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Notă de prezentare 
               Aria curriculară Terapia educațională complexă și integrată are alocată o 
normă de profesor educator/clasă și cuprinde activități de: Formarea autonomiei 
personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupațională și Ludoterapie. Aceste 
activități, realizate de profesorul-educator, sprijină și completează programul de predare-
învățare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul orelor de 
terapie se stabilește în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcție de particularitățile 
sale de vârstă și de dezvoltare individuală.  
               Programa pentru Terapia educațională complexă și integrată este elaborată 
potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia 
programei este realizată astfel încât să contribuie la formarea unor competențe necesare 
unui minim de autonomie personală și socială în cazul elevilor cu dizabilități intelectuale. 
Din perspectiva acestei discipline, orientarea demersului didactic pornind de la 
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se realizează învățarea mediată şi 
a dimensiunii acţionale în formarea unor persoane ușor integrabile în societate.  
                Structura programei şcolare include următoarele elemente: - Notă de prezentare 
- Competenţe generale - Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare - 
Conţinuturi - Sugestii metodologice. 
                 Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini 
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau 
a unor probleme generale, în diverse contexte particulare.  
                 Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei jalonează achiziţiile elevului 
pentru întregul ciclu primar/gimnazial.  
                  Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă 
etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui ciclu de învățământ în cazul 
elevilor cu dizabilitate intelectuală severă. Pentru realizarea competenţelor specifice, în 
programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică potențialul 
psihoindividual al elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de 
învăţare variate.  
                  Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului 
pentru dobândirea unor competenţe de bază.   
                  Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului 
didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare-recuperare. 
Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea 
competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui 
elev ,în funcție de potențialul psihoindividual.  
                    Având în vedere categoria elevilor cărora li se adresează prezenta programă  
este necesară o abordare specifică educaţiei speciale, în esenţă, pe stimularea învăţării-
recuperării prin exerciții ,jocuri didactice , care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de 
diferenţiere a demersului terapeutic, în funcţie de nivelul de dezvoltare a elevilor. Actuala 
programă şcolară situează în centrul preocupării sale învăţarea mediată , activă, centrată 
pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor, ci o experienţă 
personală, la care ei trebuie să participe. 
                 Desfăşurându-se în zona dezvoltării (mintale) actuale, învăţarea empirică 
(spontană, nedirijată) nu dispune de valenţe formative deosebite, deoarece ea nu solicită 
elevul la un efort intelectual intens. Pentru a fi eficientă în sens formativ, învăţarea-
recuperarea se cere a fi proiectată astfel încât să acţioneze în zona proximei dezvoltări, 
adică să-l solicite pe elev peste capacităţile lui de învăţare spontană. În această 
perspectivă, învăţarea-recuperarea are un caracter intensiv, stimulativ şi urmăreşte nu atât 
acumularea de material informativ – dar şi aceasta – cât, mai ales, antrenarea capacităţilor 
reale de care dispune elevul, accelerarea dezvoltării sale, cu alte cuvinte, transformarea 
continuă a zonei proximei dezvoltări în zonă a dezvoltării actuale, forţa motrică a acestei 
dezvoltări accelerate găsindu-se în resursele interne ale învăţării-recuperării ca factor 
dinamizator, adică ale unei învăţări formative, dinamice. 
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                  Această perspectivă stă la baza elaborării unor modele de intervenţie 
instructiv-educativă şi terapeutică mai eficientă, având ca element central învăţarea 
mediată. Învăţarea mediată este acel tip de activitate cognitivă, în cadrul căreia accesul 
elevului la noua informaţie şi la demersul rezolutiv operaţional este (inter)mediat de către o 
altă persoană – părinte, dascăl sau chiar un elev mai mare – care-l susţine afectiv şi-l 
ajută să înţeleagă şi să facă ceea ce i se cere, acţionând într-o zonă – zona proximei 
dezvoltări – care depăşeşte, mai mult sau mai puţin accentuat, capacităţile sale de 
rezolvare independentă. 
                Terapia educaţională complexă şi integrată se bazează pe un curriculum 
structurat pe patru arii de dezvoltare: 

� aria de dezvoltare fizică 
� aria de dezvoltare perceptivă 
� aria de dezvoltare intelectuală 
� aria de dezvoltare personală şi socială 

                 Competențele şi componentele constitutive ale ariilor de dezvoltare sunt 
completate sau adaptate în funcţie de particularităţile elevilor şi de nivelul lor de 
şcolarizare. 
Disciplinele din cadrul ariei curriculare terapie educațională complexă și integrată  sunt: 

� Stimularea cognitivă - vine în sprijinul activităţilor educative realizate de elev 
împreună cu profesorul psihopedagog, pentru completarea acestora şi consolidarea 
lor (activităţi de învăţare) 

� Terapia ocupaţională - are ca scop formarea unor deprinderi adaptative care-i 
permit elevului să-şi satisfacă nevoile personale şi să răspundă cerinţelor mediului 
(colaj, modelare plastilină, diverse produse finite: decoraţiuni, felicitări); include şi 
meloterapia 

� Formarea autonomiei personale - vizează formarea capacităţii elevului de a se 
manifesta cât se poate de independent (igienă personală, reguli de conduită  etc.) 

