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ARGUMENT:                                                                                        
           

       Copiii visează. Să devină cercetători,arhitecți, medici, mecanici, constructori de mațini și 
roboți, astronauți. Visează să cunoască secretele Universului sau ale Microuniversului. Știința 
care unește toate aceste domenii și visuri ale copiilor este MATEMATICA. 
       Matematica reprezintă temelia,baza pentru mai multe științe, iar pentru copii, micii 
matematicieni, un început de drum. De aceea, încă din clasele mici ale învăţământului primar, 
se impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, astfel încât 
matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea 
raţionamentului, învățării experențiale, creativităţii, muncii independente și în echipă. 
     Am elaborat acest opţional pornind de la premisa că, în ciclul primar, jocul rămâne una din 
strategiile de bază pentru abordarea activităţii didactice. Prin programa opționalului ,,Mate +” 
doresc să-i ajut pe elevi să privească matematica şi altfel, nu doar ca pe un complicat şir de 
exerciţii şi probleme. Ea poate fi privită ca un joc. ,,Jocul este munca, este binele, este 
datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa psihologică cere să 
respire şi, în consecinţă, să acţioneze.”(E.Claparede, “Psychologie d’enfantes”). Folosind 
jocul în timpul orelor de opțional, doresc să-i motivez  pe copii să lucreze cu plăcere la 
matematică, să rezolve și să compună ei înșiși situații-problemă nonstandard, dar şi să provoc 
activităţi de dobândire, pe cale intuitivă, a unor noţiuni complementare curriculumului.  
       Programa opționalului cuprinde jocuri şi probleme distractive, de perspicacitate, care 
urmăresc dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei, a agerimii minţii. 
       Matematica nu este numai o înşiruire de cifre, reguli sau capcane care trebuie rezolvate şi 
învăţate pentru că aşa prevede programa şcolară, ci poate fi şi o disciplină atractivă. Elevii 
trebuie convinşi că matematica nu este grea. Această disciplină îi învaţă pe copii să fie atenţi, 
să se gândească mai mult asupra datelor unei probleme, să observe orice amănunt interesant, 
să facă deosebirea între informaţiile relevante şi cele nerelevante pentru obţinerea unei soluţii 
corecte. Sarcinile didactice vizează şi dezvoltarea unei judecăţi analitice, necesară formării 
unei personalităţi inventive, puternic investigatoare. 
       Scopul  optionalului îl reprezintă, in acelasi timp,  promovarea şi formarea atitudinilor 
necesare pentru a înţelege interrelaţiile dintre oameni de-a lungul timpului, pentru dezvoltarea 
activităţii conştiente şi responsabile care are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieții. ,,Mate 
+” poate fi o mică ,,filosofie a copilului” pentru fiecare zi. Activităţile proiectate vor avea un 
impact pozitiv asupra atitudinii elevilor faţă de colegi, față de sine, oameni în general, mediul 
înconjurător, față de muncă. Unitățile tematice sunt concepute în manieră transdisciplinară, 
combinând elemente de limbă și comunicare, calcul matematic simplu, cunoașterea mediului 
înconjurător, de aderare la reguli civice și de dezvoltare personală, de exersare a abilităților 
artistice și practice. 
       Din punct de vedere metodologic, acest opțional este centrat pe utilizarea metodelor  
learning by doing (învățarea experiențială-procesul de a face sens din experiența directă). 
Elevii pornesc de la propriile experiențe cognitive sau emoționale pe care le dezvoltă și  le 
perfecționează. Astfel elevii sunt încurajați să fie spontani, să facă alegeri, să adreseze 
întrebări, să comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra 
temelor puse în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice 
despre ceea ce învaţă. 

 

                                                                                                     



DURATA: 1 an şcolar, cu posibilitate de prelungire   
   
VARIANTA DE CURRICULUM: Nucleu 
 
NUMĂR DE ORE: 1oră / săptămână 
 
 
 
 
TIPUL: opţional integrat 
 
 Comunicare în Limba Română (CLR),       
 Arte Vizuale şi Abilități Practice (AVAP),  
 Muzică şi Mişcare (MM),  
 Matematică şi Explorarea mediului (MEM),  
 Dezvoltare Personală (DP). 
 Educație fizică și sport (EFS) 
 TIC 

 
 

GRUP ŢINTĂ: copiii din clasa a II-a C şi părinţii acestora.  
 

