
Ecaterina Bonciu, Brăila 

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

DISCIPLINA:  
Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul. Planetele. Timpul.Banii 
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12-13-14), 4 ore/ săptămână 

 

Nr. 

crt. 
Competențe specifice Activități de învățare Conținuturi Resurse Evaluare 

1 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 identificate în 
diferite contexte 

3.1. Rezolvarea de 
probleme în cadrul unor 
investigaţii, prin 

observarea şi generalizarea 
unor modele sau 

regularităţi din mediul 
apropiat  
 

– discutarea unor articole din 
reviste pentru copii care prezintă 

Sistemul Solar (3.1.); 
– recunoaşterea planetelor 
Sistemului Solar pe 

planşe/modele simple/în filme 
documentare (3.1.); 

– realizarea unor experienţe care 
în se evidenţiază mişcarea Lunii 
în jurul Pământului/unui 

satelit/în jurul unei planete 
(3.1.); 

– explicarea unor fenomene 
referitoare la planete 
(temperatura ziua și noaptea, 

diferența de temperatură de a o 
planetă la alta etc.) (3.1.); 

– rezolvarea de probleme cu 
tema Universul, în care se 
utilizează operațiile de 

înmulțire/împărțire (1.6.). 

 Universul. 
Planetele 

 Resurse 

materiale: manualul 

tipărit/digital, filmul 
documentar, glob 

geografic, minge albă, 
fișe de lucru, caietul 
elevului 

 Resurse 

procedurale: 

conversaţia, 
explicaţia, 

demonstrația, 
problematizarea 
 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda 

semaforului  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– completarea unor 
enunțuri lacunare despre 

Sistemul Solar; 
– completarea unui rebus 

cu tema Universul.  
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2 3.1. Rezolvarea de 

probleme în cadrul unor 
investigaţii, prin 
observarea şi generalizarea 

unor modele sau 
regularităţi din mediul 

apropiat  
5.1. Sortarea, clasificarea 
şi înregistrarea prin desene 

şi tabele a unor date din 
mediul înconjurător 

 

– investigarea apariţiei zilei şi 

nopţii prin modelare – un glob se 
roteşte în sens invers acelor de 
ceasornic şi este luminat cu o 

lanternă (3.1.);  
– recunoașterea momentelor 

principale ale zilei: dimineață, 
prânz, seară, noapte (3.1.); 
– completarea unor enunțuri 

lacunare despre ciclul noapte–zi 
(3.1.); 

– completarea unor enunțuri 
lacunare cu date organizate în 
tabele ( 5.1.); 

– recunoașterea diverselor surse 
de lumină din imagini date 

(3.1.). 

 Ciclul  

noapte-zi 

 Resurse 

materiale: manualul 
tipărit/digital, filmul 
documentar, glob 

geografic, lanternă, 
fișe de lucru, caietul 

elevului 

 Resurse 

procedurale: 
conversaţia, 
explicaţia, 

demonstrația, 
modelarea, 

problematizarea, 
experimentul 
 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Tehnica „Fără mâini  

ridicate"  
Tema de lucru în clasă: 

– stabilirea valorii de 
adevăr a unor enunțuri 
referitoare la ciclul 

noapte-  zi; 
– ordonarea momentelor 

principale ale zilei: 
dimineață, prânz, seară, 
noapte. 
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3 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 identificate în 

diferite contexte 
6.2. Utilizarea unor unităţi 
de măsură pentru 

determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  

– identificarea unor instrumente 

de măsurare a timpului: ceas de 
perete, ceasul electronic, ceasul 
de mână (6.2.); 

– marcarea pe cadrane de ceas 
desenate a jumătăţii şi sfertului 

de oră (6.2.);  
– realizarea unei corespondenţe 
între ora indicată de ceasul cu 

ace indicatoare şi cel electronic 
(6.2.); 

– rezolvarea de probleme cu 
tema Timpul, în care se 
utilizează operația de scădere 

(1.6.). 
 

 Timpul: Ziua, 

ora. Instrumente 
de măsură a 
timpului 

 Resurse 

materiale: manualul 
tipărit/digital, diverse 
ceasuri, fișe de lucru, 

caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 
conversaţia, 

explicaţia, 
demonstrația, 
exercițiul, 

problematizarea 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda 

semaforului  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– asocierea diverselor 

moduri de a exprima 
aceeași oră; 
– identificarea orei 

indicate de ceas, valabile 
ziua, respectiv noaptea. 
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4 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 identificate în 

diferite contexte 
6.2. Utilizarea unor unităţi 
de măsură pentru 

determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  

– poziţionarea acelor ceasului pe 

baza unei cerinţe date şi citirea 
orei indicate, folosind pasul de 5 
minute (ora 8 fix, ora 9 şi un 

sfert/15 minute, ora 10 şi 
jumătate/30 de minute, ora 7 şi 

20 de minute etc.) (6.2.);  
– înregistrarea duratei unor 
activităţi şi ordonarea lor după 

criterii variate (durată, momentul 
începerii etc.) (6.2.); 

– calcularea numărului de ore 
într-un interval dat (6.2.); 
– rezolvarea de probleme cu 

tema Timpul, în care se 
utilizează operația de scădere 

(1.6.). 