� Socializarea - are scopul de a pregăti elevii pentru integrarea optimă în viaţa socială 
şi familială (norme de comportare, obişnuirea cu spaţiul clasei, şcolii, împrejurimile 
şi cadrul social larg, vizite, excursii  etc.) 

� Ludoterapia - vine în sprijinul socializării elevului, îi dezvoltă spiritul de echipă, 
comunicativitatea, spiritul creator şi îl responsabilizează cu ajutorul  jocurilor divere. 
În cazul copiilor cu dizabilități intelectuale descoperirea propriului corp şi a lumii 

exterioare devine prioritară pentru creşterea gradului de adaptabilitate, pentru formarea 
unor deprinderi de autonomie personală şi socială şi pentru înţelegerea şi perceperea 
corectă a lumii în care trăiesc. 
           Cunoaşterea ştiinţifică a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi şi a 
învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte ale lumii 
înconjurătoare, prin acţiune directă, explorare şi observaţie. 
            Prin intermediul modulelor din cadrul ariei curriculare “Terapia educațională 
complexă și integrată”, şcoala asigură caracterul ştiinţific al cunoştinţelor empirice 
achiziţionate de elev în viaţa cotidiană, încât acestea să devină cunoştinţe funcţionale, 
eficiente adaptării la mediul social. Noţiunile ştiinţifice dobândite de copilul cu dizabilități 
intelectuale au o acoperire senzorială, având la bază contactul direct cu obiectele şi cu 
imaginile acestora. Caracterul practic-aplicativ al experienţelor de cunoaştere în care este 
introdus copilul permite înţelegerea relaţiilor dintre organ şi funcţie (ureche-auz; ochi-văz 
etc), organism şi mediu. 
            Structurarea proceselor de cunoaştere constituie un demers complex, căruia îi 
urmează dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală. La copilul cu dizabilități 
inteletuale severe, educaţia cognitivă este specifică, urmând un proces diferit de învăţarea 
copilului obişnuit. Stimularea senzorială şi motorie condiţionează abilitarea copilului pe 
axele principale: comunicare, abilităţi cognitive,autonomie personală şi socială.             
           Educarea proceselor senzorial-motorii primare şi dezvoltarea motricităţii generale 
vizează dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi care constituie punctul de plecare în 
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dezvoltarea cognitivă, a limbajului, a comunicării, precum şi operaţionalizarea unor 
concepte matematice elementare. În dezvoltarea senzorială, unele experienţe de viaţă, 
cum ar fi cele care implică spaţiul, timpul şi cantitatea, au scopuri legate de matematică. 
Formarea şi operaţionalizarea unor concepte matematice elementare conduc la 
înţelegerea conceptului de număr şi folosirea concretă a numerelor în situaţii cotidiene 
(exemplu : alegerea autobuzului corect, folosirea banilor  etc.). 
          Diferenţierea curriculară se va face prin sarcini, prin sprijin, prin resurse. Astfel copiii 
vor putea: 

� să-şi dezvolte interesul faţă de mediul înconjurător şi faţă de propria persoană; 
� să se folosească de propriile simţuri pentru a observa şi a investiga mediul 

înconjurător; 
� să-şi lărgească câmpul experienţei directe; 
� să înţeleagă noţiunile de cauză şi efect; 
� să aplice cunoştinţele învăţate în viaţa cotidiană, 
� să cunoască regulile unei vieţi sănătoase; 
� să opereze cu instrumente de măsură  şi cu unităţi de măsură semnificative; 
� să experimenteze simplu schimbările de stare ale materiei; 
� să conştientizeze alternanţa zi/ noapte şi cea a anotimpurilor. 

            Copiii cu dizabilități intelectuale pot realiza progrese prin achiziţii cu aplicabilitate 
largă în viaţa cotidiană şi cu efecte semnificative pentru buna lor integrare socială. 
            Programa este astfel concepută, încât să nu îngrădească libertatea profesorului- 
educator de a alege activităţile recuperativ-terapeutice cele mai adecvate atingerii 
obiectivelor propuse. 
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1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 

 
2. Manifestarea de comportamente independente în activitatea 

școlară 
 

3. Integrarea în plan social prin conduite independente. 
 

688 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520 bis/19.V.2021



Programa şcolară  STIMULARE COGNITIVĂ  -Învăţământ special gimnazial -Dizabilități mintale grave, severe  și/sau asociate 6 

