
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 
                                 
DATA:  
UNITATEA DE INVATAMANT: Şcoala Gimnazială  Şelaru 
CLASA : I 
PROF.INV.PRIMAR: . Necula  Floriana 
ARIA CURRICULARA: Matematică şi ştiinţele naturii 
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, AVAP,DP 
UNITATEA TEMATICA: Descoperă povestea unui fulg de nea 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 
MIJLOC DE REALIZARE: exerciţii cu material concret 
SUBIECTUL LECTIEI: Adunarearea si scăderea numerelor naturale formate din zeci si unităţi  
DURATA: 1 ora 
TIPUL LECTIEI: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOP: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme prin adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 
100, fără trecere peste ordin; dezvoltarea limbajului şi a gândirii matematice. 
 
COMPETENTE SPECIFICE: 
 Matematica si explorarea mediului 
1.4.- Efectuarea de adunări si scăderi, mental şi în scris,în concentrul 0-   100,recurgând frecvent la numărare; 
1.6. – Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen,sumă,total,diferentă, <,>,=, +, -); 
5.2. – rezolvare de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scadere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau 
reprezentări schematice; 
 
Competenţe activate: 
  Comunicare în limba română 
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 

Dezvoltare personală 
2.2 –transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă; 
Arte vizuale si arte plastice: 
1.3 – manifestarea curiozităţii fată de exolorarea de mesaje artistice simple , exprimate vizual; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
1.4.1- să calculeze mental şi în scris adunări şi scăderi cu numerele din concentrul 0-100, fară trecere peste ordin, respectând algoritmul de aşezare 
corectă a unităţilor si zecilor; 
-obiectivul este realizat dacă fiecare elev calculează mental şi în scris ,2-3 adunări/scăderi ; 
1.6.1 –să creeze  probleme pornind de la o tematica dată (procese de transformare a apei),după imagini,desene,scheme date; 
- obiectivul este realizat dacă fiecare elev creează o problemă orală / cu sprijin după o temă dată /imagini; 
5.2.1 – să rezolve probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice; 
- obiectivul este realizat dacă fiecare elev rezolvă /cu sprijin o problemă folosind obiecte concrete; 



 
 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
1. METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, explicatia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă,joc didactic ; 
2. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual, în perechi; 
RESURSE MATERIALE: manualul tiparit/ digital, caiet auxiliar,editura Intuitext ,fişe de lucru,  leptop ,video proiector , planse, probleme 
ilustrate. 
Temporale 

 
- 35 minute activitatea propriu-zisă  
- 15 minute activităţi recreative  

RESURSE UMANE: 13 elevi 
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:lucru în clasă,  observarea sistematică( lista de verificare -da/nu,metoda semaforului, evaluare scrisă, 
aprecieri verbale, evaluare orală. 
BIBLIOGRAFIE:  

1. Curs formare: “Abilitarea cadrelor didactice de a preda la clasa pregătitoare” 
2. MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilităţi practice, 
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013”, Bucureşti, 2013; 

   3.  „Ghidul cadrului didactic - clasa I, editura Intuitext. 
      4..  Manualul :  Matematica si explorarea mediului –  
             Caietul de matematică si explorarea mediului, editura Intuitext. 
5. Metodica predării matematicii, editura Carminis,Dumitru Ana, Maria Luiza Ana. 

 
DESFAŞURAREA LECŢIEI 

Etapele lecţiei Ob.  
op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor  

          STRATEGII DIDACTICE

Metode şi 
procedee 

 
Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare Evaluare 

Moment 
organizato 
ric 
2 
 
 
 
 

 - Asigur climatul necesar  desfăşurarii 
orei de matematică şi explorarea 
mediului. 
- Pregatesc materialele necesare. 
- Colectivul este împartit în trei grupe 
eterogene ( 4 elevi în grupă) 

Elevii se pregătesc 
pentru începerea orei de 
matematică 

Conversaţia   frontal Aprecieri 
verbale 



Verificarea 
temei 
5 

 Verificarea temei din punct de vedere 
cantitativ si calitativ 
 

Elevii citesc exercitiile 
din caietul special 

Conversaţia  Caietul 
special ,pix 
verde 

Individual 
şi frontal 

Autoevaluare
a  

 Captarea 
atenţiei  
5 

5.2.1 
AVA
P 1.3 

Amadeus ne însoteste si în acestaă oră şi 
ne invită să  descoperim unind numerele 
în ordine crescătoare  personaje din 
desene animate 
Lucru diferenţiat pe grupe (Anexa 1) 

