
Proiect didactic 

 
Clasa:I 

Propunător: prof. înv. Primar Gulin Ioana 
Şcoala Primară Brăneşti, Timiş                      

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii                                              
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului            
Tipul de curriculum : extins                                                                  
Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 100  
Subiectul: Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi – cu trecere peste ordin       
Tipul lecţiei:  formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi.                      
Obiective de referinţă vizate:            
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;                           
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;               
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100;              
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mintal şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;    
                            
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >,    =, +, -) în rezolvarea şi/sau compunerea de 
probleme;        
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;                
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau 
reprezentări schematice. 
Obiective operaţionale:                                           
a)cognitive:                           
O1-să citească şi să scrie numere naturale de la 0 la 100;                  
O2-să ordoneze şi să compare numere naturale;               
O3-să utilizeze terminologia specifică;                           
O4-să aplice tehnici diverse de calcul în efectuarea exerciţiilor;              
O5-să efectueze corect exerciţii de adunare şi scădere, folosind dacă va fi cazul, obiecte pentru o mai bună înţelegere;     
O6-să identifice propriile greşeli de comportament faţă de mediul înconjurător;           
O7-să compună şi să rezolve probleme, utilizând numere în concentrul 0-100.       
 b)psiho-motorii:                                                   
OM1- să scrie corect şi estetic pe caiete şi fişe;                         
OM2-să-şi stăpânească tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.                                        



  c)afectiv-atitudinale:                   
OA1-să manifeste curiozitate şi să participe activ la activităţile propuse.                                                              
Strategia didactică:                                              
1.Resurse procedurale:                                                   
a)Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, cubul, munca independentă, problematizarea, jocul didactic.       
        
b)Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe                                                          
2. Resurse materiale: manual, caiet-culegere, creioane colorate, fişe de lucru, tablă, fişe de muncă independentă.                           
3. Forme şi tehnici de evaluare: observare sistematică, probă scrisă, probă orală, evaluare de către colegi.         
 4. Resurse umane: elevi                                              
5. Resurse temporale: 35 minute                                                                 
6. Resurse spaţiale: sala de clasă                                                                  
7. Resurse informaţionale:                 
Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru clasa I, 2013;              
Matematică-clasa I (manual), Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă,Cleopatra Mihăilescu, Ed. Aramis, 2004;         
Matematică şi explorarea mediului (partea a –II-a) –clasa I, caiet-culegere, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială, Cristian-George 
Pârâială, Florina Pârâialâ, Ed. Euristica, 2013;              
 Activităţi în completarea programului din ciclul primar-V. Pârâială, D. Pârâială, Claudia Balan, A. Vasilache, T. Tanasă, Ed. Euristica, 
2004;  
 
 
 
                

SCENARIUL  DIDACTIC 

 
Nr. 
Crt. 

SECVENŢE-
LE 
LECŢIEI 

OB. 
OP. 

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-DIDACTIC         STRATEGII  DIDACTICE EVALUARE 
Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

1.  Moment 
organizatoric 
1 min. 

  Se creează condiţiile optime pentru 
desfăşurarea lecţiei. Elevii îşi ordonează pe 
bancă toate materialele necesare şi se 
concentrează cât mai bine. 

conversaţia manuale, caiete, 
instrumente de 
scris 

frontal Observare 
sistematică 

2.  Captarea 
atenţiei 

OA1 
OM2 

Se continuă cu o ghicitoare : 
,,Nouăsprezece-albine mititele 

conversaţia Conţinutul 
ghicitorii şi al 

frontal Stimularea 
interesului şi 



 
3 min. 

O6 
O7 

Au pornit s-adune miere, 
Opt, iute au terminat, 
Şi-au luat zborul şi-au plecat. 
Iată, începe să plouă ! 
Albinuţele-s pe flori doar ------ !” R : 
Propun elevilor o problemă de atenţie : 
Consătenii omului leneş erau la munca 
câmpului. Dintre ei,  15 lucrau în grădina de 
legume, iar 20 culegeau cireşe din livadă. 
Câţi oameni lucrau în total ? R : 

problemei a curiozităţii 
tuturor 
pentru lecţie 

3.  Enunţarea 
titlului şi a 
obiectivelor 
1 min. 

OA1 Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor efectua 
exerciţii de adunăre cu trecere peste ordin cu 
numerele naturale din concentrul 0-100 şi 
vor aplica acestea în diverse exerciţii şi 
probleme şi în completarea fişelor de lucru.  

Explicaţia Tablă, cretă, 
caiete,creioane 

frontal  

4.  Reactualizarea 
cunoştinţelor 
5  min. 

O4 
OM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
O5 

În timp ce verific tema calitativ, elevii 
lucrează independent la tablă câte un 
exerciţiu de la pag.50 din caietul de lucru –
ed.Euristica (anexa 1) 
Scot câte doi elevi la tablă, simultan. 
  