 
 

 
 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 
 
 
 
 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare 

1.1 Identificarea şi 
utilizarea conceptelor 
matematice şi a limba-
jului matematic în si-
tuaţii diverse; 
 

- recunoaşterea poziţiilor relative ale unor obiecte în spaţiu, în 
raport cu sine  şi  cu repere fixe date 
- identificarea citirea şi scrierea numerelor naturale 
-punerea în corespondențîă a unor exerciții cu rezultatul corect. 
-rezolvarea unor probleme cu  coținut legat de personaje din 
povești. 

1.2 Aplicarea operaţi-
ilor aritmetice şi a 
proprietăţilor acestora 
în contexte variate; 
 

-Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în cântece, 
desene și jocuri, în rezolvarea de probleme. 
- ilustrarea prin desene proprii a ceea ce sugerează versurile-
problemă; 
- exerciții-joc de „ghicire” a unor rime în care intervin numărători;

1.3 Rezolvarea şi for-
mularea de probleme, 
utilizînd achiziţiile ma-
tematice; 
 

-identificarea algoritmului de rezolvare a unor probleme cu 
conținut experențial. 
-jocuri de logică matematică.  
-punerea în scenă a unor probleme/situații problematice care 
folosesc operatorii logici ,,și, sau, nu”. 
- concurs între grupe pe diferite teme cu subiect matematic:  



(alegerea numelui grupei, „personalizarea” ei prin găsirea de 
simboluri, mascote, ecusoane etc.) 
- „descoperirea”operaţiilor matematice de adunare şi scădere cu 
ajutorul suportului în obiecte, pe cale intuitivă. 

1.4 Exploararea /inves-
tigarea  unor situaţii 
problemă reale sau 
modelate, integrând 
achiziţiile matematice şi 
cele din alte domenii.   
 

- activităţi de dezvoltare a capacităţii de explorare; 
- exerciții de  nuanţare a laturii distractive a matematicii prin 
introducerea unor personaje preferate din desenele animate 
- rezolvarea unor probleme atipice; 
-selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date. 
-clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii și neii și 
înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn. 
-corelarea competențelor de matematică cu cele de comunicare în 
limba română, de muzică și mișcare, de arte vizuale și abilități 
plastice, TIC 

1.5 Evidențierea carac-
teristicilor geometrice 
ale unor obiecte locali-
zate în spațiul încon-
jurător. 

- localizarea uor obiecte prin stabilirea uor coordonate în raport cu 
un sistem de referințădat, folosind sintagme date, cântece, 
ghicitori, desene. 
- selectarea /gruparea unor figuri geometrice după mai multe 
criterii date. 
-realizarea unor desene simple folosind o axă de simetrie dată. 
-jocuri de construcții și desene cu obiecte de fomă geometrică, din 
diferite materiale. 

1.6. Recunoaşterea 
unor figuri şi corpuri 
geometrice în mediul 
apropiat şi în repre-
zentări plane accesibile 
(incluzând desene, 
reproduceri de artă, 
reprezentări 
schematice)  
 

- conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, 
triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor;  
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau 
colaj;  
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate 
(case, castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.);  
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate 
sau doar cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri – 
mari, mici, medii);  
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite 
dimensiuni, realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton);  
- sesizarea importanței figurilor geometrice în viața personală 

2.1 Manifestarea grijii 
pentru comportarea 
corectă în relație cu 
ceilalți sau cu mediul 
natural . 
 

- refolosirea unor materiale în cadrul unor activităţi (ex.: paharul 
de la iaurt pentru decorare şi utilizarea ca ghiveci pentru plante, 
folosirea unor imagini din pliantele publicitare pentru crearea 
unor şiruri, pentru ilustrarea anotimpurilor etc.);  
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a modalităţilor 
de economisire a energie;  
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite 
atitudini şi comportamente  
- identificarea propriilor greşeli de comportament în munca pe 
echipe 
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă propagarea 
sunetului prin diverse medii care-i alterează tăria: un radio care se 
va acoperi cu diferite materiale - hârtie, ţesătură, material izolator, 
vată etc.;  
- producerea de sunete specifice ploii – picături de apă care cad, 
tunetul, mersul prin apă etc.;  
- identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse 
alternative de energie;  



- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de energie, prin 
utilizarea unor modele (ex.: morişcă, roată pusă în mişcare de o 
apă curgătoare/ apa de la robinet); a modalităţilor de economisire 
a energie;  

2.2. Asocierea emoţiilor 
de bază cu elemente 
simple de limbaj 
nonverbal şi paraverbal 
 

- selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de 
bază (Exemplu: Alegeţi personajele care exprimă bucurie, fericire, 
veselie…) din timpul sau la finalul unei ore de Mate + 
- jocuri de mimă 
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/finalul zilei, la 
începutul/finalul unei activităţi) 
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile matematice preferate. 

