuarea funcției sale de „ furnizor de informații”; 

- profunzimea , trăinicia și reactivarea  rapidă a cunoștințelor, generate de 

perspectiva integrată asupra cunoașterii, prin intensificarea relațiilor dintre 

concepte, idei, practici și teme abordate în școală și în afara ei; 

- abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară : 

coordonare între temele abordate  clasic și cele realizate integrat, stabilirea 

modalităților de evaluare formativă  a performanțelor  individuale și a celor 

obținute  în învățarea prin colaborare, precum și organizarea proiectelor               

într-o schemă orară coerență. 

Voi prezenta mai jos un scenariu didactic la disciplina Matematică și explorarea 

mediului în care am abordat integrat conținuturile. 

 

ARIA CURRICULARĂ- Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

CLASA : pregătitoare 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Salutare, primăvară! 

TEMA LECȚIEI: Răspunde repede și bine! ( consolidarea numerației în concentrul 0-

10 și a elementelor specifice anotimpului de primăvară( 

TIPUL LECȚIEI: consolidare și sistematizare 

 

 



COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;  

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, 

în scopul identificării unor regularităţi  

  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

O1- să formeze mulțimi de obiecte respectând criteriile date; 

O1- să numere crescător și descrescător în limitele 0-10; 

O2 - să asocieze numărul la cantitate și invers;  

O3- să precizeze vecinii numerelor din concentrul 0-10; 

O4- să utilizeze corect numeralele cardinale si ordinale; 

O5- să compare numerele din concentrul 0-10 

O6- să identifice caracteristicile anotimpului de primăvară; 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

 

1. MOMENT ORGANIZATORIC- asigurarea liniștii necesare desfășurării lecției; 

2. CAPTAREA ATENȚIEI: voi distribui elevilor câte o fișă având ca sarcină să ordoneze 

literele și să citească cuvântul obținut.( PRIMĂVARA) 

Voi adresa următoarele întrebări: Ce este primăvara? Ce alte anotimpuri mai știți? 

Care sunt lunile  anotimpului de primăvară? Din câte litere este format acest cuvânt? Voi 

până la cât știți să numărați? 

Voi prezenta patru planșe și voi solicita elevilor să aleagă planșa care o reprezintă pe zâna 

primăvara. 

3. ANUNȚAREA TEMEI- Astăzi veți identifica trăsăturile anotimpului de primăvară, veți 

număra crescător și descrescător, veți preciza vecinii numerelor, veți compara  și veți 

descompune numerele învățate. 

4. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII- se va realiza parcurgând următoarele etape: 

 Voi cere elevilor să selecteze de pe masă doar imaginile care sunt specifice primăverii 

și să descrie , într-o propoziție, ceea ce observă pe jeton. Acestea se vor așeza în jurul 

imaginii cu Zâna Primăvară, formând astfel un ciorchine. 

 Le voi prezenta o planșă în care este ilustrată grădina cu flori în anotimpul de 

primăvară. Elevii vor trebui să recunoască și să denumească florile  de primăvară, dar 

și vietățile apărute, apoi să le numere selectând jetonul care indică cifra 

corespunzătoare numărului de elemente. 

 Exercițiu cu material individual - fiecare elev are în coșuleț jetoane în formă de 

floricele și jetoane cu numere. Sarcinile pe care le vor primi sunt următoarele: 

o ordonează crescător/ descrescător jetoanele cu numerele de la 0-10 

o așază deasupra fiecărei cifre numărul de ghiocei potriviți; 

o exerciții de formare de mulțimi respectând criteriile date: o mulțime cu 5 

elemente; la aceasta adaugă 3 elemente; din mulțimea nou formată ia 2 

elemente și așază-le în coșuleț etc; 

 Joc didactic- „Al câtelea fluturaș a zburat?”- Voi prezenta un panou pe care sunt 

prinse 10 flori pe fiecare fiind așezat câte un fluturaș. Îi voi număra împreună cu elevii 

folosind numeralele ordinale. 

        Cer copiilor să  închidă  ochii, timp în care voi lua un fluturaș. La  o bătaie din palme, 

copiii vor deschide ochii și vor răspunde la întrebări de tipul: „Al câtelea  fluturaș  a zburat?” 



5. EVALUAREA LECȚIEI- voi distribui elevilor coșulețe în care se găsesc flori specifice 

anotimpului de primăvară, dar și care înfloresc în alte anotimpuri. elevii vor trebui să 

lipească  în fiecare mulțime tot atâtea flori de primăvară câte îi indică cifra. 

6. ACTIVITATE RECREATIVĂ-  în încheierea lecției   după ce voi face aprecieri asupra 

activității desfășurate de elevi voi ruga elevii să recite poezia ”Primăvară” de Geta 

Mocanu și să cânte cântecelul ” Primăvara iarăși a sosit! 

Elevii vor primi stimulente – flori de primăvară 
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