 Timpul: Ziua, 

ora. Instrumente 
de măsură a 
timpului 

 Resurse 

materiale: manualul 
tipărit/digital, diverse 
ceasuri, fișe de lucru, 

caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 
conversaţia, 

exercițiul, 
problematizarea 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Tehnica „Fără mâini  

ridicate"  
Tema de lucru în clasă: 

– scrierea orei indicate 
de ceas peste un interval 
de timp dat, exprimat în 

ore/minute, pornind de la 
o oră indicată de ceas; 

– înregistrarea duratei 
unor activităţi. 
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5 4.1. Descrierea unui plan 

de lucru folosind câţiva 
termeni ştiinţifici, 
reprezentări prin desene şi 

operatorii logici „ şi”, 
„sau”, „nu”  

5.1. Sortarea, clasificarea 
şi înregistrarea prin desene 
şi tabele a unor date din 

mediul înconjurător 
6.2. Utilizarea unor unităţi 

de măsură pentru 
determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  

– ordonarea unor jetoane cu 

numele zilelor săptămânii, 
respectiv ale lunilor anului 
(6.2.);  

– identificarea datei unor 
evenimente din viaţa personală a 

copilului (6.2.); 
– completarea calendarului 
personal/calendarului clasei cu 

evenimente care au importanţă 
pentru copii/activităţi 

extraşcolare(6.2.); 
– prezentarea unor 
evenimente/întâmplări personale 

şi ordonarea acestora (6.2.); 
– construirea unor grafice simple 

referitoare la numărul zilelor 
lunilor anului (5.1.); 
– completarea calendarului 

naturii (4.1.). 

 Săptămâna, 

luna, anul. 
Anotimpurile 

 Resurse materiale: 

manualul 
tipărit/digital, 
calendar, fișe de 

lucru, caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 
conversaţia, 

explicaţia, 
demonstrația, 
exercițiul, 

problematizarea 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda semaforului  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– completarea zilelor 
lipsă dintr-o lună dată; 

– completarea unor 
enunțuri lacunare pe 
baza culegerii datelor din 

calendar; 
– asocierea lunilor anului 

cu anotimpurile; 
– utilizarea cuvintelor: 
azi, mâine, poimâine, 

ieri, alaltăieri și 
ordonarea acestora. 
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6 

4.2. Formularea unor 

consecinţe rezultate în 
urma observării unor 
relaţii, fenomene, procese 

simple  
6.2. Utilizarea unor unităţi 

de măsură pentru 
determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  
 

– explicarea apariţiei zilei şi 

nopţii ca urmare a rotaţiei 
Pământului în jurul axei sale, 
prin modelare (4.2.);  

– identificarea şi explicarea unor 
schimbări/evenimente din viaţa 

plantelor, a animalelor şi a 
omului, ca urmare a ciclului zi-
noapte (4.2.);   

– calcularea numărului de ore de 
repaus în viața unor viețuitoare 

(6.2.). 
 

 Ciclul  

zi–noapte. 
Schimbări în 
viața plantelor, 

a animalelor și 
a omului 

 Resurse materiale: 

manualul tipărit/digital, 
calendar, fișe de lucru, 
caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 

conversaţia, explicaţia,  
exercițiul, 

problematizarea, 
modelarea 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda semaforului  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– recunoașterea 
viețuitoarelor care își 

desfășoară activitatea 
numai ziua/noaptea; 
– completarea unor 

enunțuri lacunare despre 
schimbările din viața 

plantelor, a animalelor și 
a omului  

 Temă pentru acasă 

– înregistrarea 
intervalului de somn pe 

durata unei săptămâni și 
analiza preocupării pentru 

păstrarea sănătății 
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7 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 
valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin 
utilizarea banilor în 

probleme-joc simple de tip 
venituri-cheltuieli, cu 
numere din concentrul 0-

1000  
 

– recunoaşterea bancnotelor de 1 

leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 
200 lei, 500 lei (6.3.);  
– schimbarea unui grup de 

monede/bancnote cu o 
bancnotă/un alt grup de bancnote 

sau monede având aceeaşi 
valoare (6.3.); 
– adunarea şi scăderea în limitele  

0-1000, folosind bancnotele şi 
monedele învăţate (6.3.); 

– implicarea copiilor în 
experienţe în care să decidă 
singuri dacă pot/nu pot cumpăra 

un obiect cu suma de bani de 
care dispun (6.3.); 

– compararea unor sume de bani 
compuse din monede şi bancnote 
diferite (6.3.); 

– jocul „Schimbul de cartonaşe” 
(6.3.). 

