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Teorii moderne ale ÎNVĂȚĂRII. 
CORELAȚIA dintre programa ȘCOLARĂ Și 
CONȚINUTUL noilor manuale la clasa a 
V-a. 



 
Unitatea de învățare: Viețuitoarele din mediul apropiat și 
mai îndepărtat 
Clasa a V- a 

Pădurea – relații între viețuitoare 
 Manuale la dispoziție 
 * Editura Intuitext 
 * Editura Corint 
 *Editura Aramis 
 * Editura Litera 
 * Compendiu 
- Proiect de lecție 
-Conținuturi specifice și activități de învățare 
 -Modele de itemi  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENȚE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Exploatarea sistemelor biologice, a proceselor și a 
fenomenelor cu instrumente și metode științifice. 
 
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și 
sociale. 
 
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza 
gândirii logice și a creativității. 
 
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural 
propice vieții. 
 

 



Competențe specifice și activități de învățare 
 

1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, desene, scheme, ca surse pentru identificarea 
caracteristicilor unor sisteme biologie, a unor procese și fenomene. 

Ex. activitate de învățare: observarea unor desene cu diferite viețuitoare pentru identificarea 
tipurilor de relații între viețuitoare.  

Recunoaște în imaginile de mai jos ce tipuri de relații se stabilesc între viețuitoarele 
prezentate: (Ed. Corint)  
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 1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru 

date.  

Ex. activități de învățare: 

 

A) colectarea/ fotografierea unor viețuitoare din ecosistemul de pădure în vederea realizării unor 

observații macroscopice.  

Realizează un poster în care să prezinți speciile de plante și animale fotografiate în pădurea de 

conifere. Găsește un titlu posterului realizat. (Ed. DPH) 

B) Sau enunțarea unei situații - problemă în scopul realizării unei investigații. 

 Lucrați în echipă!! Organizați o excursie într-o pădure din apropierea școlii. Întocmiți o fișă de 

observație a activității omului în pădure, evidențiind consecințele  pozitive sau negative ale 

intervenției umane asupra pădurii. (Ed. Intuitext) 
C) Completarea unei fișe de observație cu date rezultate în urma desfășurării investigației. 

Temă de portofoliu (Ed. Aramis) - Studiază un arbore pe perioada a două anotimpuri. Pentru 

această acțiune alege un arbore la care poți ajunge ușor. Notează informațiile pe o fișă de 

observație (identitate) și atașeaz-o portofoliului. 

Fișa de identitate: 

Denumire arbore: 

Înfățișarea: 

Adaptarea la mediu:   

Perioada de înfrunzire: 

Fructele: 

    (și în ed. Intuitext, Corint) 

 



2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan dat 

Ex. activități de învățare 
 
2. 2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă. 
 
Ex. activități de învățare: compunere de ghicitori pentru identificarea unor organisme sau a grupelor 
din care fac parte.  
ex. jocul „Cine mă recunoaște?” (Ed. Intuitext) 
 
* Compune două ghicitori despre plante și animale întâlnite în pădure și adresează-le colegilor 
tăi. 
- participarea la diferite jocuri de rol (de ex. simularea unor relații între viețuitoare), la concursuri pe 
teme ecologice. 
 
* Participă în echipe la un joc de rol, atribuindu-ți prin tragere la sorți un organism dintr-o 
categorie trofică și descrie rolul avut în lanțul trofic. Luați-vă de mână, astfel încât să constituiți 
corect lanțul trofic. (Compendiu) 
  
 
 
  



3. 1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor 
 
Ex. activități de învățare: reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice 
 * Pe modelul respectiv întocmește alte două lanțuri trofice întâlnite în pădure. (Ed. Intuitext) 
 
 
 
                                               
                                                                                                                          
 
 
 
 
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii. 
 
Ex. activități de învățare: efectuarea unor exerciții de recunoaștere și încadrare a speciilor studiate în 
grupe sistematice, pe baza comparării caracteristicilor observate.  
* Compară conurile de molid(1) cu florile de cireș (2). Observă imaginile și precizează care sunt 
elementele ce alcătuiesc cele două flori. (Ed. Aramis) 
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4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra 
mediului înconjurător 
 
Ex. activități de învățare: realizarea de diverse produse din materiale reciclabile 

*  Lucrare practică „Să îngrijim păsărelele!”  
Realizați o căsuță din materiale reciclabile (cutii de lapte sau de suc).  
1. decupează un spațiu destul de mare ca să intre o pasăre.  
2. Fă o mică tăietură sub aceasta, de 1-2 cm, și introdu un băț mic, care va servi drept suport 
pentru a sta pasărea.  
3. Pune semințe în interior. 
4. Agață cutia de ramura unui arbore, cu ajutorul unei sfori sau panglici. 
5. Decorează cutia. 
6. Poți înlocui cutia de lapte cu una de conservă, pe care o umpli cu semințe, poti lipi pe ea o 
lingură de lemn pe care păsările să poată ateriza. (Ed. Corint)  
 
* Argumentează următoarea afirmație: „Este mai sănătos să-ți petreci timpul într-o 
pădure decât într-un oraș!” (Ed. Aramis) 
 