CLASA a V-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a V-a 

1.1. Utilizează corect  obiectele din mediul înconjurător 
- exerciţii-joc de stimulare polisenzorială (vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, tactil – 

kinestezic ) prin acţiunea directă cu obiectele/persoane/ființe din mediul înconjurător: 
- exerciții de observare și  identificare de  obiecte/imagini identice sau neidentice cu cel 

dat: ”Potrivește la fel!”, ”Găsește obiectul la fel/diferit!”; 
- exerciții de observare și identificare a diferențelor  între obiecte/imagini:“Găseşte 

diferenţele între obiecte/ imagini!”;  
- exerciții  denumire, detectare, discriminare auditivă: ”Cine face așa?”, “De unde se 

aude?”, joc ”LOTO sonor”,  “Cine te-a strigat?”, “Vocea şoptită”  etc.; 
- exerciții de identificare și numire a caracteristicilor olfactive: “Ce miroase aşa?”, “Cum 

miroase ...?”; 
- exerciţii stereognozice (tactil, motric, vizual): 
- exerciţii de selectare tactilă (de ex., în trei pungi netransparente există obiecte care se 

deosebesc printr-o singură caracteristică: mic-mare,  aspru-neted, tare-moale, gros-
subţire); 

- exerciţii olfactiv-gustative:  
- exerciții de degustare și de asociere corectă gust- alimente de bază, fructe și legume 

corespunzătoare; 
- exerciții de numire a gusturilor de bază: dulce, sărat, acru, amar; 
- exerciţii vizual-auditive: 
- exerciții de suflat și de emitere de sunete cu ajutorul instrumentelor muzicale; 
- exerciții de  denumire/identificare a  instrumentelor muzicale indicate (tobă, fluier, 

clopoțel, muzicuță, trompetă, castaniete, maracas, pianină etc); 
- ascultarea de cântecele interactive, vizionări de filme dublate de explicații verbalizate/ 

sonor /fond muzical: ”Ce se aude?”, ”Dacă vesel se trăiește”, ”Am o căsuță mică”, 
”Alunelul”  etc. 

1.2. Manifestă  abilităţi psihomotrice adaptative 
- exerciții de manipulare a obiectelor cu diverse forme, mărimi culori; 
- exerciții de manipulare  a telefonului, a tabletei   etc. 
- exerciții de pictat cu palma, cu degetele, cu diferite obiecte, materiale; 
- exerciții de modelarea, frământarea cu plastilină /lut/nisip kinetic; 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu bețișoare a conturului unor forme; 
-exerciții –joc de construirea unui bloc/pod din cuburi; 
- joc puzzle; 
- exerciții- joc de prindere a obiectelor cu cleme pe o sfoară; 
- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, așezarea pionilor pe tăbliţă, a 

mărgelelor pe aţă; 
- exerciții de simulare cusături; divertisment grafic (plan vertical, orizontal, material 

diferit), parcurgerea unui traseu conturat cu degetul/ creionul, contururi după şablon, 
colorare,  “Găseşte traseul!”; “Drumul şoricelului!” , ”Condu albina la floare!”  etc.; 

- exerciții de pictat cu palma, cu degetele, cu diferite obiecte, materiale; 
- exerciții de modelarea, frământarea cu plastilină /lut/nisip kinetic; 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu bețișoare a conturului unor forme; 
-exerciții-joc de construirea unui bloc/pod din cuburi; 
- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, așezarea pionilor pe tăbliţă, a 

mărgelelor pe aţă; 
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Clasa a V-a 
- exerciţii de coordonare dinamică a mâinilor (gesturi fundamentale; control segmentar – 

mâna dominantă/lateralitate; coordonare ochi-mână etc., utilizarea unor jucării 
muzicale cu manivelă/cheiță, jocul cu lacătul, jocul cu melcul). 

1.3. Cunoaște schema corporală şi lateralitatea 
- exerciţiu-joc de identificare a poziţiei corpului şi de redare a acesteia în plan obiectual-

acţional: ” Sculptorul /Statuia”, “Corpuri  în mişcare”; 
- exerciții – joc de control al respirației: ”Respiră ca mine!”; 
- exerciții de recunoască și să denumească părțile mari și mici ale corpului: “Arată ce-ţi 

spun eu!”; 
- exerciții-joc de sinteză perceptuală: puzzle schemă corporală;  
- exerciţii- joc de identificare și completare a unor suporturi lacunare: “Siluete lacunare.”; 
- exerciții de modelare: „Omuleţul” , ”Animăluțe din plastilină”; 
- exerciții-joc de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ, aplicații. 
1.4. Utilizează structurile perceptiv-motrice 
- exerciţii de identificare şi discriminare în plan obiectual/ imagistic, după 2-3 criterii: 

culoare, mărime, formă: “Cuburile/Paharele colorate!”, “Încercuieşte obiectul!”,  
- exerciţii de construcţie utilizând cuburi sau alte jucării, după model, folosind criterii 