3.1. Transmiterea unor 
mesaje verbale şi 
nonverbale simple 
despre propriile expe-
rienţe de viaţă 
 

- prezentarea unei experienţe personale (prima zi de şcoală, zile de 
naştere, jucăria favorită, o ceartă cu un prieten/coleg, victoria/în-
frângerea într-un joc etc.) 
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza unor 
cuvinte cheie: calendar, pădure, furculiţă, zâmbet, adunare 
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele situaţii 
date 
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi, 
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu cred 
că...”, „În opinia mea...” 

3.2 Identificarea 
semnificații unui mesaj 
oral/scris 

-formularea unor răspunsuri sau întrebări legate de o temă dată. 
-executarea unor instrucțiuni în diferite tipuri de activități. 
-identifcarea enunțurilor sadevărate / false referitoare la o 
problemă dată. 
-ordonarea cronologică a dateor, ca momente ale algoritmurilor de 
calcul folosiți, utilizând noțiuni ca: întâi, a doua oară, primul, al 
doilea, .... 
-jocuri de rol/dramatizări pe teme propuse 
- completarea unor enunțuri/șiruri după modele date. 

3.3 Participarea cu 
interes la dialoguri, în 
diferite contexte de 
comunicare 

-participarea la discuții în perechi/în grup pe teme de interes 
-formularea unor mesaje în care să-și exprime inteția de a primi 
informații/lămuriri în legătură cu un aspect/ o problemă 
-identificarea unor obiecte /ființe prin descoperirea caracteristi-
cilor acestora pe baza unor întrebări  și răspunsuri, în cadrul unor 
jocuri de grup. 
-decodarea unor informații din diferite surse de învățare. 
-emiterea unor predicții asupra căilor de rezolvare dintr-un 
exercițiu sau problemă. 
-realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea 
cadrului didactic. 

4.1 Explorarea şi 
crearea unor conţi-
nuturi digitale simple 
în format vizual sau/şi 
audio 
 

-utilizarea unor procedee simple de căutarea informaţiilor de tip 
imagine sau video pe INTERNET 
-realizarea unor înregistrări simple de tip imagine, video sau 
audio, cu sprijinul adultului   
-vizionare de PP –aplicații interactive în jourile pe computer, cu 
tematică adecvată,  în care instrucțiunile sunt oferite verbal.     
 

 
 
 
 



CONȚINUTURI:       
 
                                                                                                                                
 

I. Noțiuni introductive 
 
1. Primii pasi in matematica distractivă              3. Plantele și matematica 

2.  Probleme cu personaje din povești.                4. Matematica toamnei 

 

II.  Recapitularea cunostintelor insusite până acum la matematică 
 

1. Numere naturale.  
2. Desene cu numere       

                                                            
 

                                                                                  
3. Calcule și probleme simple cu arici 

 

     III.  Vraja numerelor naturale 

 

1. Compararea numerelor naturale 
2. Compunerea si descompunerea 

numerelor 
 

3. Șiruri de numere 
4. Numere năzdrăvane

     IV.  Matematica de sezon 

 

1. Iarna, sărbători, datini...numere si probleme        2. Matematica iernii  

    V.  Matematică si creativitate 

 

1. Curiozitati matematice 

2. Asemănări și deosebiri 

3. Povești cu numere. 

4.Probleme de logică și perspicacitate 

 

VI.  Matematica și alte discipline școlare 

1. Probleme în versuri 
2. Rebusuri 

3. Desene cu teme matematice 
4. Natura și matematica 

                                                                                      5.  Matematica în cântec 

VII. Rezolvarea si compunerea problemelor 

 

1. Simboluri matematice 

2. Probleme rezolvate prin încercari 

3. Probleme practice 

4. Compuneri de probleme 



VIII.  Mărimi şi unităţi de măsură 

 

1. Metrul, litrul, kilogramul, ora, 
minutul, secunda. 

2. Probleme cu unități de măsură 
3. Alte modalități de a măsură 
4. Curiozități 
5. Matematica și Universul 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IX. Recapitulare finală-Evaluare 

 

1.Artificii de calcul/trucuri matematice                   2. Jocuri  matematice  

ATITUDINI ŞI VALORI: 

 Atitudine corectă  şi responsabilă pentru valorile omenirii  

 Atitudine motivantă pentru  învăţare; 

 Atitudine de respect faţă de munca oamenilor, față de mediul înconjurător 

 Altruism, toleranță, solidaritate, respect pentru ceilalți și stimă de sine. 

 Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua lua decizii 

pentru atingerea scopului propus; 

 
 MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

1. METODE TRADIŢIONALE: 
a. probe scrise si orale (evaluare sumativă şi formativă) la sfârşitul unităţilor de 

învăţare şi în finalul unor lecţii; 
b. probe practice; 
c. teste docimologice. 

 

2. METODE ALTERNATIVE: 
a. observaţia sistematică a comportamentului elevului; 
b. investigaţia; 
c. portofoliul – pe parcursul unităţilor de învăţare; 
d. autoevaluarea; 
e. expoziții 
f. albume fotografice 
g. postere 
h. ,,Clubul înțelepților” 
i. Proiect ,,Cărticică de sărbătoare” 
j. Mape tematice 
k. Dramatizări ,,La cumpărături”, ,,Pe șantier”, ,,La Zoo”.       
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ATITUDINI ŞI VALORI: 

 Atitudine corectă  şi responsabilă pentru valorile omenirii  

 Atitudine motivantă pentru  învăţare; 

 Atitudine de respect faţă de munca oamenilor, față de mediul înconjurător 

 Altruism, toleranță, solidaritate, respect pentru ceilalți și stimă de sine. 

 Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua lua decizii pentru atingerea 

scopului propus; 

 

 

 

 
 MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 

3. METODE TRADIŢIONALE: 
d. probe scrise si orale (evaluare sumativă şi formativă) la sfârşitul unităţilor de învăţare şi în finalul 

unor lecţii; 
e. probe practice; 
f. teste docimologice. 

 

4. METODE ALTERNATIVE: 
l. observaţia sistematică a comportamentului elevului; 
m. investigaţia; 
n. portofoliul – pe parcursul unităţilor de învăţare; 
o. autoevaluarea; 
p. expoziții 
q. albume fotografice 
r. postere 
s. ,,Clubul înțelepților” 
t. Proiect ,,Cărticică de sărbătoare” 
u. Mape tematice 
v. Dramatizări ,,La cumpărături”, ,,Pe șantier”, ,,La Zoo”.         
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 SEMESTRUL I 

 
DATA TEMA CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 

 
Vreau să știu – Care sunt 

domeniile științei? 
 

M.E.M.-Activitate grupală –Ciorchine 
grafic 
DP- Discuții despre ce vreau să fiu când 
voi fi mare. 
       -Pauză de joacă 
AVAP-„Copacul matematicii” (colaj din 
mânutele copiilor) 
TIC- Prezentare pe calculator a unui grupaj 
PP despre matematică 
-Concurs de calcule cu arici 
CLR-Poezii-ghicitori cu conținut 
matematico-științific 

 
Numerele de la 0 la 100 

 

MEM  -Numere și arici 
- Primii pași in matematica distractivă 
- Plantele și matematica 
- Matematica toamnei 
AVAP-Desene cu numere; Artă și 
matematică 
CLR –Ghicitori matematice 
-  Probleme cu personaje din povești.   
-Poveștile cifrelor –lecturi independente        
TIC   Vizionare DVD „Numere istețe” 

 

-Adunarea și scăderea 0-100 
fără trecere peste ordin. 

Aproximări. 
 

MEM  -Numere cu fructe. 
-Compararea numerelor naturale 
-Compunerea si descompunerea numerelor 
 -Numere năzdrăvane 
- Șiruri de numere 
CLR –Ghicitori matematice 
-  Probleme cu personaje din povești.   
DP-„De ce iubim matematica” (brainstor-
ming) 
AVAP-„Desenează numerele preferate și 
recreează-le pe toate!” 
MM „Cântecul cifrelor”- cu pași de dans 

 

Adunarea și scăderea 0-100 cu 
trecere peste ordin.Numere pare 

/impare. Aproximări. 
 

