
Probleme care să stimuleze copiii romi să utilizeze unităţile de măsură în calcule 

elementare şi să identifice  fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat în 

rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
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Tema: Matematică și Explorarea mediului, clasa a II-a - Unități de măsură 

Argument: Incluziunea etno-educaţională reprezintă includerea identităţii rrome cu toate 

componentele sale (limbă, istorie, cultură etc.) în educaţia formală, informală şi non-formală, 

context în care educaţie de calitate înseamnă, de asemenea, şi prezenţa elementelor relevante 

din punct de vedere identitar la toate nivelele de învăţământ. Altfel spus, un elev rrom cu 

performanţe şcolare ridicate, care învaţă într-o şcoală cu dotări excelente şi cu profesori de 

înaltă calificare, trebuie să regăsească și componenta identitară în mediul şcolar, pentru a fi 

beneficiarul unei educaţii de calitate complete. Pornind de la această teorie, am propus în 

materialul meu câteva probleme care pot fi rezolvate la ora de MEM și în același timp, punct 

de plecare  spre alte subiecte de cunoaștere. 

Competenţe vizate: 

 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.4  Efectuarea de adunări si scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în conentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate; 

1.6  Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( sumă, total, termenii unei sume, 

diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, >,<, 

=, +, -, ., : ) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea  unor 

modele şi regularităţi din mediul apropiat; 

4. 2  Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese 

simple; 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a ±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a×b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 

 

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, 

lungimilor şi capacităţilor 

 

 

 



Probleme propuse 

1. O croitoreasă are de confecţionat 5 costume tradiţionale pentru fete. Ştiind că la o fustă 

intră 7 m de material iar la un şorţ 5 m de material,  de câţi metri de material are nevoie 

croitoreasa pentru a confecţiona cele 5 costume? 

2. Un rom colectează la un centru de fier vechi într-o zi, 120  kg de fier.  Ştiind că 

sâmbăta şi duminica sunt zile de odihnă, câte kg de fier a colectat romul într-o săptămâna? 

3. Un grup de romi căldărari au adunat 50 Kg de aramă pentru topire. Într-o zi au topit 15 

Kg de aramă, iar a doua zi 20 Kg. Câte Kg. le-au rămas de topit pentru a treia zi? 

4. Un lingou de cupru cântărește 3 Kg. Cât cântăresc 9 lingouri de cupru? 

5. O șatră de romi s-a stabilit la marginea unui sat. Șatra este formată din 10 familii. 5 

familii au câte 4 copii iar 5 familii au câte 7 copii. Pentru a dormi sub cerul liber au nevoie de 

corturi. Știind că pentru construirea unui cort e nevoie de 9 metri de material, iar într-un cort 

pot intra câte 3 persoane, de câți metri de material e nevoie pentru construirea corturilor. 

6. Un argintar confecționează 20 de inele pe zi. Știind că pentru cele 20 de inele are 

nevoie de 1 Kg de argint, de câte Kg de argint are nevoie pentru o săptămână?  

7.  Un rom căldărar a confecționat într-o zi 5 cazane: 1 cazan de 15 litri, 2 cazane de 25 

de litri și 2 cazane de 35 litri. Câți litri de lapte poate strânge un fermier în ele? 

 

  

 