(culoare – mărime –formă); 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciții de umplere a unor forme diferite, folosind plastilină, lut  etc.; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
- exerciții de recunoaștere și ordonare a imaginilor corespunzătoare secvențelor unei 

întâmplări scurte/povești. 
1.5. Utilizeză structurarea spaţio-temporală 
- exerciţii de poziţionare a obiectelor din mediul apropiat( sus, jos, pe, sub, lângă,  

aproape, departe, aici, acolo, deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 
- exerciţii de redare a poziţiei în plan imagistic (desenare de figuri și forme, după 

cerinţe; 
- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm: “Mergi în ritmul dat de mine!/Ține 

ritmul!”, “Baloanele cu zilele săptămânii”, “Stai pe roşu, treci pe verde!”, ”Prin pădure”  
etc.; 

- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 
întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  
etc. 

- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 
poezii; 

- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţi corespunzătoare: “Orarul în 
imagini”; 

- Jocul anotimpurilor: ”Calendarul naturii”,  etc. 
 

2.  Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 
Clasa a V-a 

2.1. Valorizează comportamentele cognitive. 
- exerciții de stimulare a gândirii, memoriei, imaginației, atenției, limbajului, voinței: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mintal; 
- exerciţii de incastrare; 
- exerciţii de alcătuire a unor obiecte din corpuri mai mici: “Păpușa demontabilă”; “Să 

construim din piese lego!”;  
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Clasa a V-a 
- exerciții de alcătuire a unor figuri (siluete umane, scheletul unor obiecte familiare) din 

elemente mici (beţişoare, chibrituri, riglete, figuri geometrice); 
- exerciţii de reconstituire imagistică dintr-un număr gradat de piese (puzzle); 
 - compararea şi sortare/clasificarea: 
- exerciţii de clasificare, după 1-2 criterii (formă, culoare, mărime, utilitate   etc.) ; 
- abstractizarea şi generalizarea: 
- exerciţii de includere în aceeași categorie : “Jocul mulţimilor”; “Găsește locul potrivit!”  

etc.; 
- exerciții-joc asociative: “Jocul categoriilor”: “Familia de animale“; “Salata de legume”; 

”Care este casa lui?”, ”La ce foloseşte ...?”, ”Ce mănâncă...?”, ”Al cui este 
instrumentul/obiectul?”  etc.; 

- exerciții-joc al  omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu / 
sesizarea elementelor lipsă dintr-un ansamblu): mașina fără roată, casa fără ușă, 
elefantul cu aripi  etc.; 

- exerciții-joc de completare a unor imagini/propoziții lacunare simple cu sau fără suport 
imagistic: ”Mănânci cu…..”, ”Te joci cu ……”, ”Te plimbi cu …..”, ”Duci hârtia în ….”  
etc.); 

- exerciţii pentru recunoașterea si identificarea problemelor ( de exemplu: obținerea 
jucăriei care se afla într-un loc inaccesibil); 

-exerciții joc cu figuri geometrice: ”Geomag”, ”Tangram primar”  etc.; 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
-  memoria vizuală şi auditivă: 
- jocuri de memorie vizuală în cadrul software-ului educativ, aplicații; 
- exerciții- joc de memorie auditivă: poezii simple, ”Repetă ce am spus!”; 
- recunoașterea / reproducerea, în desen, a unor elemente grafice / geometrice / 

fenomene ale naturii cu ajutor (cercul, soarele, ploaia, fulgerul); 
- exerciții de imitație nonverbală pentru motricitate generală și pentru  motricitatea 

aparatului fono-articulator: ”Fă ca mine!” , jocuri de mimă/pantomimă;  
- exerciții joc de înțelegerea unor comenzi gestuale simple; 
- desene libere sau cu temă dată: „Familia mea“, “Copacul înflorit“, „Casa“  etc.; 
- exerciţiu-joc de realizare de colaje simple : “Mozaic”,  Anotimpurile”,  “Covorul colorat”,  

etc.; 
- exerciţii de completare verbală a propozițiilor cu sau fără sprijin imagistic; 
- exerciţii de povestire după imagini; 
- joc de rol / dramatizări, jocuri cu marionete și păpuși: „Imaginează personajul”; 
2.2. Manifestă deprinderi de autonomie personală şi de conduită independentă . 
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 

cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc.; 
- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 

îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc.; 
- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului : ”Protejaţi natura!”, ”O faptă 

bună”  etc.; 
- jocuri-competiţii pe diverse teme: ”Cine știe, câştigă”, ”Ştafeta”, “Cel mai bun interpret”, 

”Cel mai bun dansator”  etc.; 
- concursuri (desen, dans, cântec, gătit  etc.). 
2.3. Utilizează în practică  cunoștințele şi deprinderilor dobândite. 
-exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 

jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”, ”La cofetărie”,  
”La film”, ”La teatru” etc. 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520 bis/19.V.2021 691