MEM - Probleme practice 
-Compuneri de probleme 
-Cifre și numere pare 
-Cifre și numere impare 
AVAP – Floarea cifrelor pare/impare 
CLR „Povestea celei mai frumoase flori” 
(poveste bulgară) 
-Poveștile cifrelor 
AVAP „Învățătura–cea mai de preț floare” 
-Povestea micului matematician 

  

Adunarea și scăderea 0-100 cu 
trecere peste ordin. Aflarea 

termenului necunoscut. 
 

MEM-Iarna, sărbători, datini...numere si 
probleme      
- Matematica iernii   
DP „Importanța matematicii în viața 
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oamenilor” (discutii după imagini, 
ciorchine grafic, proiect) 
AVAP –Afiș – Matematica pentru toți 

 

Formarea, scrierea, citirea 
numerelor naturale de la 100 la 

1000. 
 

MEM-Iarna, sărbători, datini...numere și 
probleme   
-Matematică cu bulgări   
-Probleme practice 
-Compuneri de probleme 
CLR -Matematica și Universul 
-Curiozități 
AVAP-Brăduțul cu numere globuri 
-Ploaie de stele 
DP- Cum mi-ar place să fie steaua mea? 

   

 SEMESTRUL al II-lea  
 

 
Adunarea și scăderea numerelor 

naturale de la 0 la 1000 
 

MEM- Compuneri de probleme 
-Curiozități 
-Matematica și Universul 
AVAP- Felicitare cu cifre 
-Sistemul nostru solar –Pata picturală 
CLR – Numerele în istoria popoarelor  
DP-Numerele în viața mea 

 
Temele campionilor.Probleme 

de logică și perspicacitate.  

MEM- Compuneri de probleme 
- Metrul, litrul, kilogramul, ora, minutul, 
secunda. 
-Probleme cu unități de măsură 
CLR – Legenda mărțișorului 
AVAP- „Mărțișoare – cifre”  
DP- Numărul meu preferat. De ce? 
-La ce mă ajută numerele? – Proiect 
tematic 

 

Temele campionilor. 
Probleme în versuri. 

Rebusuri 
 
 

MEM- Compuneri de probleme 
-Artificii de calcul/trucuri matematice 
-Probleme în versuri                   
CLR – Rebusuri 
 AVAP – Probleme desenate 

 
Temele campionilor. 

 

MEM- Probleme cu mai mule variante de 
răspns 
-Șiruri de numere. 
- Discriminarea datelor problemei 
Probleme cu mai mule variante de răspns 
-Știu, Vreau să știu, Am învățat 
-Tabele matematice 
CLR –Alcătuirea de noi întrebări pentru o 
poblemă 
AVAP -Trenul din figuri geometrice 

 Vreau să știu! 

MEM- Cine a fost primul om de știiță? 
-Ce este o piramidă? 
-Tabele matematice 
TIC Vizionare Dvd Enciclopedia Junior 
,,Primul om de știință. Imhotep –primul 
geniu al planetei. 
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CLR – Textul nonliterar- Articolul ,,Cine a 
fost Imhotep?” 
AVAP- „Piramida în trepte” 

 
Jocuri și probleme pentru isteți. 

 

 MEM-Primul joc. 
-Primul puzzle 
-Rețeaua creierului 
- CLR –Pătratele de cuvinte 
TIC Prezentare PP „Jocul matematic și 
bucuriile lui” 
AVAP „Calculatorul, prietenul meu” 

 
Jocuri și probleme pentru isteți. 

 

MEM- Oglinda 
-Statuile 
-Moneda falsă 
Puzzle în pătrat 
TIC Prezentare imagini PP ,,Pătrate 
magice” 
DP  -Pătratul meu magic 

 
Jocuri și probleme pentru isteți. 

 

MEM –Cuburile 
-Care-i următorul 
-Flip-FlopNedumerirea detectivilor 
-Triunghiul magic 
-Zarul. 
AVAP –Puzzle colorat 

 
Bucuriile campionilor –concurs 

final. 

MEM- Proiect -,,Ce mi-a plăcut la acest 
opțional? De ce?” 
-Concurs ,,Mate +” 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

   1. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară aprobată prin Ordin al 
Ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
   2.DRUMUL SPRE PERFORMANȚĂ ÎN MATEMATICĂ, clasa a II-a,  Mihaela Necula, Editura 
Nomina 2012,  
   3. EDUTEST, PARALELA 45, MATEMATICA ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, DANIELA 
BERECHET,  FLORIN BERECHET,  LIDIA COSTACHE,  JEANA TITA, 2014, CLASA  a II- a 
 

 
 
 
 

 