 
 
 
 
Elevii rezolvă exerciţii de calcul mintal de 
tipul :  

a) 6+7= ; 18-9= ; 
b) Măriţi pe 5 cu 6 ; pe 25 cu 5 ; 

Micşoraţi nr. 18cu9 ;30 cu 4.                
c)Aflaţi suma numerelor 
6 si34 ;diferenţa dintre 65 si 4 ; 
d)Cât adaug la 63 ca să obţin 70 ? 
e)Calcul în lanţ :16-8+4+8=20 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 

 Caiete de lucru frontal, 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 

Completez, 
punctez, 
corectez 
activitatea 
elevilor de la 
tablă. 
Aprecieri 
verbale 
asupra 
temelor  de 
lucru 
 
Acord 
calificative 
verbale 



5.  Dirijarea 
învăţării 
10 min. 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 
OM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O7 

Efectuează exerciţiile 4,6 pag.50,51 din 
caietul de lucru (ed. Euristica, anexa 2) 
 
 
 
 
 
 
 
JOC DIDACTIC : 
Se formează grupele după extragerea 
jetoanelor dintr-un coşuleţ. Jetoanele conţin 
numere diferite. Membrii grupului vor avea 
acelaşi număr. Prima grupă va fi cea cu  
număr mai mic, iar următoarele în ordinea 
crescătoare a numerelor de pe jetoane.  
Elevii ascultă regulile jocului. Propun spre 
rezolvare din fişa de lucru (anexa 3). 
 
Rezolvă problema scrisă pe tablă  din pauză: 
Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 
lalele. 
Câte lalele i-au rămas? 

Conversaţia  
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul didactic 
Explicaţia 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Analiza,sinteza, 
raţionamentul 
logico-matematic 

Tablă,cretă, 
caiete de 
lucru,creioane 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane, fişe de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
caiete 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 

Urmăresc 
atent 
activitatea 
elevilor de la 
tablă , cât şi 
pe aceea din 
caiete.       
Evaluare 
reciprocă 
 
 
Evaluare 
frontală şi 
reciprocă 
 
 
 
 
Calificative 
verbale 

6.  Obţinerea 
performanţei 
6 min. 

O7 
OM1 

Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi având 
model problema de pe tablă lucrează după 
metoda cubul (anexa 4). 

conversaţia Caiete, creioane 
cub 

Pe grupe Observare 
sistematică 

7.  Feed-back 
4 min. 

 
OM1 

Rezolvă fişa de evaluare (anexa 5). Exerciţiul fişe de evaluare individual Evaluare 
scrisă 

8.  Evaluarea   
2 min. 

O1 
O2 

Verific frontal corectitudinea rezolvării 
sarcinii de lucru. 

      Calificative 
scrise 

9.  Finalizarea 
lecţiei 
3 min. 

OA1 Tema pentru acasă- ex.6 pag.51 din caietul 
de lucru (îndrumări orale) ; 
Evaluare globală şi individuală ; 
Intonarea cântecului « Albiniţa mea » . 

Conversaţia 
explicaţia 

caiete frontal Calificative 
scrisă în 
catalog 



ANEXA 1 

1. Calculează, după model: 

a) 56 +34=50+30+6+4      17+43= 

                 =80+10     25+35= 

     =90                           

 

 

b)36+18=54   30+ 6+             59+26= 

                       10+ 8               19+15= 

                     40 + 14=54  

 

 

c)53+19= 53+10+9               39+27= 

   =63+9                      17+39= 

   =72                           

 49+             74+     

19                       36                          



ANEXA 2 

Ex. 4 pag.50 (sunt scrise în caietele de lucru) 

a) Primul termen al adunării este 28, iar al doilea este 17. Care este suma? 

b) Primul termen al adunării este 19, al doilea este 27, iar al treilea este 21. Care este suma?     

Ex. 6 pag. 51            

Calculează, apoi compară(<, >, =): 

57+14 şi 39+21      

            

34+19 şi 18+29         

 

ANEXA 3-joc didactic 

Scrie egalităţi :  fişa  nr.1                 fişa nr. 2                 fişa nr. 3 

Model : 31, 9, 40 ;                 38,50, 12 ;               72,55,17 ;             23,47,70. 

              31+9=40              9+31=40   
          40- 9=31        
     40-31= 9             

 

 



ANEXA 4 - CUBUL 

Maria a cules 19 lalele. Ea a dat prietenei 11 lalele.                         

Câte lalele i-au rămas? 

-problema este scrisă pe tablă din pauză 

1. Rezolvă problema schimbând numele fetiţei.                              

2. Transformă enunţurile în problema de adunare folosind aceleaşi numere.              

 3. Transformă enunţurile în problemă de adunare folosind alte numere.               

4. Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre fructe.          

 5.Compune o problemă de adunare cu aceleaşi numere despre bomboane.                   

 6.Compune o problemă de adunare despre copii cu numerele 37 si 17.         
   



ANEXA 5 - FIŞĂ DE EVALUARE 

23        32         3         17 

      15           56                88         

          52       68             

   91       86      1OO 

1. Scrieţi în ordine crescătoare numerele : 

a) Din interiorul dreptunghiului:-------------------------------------------- 

 2. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele din exteriorul dreptunghiului    

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Bifează caseta din dreptul enunţului corect: 

 Mădălina are 27 de baloane, iar Teodora are 13 baloane.  

Teodora are cu 14 baloane mai puţine decât Mădălina.       

Mădălina are cu 14 baloane mai multe decât Teodora.  

Cele două fete au împreună 40 de baloane.  

       

 

 

 

 