Programa şcolară  STIMULARE COGNITIVĂ  -Învăţământ special gimnazial -Dizabilități mintale grave, severe  și/sau asociate 9 

 
3. Integrarea în plan social prin conduite independente 

Clasa a V-a 
1.1. Utilizează   relaţii numerice între obiecte, ființe , fenomene ale naturii 

- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 
puține, tot atâtea/egal  etc.); 

- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 
mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.); 

- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 
mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține, exemplu: familia de animale,  ”Scroafa cu 
purcei ”,  ”Pisica cu pisoi ”, ”Cloşca cu pui ”  etc.); 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 
împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2. Utilizează  relaţii numerice între simboluri, unităţi de măsură. 
- exerciţii de măsurare verbalizare a acţiunii de măsurare, cu folosirea corectă a 

termenilor care descriu lungimea: ”lung”, ”scurt”, ”mai lung”, ”mai scurt”, ”la fel de 
lung”, ”cel mai lung”, cel mai scurt”  etc.); 

- exerciţii de măsurare a corpurilor solide și lichide , utilizând unități neconvenționale  
(pahare, căni, găletușe, creioane, sfoară, panglică) și convenționale ( vase gradate, 
sticla de 1 litru, greutăți de 1 kg/ 500 grame,  metru de croitorie, metru de tâmplărie, 
rigle gradate, cântar  etc.); 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest; 

- exerciţii de măsurare a timpului – ore(oră exactă, jumătate de oră, sfert de oră), zile, 
săptămâni, luni, ani; 

- exerciții de verbalizare a programului unei zile/orarului, respectând succesiunea lor. 
3.3. Identifică relații de cauzalitate între procese și fenomene ale naturii. 
- exerciţii de descriere a proprietăților unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 

cauciuc, piele, lână) şi a relaţiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: proveniența, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mișcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente științifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric: experimente simple : ”Puterea aerului”, ”Topirea gheții”, ”Dizolvarea unor 
corpuri solide”, ”Cum cresc plantele?”, ”Plutire și scufundare”, ”De unde vine ploaia?” , 
”Vulcanul”  etc. 
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Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a V-a 
Comportament 
cognitiv la nivel 
perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 

Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări generale, 
acțiuni, conștienizarea propriului corp, identificarea elementelor 
schemei corporale şi a  lateralităţii; 
Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, spațiu și 
timp; 
Coordonare oculo – motorie. 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor acestora cu 
şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, kinestezic; 

Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor după anumite criterii; 
Gândirea , memoria, imaginaţia, atenţia, limbajul, voinţa: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai mici;  
- comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic după 

caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini  
- imitație nonverbală, verbală;  
- verbalizare a acţiunii cu obiectele; 
- formare a noţiunilor integratoare (vocabular tematic: culori, 

fructe, legume, animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, 
meserii, mijloace de transport  etc.); 

- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, produse, 

activităţi noi; 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- actiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de autonomie  
- teme din viaţa cotidiană  
- acţiuni concrete cu elementele mediului. 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
integrării în plan social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
-relaţii numerice între fiinţe; relații numerice cu 

figurine/personaje  
-simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de măsură; 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale. 
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CLASA a VI-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a VI-a 

1.1. Utilizează corect a obiectele din mediul înconjurător 
- exerciții de identificare și numire a principalelor caracteristici gustative: dulce, sărat, 

acru, amar: “Ce gust are...?”; 
- exerciții de asociere corectă a gustului cu alimente de bază, fructe, legume: “Salata de 

fructe”!, ”Ce ai gustat?”; 
- exerciţii de orientare tactilă - identificarea obiectelor prin pipăire, în absenţa văzului: 

”Sacul fermecat”,  “Spune ce ai atins!”, ”Caută....!”; 
- exerciţii de utilizare a celei mai simple operaţii de selectare şi grupare (de ex. mingi de 

tenis şi cuburi; creioane şi gume de şters); 
- exerciții de degustare și de asociere corectă gust- alimente de bază, fructe și legume 

corespunzătoare; 
- exerciții de numire a gusturilor de bază: dulce, sărat, acru, amar; 
- exerciții de suflat și de emitere de sunete cu ajutorul instrumentelor muzicale; 
- exerciții de  denumire/identificare a  instrumentelor muzicale indicate (tobă, fluier, 

clopoțel, muzicuță, trompetă, castaniete, maracas, pianină etc); 
- ascultarea de cântecele interactive, vizionări de filme dublate de explicații. 
1.2. Manifestă  abilităţi psihomotrice adaptative 
- exerciții de pictat cu palma, cu degetele, cu diferite obiecte, materiale; 
- exerciții de modelarea, frământarea cu plastilină /lut/nisip kinetic; 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu bețișoare a conturului unor forme; 
- exerciții de simulare cusături; divertisment grafic (plan vertical, orizontal, material 

diferit), parcurgerea unui traseu conturat cu degetul/ creionul, contururi după şablon, 
colorare,  “Găseşte traseul!”; “Drumul şoricelului!” , ”Condu albina la floare!”  etc.; 