Elevii rezolvă fişa 
 

Explicaţia  
 

Fisaă de 
lucru 

Individual 
diferenţiat  

observarea 

Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor  
3 

 
 
 
 

      Voi anunţa elevii că azi la ora de  
matematică şi explorarea  mediului vom 
rezolva exerciţii de adunare  si scadere 
fara trecere peste ordin, vom rezolva 
probleme , vom compune probleme după 
imagini şi vom observa transformarile 
apei in natura. 
Scriu titlul lectiei la tablă. 
Adunarea si scăderea 
Exerciţii  

Elevii ascultă  
 

   

Reactualizarea 
cunoştinţelor 
5 

CLR 
1.4 
 
D.P 
2.2 

  Se reactualizează cunoştinţele 
elevilor  despre terminologia specifică 
operaţiilor de adunare şi scădere, cu 
ajutorul următoarelor întrebări: 

  Ce operaţii matematice am învăţat? 
Cum se numesc numerele care se 

adună? 
Dar semnul adunării? 
Rezultatul adunării se numeşte.... 
Numerele la scădere se numesc .... 
Semnul scăderii este.... 
Rezultatul    ..... 

  Elevii vor completa ciorchinele (ANEXA 
2) alegând jetonul cu răspunsul corect 
pentru întrebările de mai sus. 

Elevii răspund la 
întrebari 
şi completează pe 
plansă la tablă 

Conversaţia  
Exerciţiul  

Planşă  Individul/fr
ontal 

Aprecieri 
verbale 



 1.4.1 Calcul mintal  
Dacă  3+4 =7     30+40= 
          6+3= 9     60+30= 
           50+5= 
90 – 60= 
50 – 10= 
88 -  8=  
 

Calculează mintal si 
raspund 

Execiţiul  Exerciţii  frontal Aprecieri  
verbale 

Dirijarea 
învăţării 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 
AVA
P 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 
CLR 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1 
CLR
2.1 

 
1.Joc ,, săculeţul fermecat”( Anexa 3) 
Elevii sunt solicitaţi să rezolve exerciţii la 
tablă şi în caiete utilizând algoritmul de 
aşezare în scris şi/sau folosind materiale 
concrete.(beţişoare sâmburi,pietre) , iar 
dacă rezolvă corect va lipii pe plansa care 
reprezintă anotimpul primavara simbolul 
cu exerciţiul. 
 
 
2. Prezentarea unor probleme ilustrate în 
power point / rezolvarea lor în grup pe 
fişă cu ajutorul materialelor concrete 
(Anexa 4) 

Datele problemei Întrebarea 
problemei 

Rezolvare   Răspuns  

 
Afişarea  problemelor rezolvate  
 

3. Elevii sunt solicitaţi să compună 
în perechi probleme după imagini 
.(Anexa 5) 

Perechea  care va compune problema 
corect va primi o diplomă 
 
 
 
 

 
Elevii ies la tablă si 
rezolva /scriu în caiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii rezolvă 
 
Se verifică daca au 
rezolvat corect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii compun 
probleme orale  

 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
Cadranul  
Metoda 
semaforul  

 
Tabla, 
Simboluri 
Plansa care 
are un moş 
de zăpadă 
topit şi un 
copac cu o 
căsuţă pentru 
pasărele din 
lecţiile 
anterioare 
 
 
power point 
 
 
pietre –Z 
sâmburi- U 
 
 
 
 
 
 fişe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
In grup 

 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În grup 

 
Lista de 
verificare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluare
a 
 
 
 
aprecieri 
verbale  
  



Obţinerea 
performanţei 
8 

1.4.1 
5.2.1 

Fişa de evaluare – Anexa 5 
Verificarea fişei –prezentare PP 

Elevii rezolvă 
evaluarea 

Exerciţiul  
Conversaţia 

Fişa de 
evaluare 
Prezentare 
PP 

individua
l 

Evaluare 
scrisă 
autoevaluare 

Activitate 
recreativa 
5 

AV 
AP 1.3 
CLR 
1.4 

Coloraţi personajul de desene animate 
din fişa de la captarea atenţiei( Anexa 1). 
Schimbarea fişei cu colegul pentru 
aprecierea modului cum a conturat şi 
colorat,dacă timpul permite se discută 
despre personajul colorat.Ce ştii despre... 

Elevii colorează Exerciţiul  fişa individua
l 

Aprecieri 
verbale 
interevaluare 

Încheierea 
activităţii 
2 

 Apreciez răspunsurile şi participarea la 
oră. Recomandări pentru acasă. 

Elevii asculta cu 
atenţie 

   Aprecieri 
verbale 

 