 Banii. Leul  Resurse materiale: 

manualul tipărit/digital, 
calendar, bancnote 
diverse din carton, 

imagini, fișe de lucru, 
caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 
exercițiul, 
problematizarea, jocul 

didactic 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Tehnica „Fără mâini  

ridicate”  
Tema de lucru în clasă: 

– stabilirea valorii unor 
bancnote diverse și 
identificarea oiectelor ce 

pot fi cumpărate; 
– identificarea unor 

posibilități diverse de 
schimb al unei bancnote 
cu altele de aceeași 

valoare. 



Ecaterina Bonciu, Brăila 

8 

6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 
valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin 
utilizarea banilor în 

probleme-joc simple de tip 
venituri-cheltuieli, cu 
numere din concentrul 0-

1000  

– jocuri de utilizare a banilor 

(6.3.);  
– rezolvarea unor probleme de 
cheltuieli/buget/cumpărături, 

oral şi scris, folosind adunarea 
şi/sau scăderea, înmulţirea, 

împărţirea (6.3.); 
– jocuri: „Schimbul de 
cartonaşe”, „La cumpărături”, 

„În excursie” (6.3.). 
 

 Banii. Leul  Resurse materiale: 

manualul tipărit/digital, 
calendar, bancnote 
diverse din carton, 

imagini, fișe de lucru, 
caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 
exercițiul, 
problematizarea, jocul 

didactic  

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda 

semaforului  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– rezolvarea de probleme 

de 
cheltuieli/buget/cumpărăt
uri, folosind adunarea 

şi/sau scăderea, 
înmulţirea, împărţirea. 
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6.3. Realizarea unor 

schimburi echivalente 
valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin 
utilizarea banilor în 

probleme-joc simple de tip 
venituri-cheltuieli, cu 
numere din concentrul 0-

1000  
 

– recunoaşterea bancnotelor de 

5 euro, 10 euro, 20 de euro, 50 
de euro, 100 de euro (6.3.);  
– schimbarea unui grup de 

monede/bancnote cu o 
bancnotă/un alt grup de bancnote 

sau monede având aceeaşi 
valoare (6.3.); 
– adunarea şi scăderea în limitele  

0-1000, folosind bancnotele şi 
monedele învăţate (6.3.); 

– implicarea copiilor în 
experienţe în care să decidă 
singuri dacă pot/nu pot cumpăra 

un obiect cu suma de bani de 
care dispun (6.3.); 

– rezolvarea unor probleme de 
cheltuieli/buget/cumpărături, 
oral şi scris, folosind adunarea 

şi/sau scăderea, înmulţirea, 
împărţirea (6.3.); 

– jocul „În excursie” (6.3.). 

 Banii. Euro  Resurse materiale: 

manualul tipărit/digital, 
calendar, bancnote 
diverse din carton, 

imagini, fișe de lucru, 
caietul elevului 

 Resurse 

procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 
exercițiul, 
problematizarea, jocul 

didactic 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Tehnica „Fără 

mâini ridicate”  

 Tema de lucru în 

clasă: 

– compararea unor sume 

de bani compuse din 
monede şi bancnote 
diferite (6.3.) 
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10 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 identificate în 

diferite contexte 
3.1. Rezolvarea de 
probleme în cadrul unor 

investigaţii, prin 
observarea şi generalizarea 

unor modele sau 
regularităţi din mediul 
apropiat  

4.2. Formularea unor 
consecinţe rezultate în 

urma observării unor 
relaţii, fenomene, procese 
simple 

6.2. Utilizarea unor unităţi 
de măsură pentru 
determinarea, compararea 

şi ordonarea duratelor unor 
evenimente variate  

6.3. Realizarea unor 
schimburi echivalente 
valoric prin reprezentări 

convenţionale standard şi 
nonstandard şi prin 

utilizarea banilor în 
probleme-joc simple de tip 
venituri-cheltuieli, cu 

numere din concentrul 0-

– ordonarea planetelor 

Sistemului  
solar (3.1.); 
– recunoașterea momentelor 

principale ale zilei: dimineață, 
prânz, seară, noapte (3.1.); 