- exerciții de pictat cu palma, cu degetele, cu diferite obiecte, materiale; 
- exerciții de modelarea, frământarea cu plastilină /lut/nisip kinetic; 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu betisoare a conturului unor forme; 
- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, așezarea pionilor pe tăbliţă, a 

mărgelelor pe aţă; 
- exerciţii de coordonare dinamică a mâinilor. 
1.3. Utilizează elemente de schema corporală şi lateralitatea. 
- exerciții de recunoască și să denumească părțile mari și mici ale corpului: “Arată ce-ţi 

spun eu!”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală: puzzle schemă corporală;  
- exerciţii- joc de identificare și completare a unor suporturi lacunare: “Siluete lacunare.”; 
- exerciții de modelare: „Omuleţul” , ”Animăluțe din plastilină”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ, aplicații. 
1.4. Cunoaște structurile perceptiv-motrice. 
- exerciţii de construcție utilizând cuburi sau alte jucării, după model, folosind criterii 

(culoare – mărime –formă); 
- exerciţii analitico-sintetice: potrivire obiect-obiect, obiect-imagine, imagine-imagine:  

“Jocul perechilor”; “Jocul umbrelor”; 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciții de umplere a unor forme diferite, folosind plastilină, lut  etc.; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
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Clasa a VI-a 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
1.5. Utilizează elemente de orientare, organizare, structurare spațio-temporală. 
- exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi, respectiv, 

în relaţie cu alte obiecte( sus, jos, pe, sub, lângă,  aproape, departe, aici, acolo, 
deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciţii de poziţionare a obiectelor din mediul apropiat( sus, jos, pe, sub, lângă,  
aproape, departe, aici, acolo, deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciţii de redare a poziţiei în plan imagistic (desenare de figuri și forme, după cerinţe 
- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm: “Mergi în ritmul dat de mine!/Ține 

ritmul!”; 
- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 

întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  
etc. 

- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 
poezii; 

- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activități corespunzătoare: “Orarul în 
imagini”. 

 
2.  Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 

Clasa a VI-a 
2.1.  Valorizează comportamente cognitive însușite 
- exerciții de utilizare  a operațiilor gândirii, memoriei, imaginației, atenției, limbajului, 
voinței; 

- exerciţii de dezvoltare a vocabularului (sinonimie-antonimie);  
- exerciții de povestire, repovestire cu sau fără suport imagistic/verbal; 
- descriere imagini simple; 
- exerciții pentru conștientizarea sunetelor în cuvinte, analiză-sinteză fonematică; 
- exerciţii de scriere-citire:”Recunoaşte litera!”, “Daţi exemple de cuvinte cu litera dată!”; 
- exerciţii de copiere, a literelor învățate; 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
2.2. Manifestă deprinderi de autonomie personală şi de conduită independentă  
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 
cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc.; 

- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 
îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc.; 

- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului : ”Protejaţi natura!”, ”O faptă 
bună”  etc.; 

- jocuri-competiţii pe diverse teme: ”Cine știe, câştigă”, ”Ştafeta”, “Cel mai bun 
interpret”, ”Cel mai bun dansator”  etc.; 

- concursuri (desen, dans, cântec, gătit  etc.). 
2.3.  Utilizează  în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite. 
-exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 
jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”, ”La cofetărie”,  
”La film”, ”La teatru” etc. 
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3. Integrarea în plan social prin conduite independente 

Clasa a VI-a 
3.1. Utilizează relaţii numerice între obiecte, fiinţe , fenomene ale naturii 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 

puține, tot atâtea/egal  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 

mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.) 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 

mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține, exemplu: familia de animale,  ”Scroafa cu 
purcei ”,  ”Pisica cu pisoi ”, ”Cloşca cu pui ”  etc.); 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice cu figurine/personaje povești: ”Alba ca zăpada 
și cei 7 pitici”, ”Bucle aurii”, ”Capra cu 3 iezi”. 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 
împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2.   Utilizează relaţii numerice între simboluri, unități de măsură 
- exerciţii de verbalizare a acțiunii de cântărire, cu folosirea corectă a termenilor care 

descriu masa corpului : ”greu”, ”ușor”, ”mai greu”, ”mai uşor”, ”la fel de greu”; 
- exerciţii de identificare a monedelor curente și a bancnotelor mai des utilizate (joc de 

rol care utilizează banii de jucărie, case de marcat, coș de cumpărături: ”De-a 
magazinul”, ”La piață”  etc.; 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest; 

- exerciții de măsurare a timpului – ore(oră exactă, jumătate de oră, sfert de oră), zile, 
săptămâni, luni, ani; 

- exerciții de verbalizare a programului unei zile/orarului, respectând succesiunea lor. 
3.3.  Identifică relaţii de cauzalitate între fenomene naturale sau mecanice 
utilizând elemente științifice simple. 
- exerciţii de descriere a proprietăților unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 

cauciuc, piele, lână) şi a relaţiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: proveniența, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mişcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente ştiinţifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric: experimente simple : ”Puterea aerului”, ”Topirea gheții”, ”Dizolvarea unor 
corpuri solide”, ”Cum cresc plantele?”, ”Plutire și scufundare”. 
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Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a VI-a 
Comportament 
cognitiv la nivel 
perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 

Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări generale, 
acțiuni, conștienizarea propriului corp, identificarea 
elementelor schemei corporale şi a  lateralităţii; 
Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, 
spațiu și timp; 
Coordonare oculo – motorie. 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor acestora 
cu şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, kinestezic; 

Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor dupa anumite 
criterii; 

 
Gândirea , memoria, imaginaţia, atenţia, limbajul, voinţa: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai mici;  
- comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic 

după caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini  
- imitație nonverbală, verbală;  
- verbalizare a acţiunii cu obiectele; - formare a noţiunilor 

integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 
animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, 
mijloace de transport  etc.); 

- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, 

produse, activităţi noi; 
- acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, 

necesităţi; 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- actiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de autonomie 

personală ; 
- teme din viaţa cotidiană  
- acţiuni concrete cu elementele mediului. 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
integrării în plan social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
- relaţii numerice între fiinţe; relații numerice cu figurine; 
- simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de măsură; 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale. 
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CLASA a VII-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a VII-a 

1.1. Utilizează corect  obiectele din mediul înconjurător 
- exerciţii de utilizare a celei mai simple operaţii de selectare şi grupare (de ex. mingi de 

tenis şi cuburi; creioane şi gume de şters); 
- exerciţii de selectare, după similaritate, a unei anume categorii de obiecte dintr-o 

diversitate de categorii de obiecte; 
- exerciţii de clasificare, după similaritate (obiecte „identice” sau „neidentice”); 
- exerciţii de clasificare, după caracteristici simple (mic-mare, greu-ușor, mult-puțin, 

aspru-neted, tare-moale, gros-subţire, cald-rece); 
- exerciţii de clasificare, după material (de ex. lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 

cauciuc, piele, lâna  etc.); 
- exerciţii de selectare tactilă (de ex., în trei pungi netransparente există obiecte care se 

deosebesc printr-o singură caracteristică: mic- mare,  aspru-neted, tare-moale, gros-
subţire); 

- exerciții de degustare și de asociere corectă gust- alimente de bază, fructe și legume 
corespunzătoare; 

- exerciții de numire a gusturilor de bază: dulce, sărat, acru, amar; 
- exerciții de suflat și de emitere de sunete cu ajutorul instrumentelor muzicale; 
- exerciții de  denumire/identificare a  instrumentelor muzicale indicate (tobă, fluier, 

clopoțel, muzicuță, trompetă, castaniete, maracas, pianină etc); 
- ascultarea de cântecele interactive, vizionări de filme dublate de explicații verbalizate/ 

sonor /fond muzical. 
1.2. Manifestă unele abilităţi psihomotrice adaptative 
- exerciții de manipulare  a telefonului, a tabletei   etc. 
- exerciții de pictat cu palma, cu degetele, cu diferite obiecte, materiale; 
- exerciții de modelarea, frământarea cu plastilină /lut/nisip kinetic; 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu bețișoare a conturului unor forme; 
-exerciții –joc de construirea unui bloc/pod din cuburi; 
- joc puzzle; 
- exerciții- joc de prindere a obiectelor cu cleme pe o sfoară; 
- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, aşezarea pionilor pe tăbliţă, a 

mărgelelor pe aţă; 
 - exerciții de simulare cusături; divertisment grafic (plan vertical, orizontal, material 

diferit), parcurgerea unui traseu conturat cu degetul/ creionul, contururi după şablon, 
colorare; 

- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, aşezarea pionilor pe tăbliţă, a 
mărgelelor pe aţă; 

 - exerciții de simulare cusături; divertisment grafic (plan vertical, orizontal, material 
diferit), parcurgerea unui traseu conturat cu degetul/ creionul, contururi după şablon, 
colorare,  “Găseşte traseul!”; “Drumul şoricelului!” , ”Condu albina la floare!”  etc.; 