– recunoașterea unor viețuitoare 
care sunt în repaus în timpul 
zilei/nopții (3.1.); 

– completarea unor enunțuri 
lacunare despre ciclul noapte–zi 

(3.1.); 
– explicarea unor schimbări/ 
evenimente din viaţa plantelor, a 

animalelor şi a omului, ca 
urmare a ciclului zi-noapte 

(4.2.);   
– rezolvarea de probleme cu 
tema  

Universul, în care se utilizează 
operațiile de adunare, scădere, 

înmulțire, împărțire (1.6.) 
– poziţionarea acelor ceasului pe 
baza unei cerinţe date şi citirea 

orei indicate (6.2.);  
– compararea unor sume de bani 
compuse din monede şi bancnote 

diferite (6.3.); 
– culegere de informații 

referitoare la timp, folosind ca 
sursă afișul (6.2.); 
– utilizarea în rezolvare de 

probleme a unor date organizate 
în tabele (5.1.); 

– rezolvarea unor probleme de 
cheltuieli/buget/cumpărături, 
folosind adunarea şi/sau 

scăderea, înmulţirea, împărţirea 

 Recapitula

re: 

Universul. 
Planetele. 

Ciclul zi–
noapte. 

Schimbări în 
viața plantelor, 
a animalelor și 

a omului 

 Resurse materiale: 

manual tipărit/digital, 
imagini, fișe de lucru, 
imagini video, caietul 

elevului 

 Resurse 

procedurale: 
problematizarea, jocul 

didactic, ciorchinele, 
cubul 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

învățare:  

 Metoda semaforului 

Temă de lucru în 

clasă:  

– completarea unor 
enunțuri lacunare 
referitoare la planete 

– utilizarea în rezolvarea 
de probleme a unor date 

organizate în tabele 
-rezolvare de probleme 
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3.1. Rezolvarea de 

probleme în cadrul unor 
investigaţii, prin 
observarea şi generalizarea 

unor modele sau 
regularităţi din mediul 

apropiat  
4.2. Formularea unor 
consecinţe rezultate în 

urma observării unor 
relaţii, fenomene, procese 

simple 
6.2. Utilizarea unor unităţi 
de măsură pentru 

determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  
6.3. Realizarea unor 
schimburi echivalente 

valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin 
utilizarea banilor în 
probleme-joc simple de tip 

venituri-cheltuieli, cu 
numere din concentrul 0-
1000  

Itemii probei de evaluare 

vizează: 

– recunoașterea planetelor 
Sistemului Solar (3.1.); 

– identificarea efectelor rotației 
Pământului (4.2.); 

– compararea și ordonarea 
duratelor (6.2.); 
– rezolvarea de probleme în care 

se utilizează banii (6.3.). 

 Evaluare -  

Universul. 
Planetele 
Timpul 

Banii 
 

 Resurse materiale: 

manual tipărit/digital, 
imagini, fișe de lucru  

 Resurse 

procedurale:  
conversaţia, explicația 

Proba scrisă 

 Grila de evaluare – Ce 
pot să fac? 
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3.1. Rezolvarea de 

probleme în cadrul unor 
investigaţii, prin 
observarea şi generalizarea 

unor modele sau 
regularităţi din mediul 

apropiat  
4.2. Formularea unor 
consecinţe rezultate în 

urma observării unor 
relaţii, fenomene, procese 

simple 
6.2. Utilizarea unor unităţi 
de măsură pentru 

determinarea, compararea 
şi ordonarea duratelor unor 

evenimente variate  
6.3. Realizarea unor 
schimburi echivalente 

valoric prin reprezentări 
convenţionale standard şi 

nonstandard şi prin 
utilizarea banilor în 
probleme-joc simple de tip 

venituri-cheltuieli, cu 
numere din concentrul 0-
1000  

Ne jucăm, corectăm învăţăm! – 

ameliorare – dezvoltare 

– Activităţile de învăţare cu 
caracter ameliorativ se vor stabili 

în funcţie de problemele 
(individuale/ale majorităţii 

elevilor) ce vor fi identificate 
după evaluarea sumativă. 
– Activităţile de dezvoltare vor 

avea un grad ridicat de 
dificultate şi vor fi stabilite 

pentru elevii care vor demonstra 
realizarea tuturor obiectivelor de 
evaluare vizate prin proba de 

evaluare sumativă. 

 Universul. 

Planetele 

 Timpul 

 Banii 
  

 Resurse materiale: 

fișe de ameliorare, fișe 
de dezvoltare 

 Resurse 

procedurale:  

conversația, explicația, 

jocul didactic 

Evaluarea după 

rezolvarea sarcinilor de 

ameliorare/dezvoltare:  

 Autoevaluarea 

 