- exerciții/jocuri cu mingea, popice, cercuri  etc. ; 
- exerciţii de coordonare dinamică a mâinilor (gesturi fundamentale; control segmentar – 

mâna dominantă /lateralitate; coordonare ochi–mână   etc., utilizarea unor jucării 
muzicale cu manivelă/cheiță, jocul cu lacătul, jocul cu melcul ). 
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Clasa a VII-a 
1.3. Cunoaște schema corporală şi lateralitatea. 
- exerciţiu-joc de identificare a poziţiei corpului şi de redare a acesteia în plan obiectual-

acţional: ” Sculptorul /Statuia”, “Corpuri  în mişcare”; 
- exerciții – joc de control al respirației: ”Respiră ca mine!”; 
- exerciții de recunoască și să denumească părțile mari și mici ale corpului: “Arată ce-ţi 

spun eu!”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală: puzzle schemă corporală;  
- exerciţii- joc de identificare și completare a unor suporturi lacunare: “Siluete lacunare.”; 
- exerciții de modelare: „Omulețul” , ”Animăluțe din plastilină”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ, aplicații. 
1.4. Utilizează structurile perceptiv-motrice. 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciții de umplere a unor forme diferite, folosind plastilină, lut  etc.; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
1.5. Manifestă comportamente adaptative în ceea ce privește orientarea, 
organizarea, structurarea spaţio-temporală. 
- exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi, respectiv, 

în relaţie cu alte obiecte; 
- exerciţii de poziţionare a obiectelor din mediul apropiat; 
- exerciţii de redare a poziţiei în plan imagistic ;  
- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm 
- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 

întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  
etc. 

- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 
poezii; 

- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţi corespunzătoare: “Orarul în 
imagini”; 

- Jocul anotimpurilor: ”Calendarul naturii”,  etc. 
 

2.  Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 
Clasa a VII-a 

2.1.  Valorizează comportamentele cognitive 
- exerciţii de modificare cantitativă a mulţimilor de obiecte, prin adăugare („punere 

împreună”) / luare, scădere de obiecte, mărire/ micşorare; 
- exerciţii de suprapunere şi asociere de imagini reprezentând culori, forme, fiinţe   etc.  
- exerciţii de clasificare după criterii :formă, culoare, mărime, utilitate   ; 
- exerciții-joc de completare a unor imagini/propoziții lacunare simple cu sau fără suport 

imagistic: ”Mănânci cu...”, ”Te joci cu... ”, ”Te plimbi cu ...”, ”Duci hârtia în .”  etc.); 
- exerciţii pentru recunoașterea si identificarea problemelor; 
- jocuri de construcţie în plan obiectual şi/sau imagistic; 
- exerciţii de realizare a corespondenței ; 
- exerciții joc cu figuri geometrice; 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
-  memoria vizuală şi auditivă: 
- exerciţii-joc de extragere a unui element dintr-un set de obiecte/ imagini percepute 

anterior; 
- exerciţiu-joc de formare a unor perechi de obiecte/ imagini; 
- jocuri de memorie vizuală în cadrul software-ului educativ, aplicații; 
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Clasa a VII-a 
- exerciții- joc de memorie auditivă; 
- recunoașterea / reproducerea, în desen, a unor elemente grafice / geometrice / 

fenomene ale naturii cu ajutor (cercul, soarele, ploaia, fulgerul); 
- exerciții de imitație nonverbală; 
- exerciţii de mişcare şi ritm; 
- exerciții joc de înțelegerea unor comenzi gestuale simple; 
- exerciţii de formare a noţiunilor integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 

animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, mijloace de transport  etc.); 
- exerciții pentru conștientizarea sunetelor în cuvinte, analiză-sinteză fonematică; 
- exerciţii de scriere-citire:”Recunoaşte litera!”, “Daţi exemple de cuvinte cu litera dată!”;  
- exerciţii de completare verbală a propoziţiilor cu sau fără sprijin imagistic; 
- exerciţii de povestire după imagini; 
- exerciţii de construire a unei machete:  „Parcul de distracţii”, „Ograda bunicii”, 

”Orașul/satul meu”;  
- exerciții atelier de decorare de obiecte. 
2.2. Manifestă  deprinderi de autonomie personală şi de conduită independentă 
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 

cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc.; 
- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 

îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc.; 
- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului : ”Protejaţi natura!”, ”O faptă 

bună”  etc.; 
- jocuri-competiţii pe diverse teme: ”Cine știe, câştigă”, ”Ştafeta”, “Cel mai bun interpret”, 

”Cel mai bun dansator”  etc.; 
- concursuri (desen, dans, cântec, gătit etc.). 
2.3.Utilizează în practică  cunoştinţele şi deprinderile dobândite 
- exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 

jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”, ”La cofetărie”,  
”La film”, ”La teatru” etc. 

 
3. Integrarea în plan social prin conduite independente 

Clasa a VII-a 
3.1.   Utilizează relaţii numerice între obiecte, fiinţe 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 

puține, tot atâtea/egal  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 

mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.) 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 

mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține; 
- exerciții de stablire a relațiilor numerice cu figurine/personaje ; 
- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 

împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2.  Utilizează  relaţii numerice între simboluri, unități de măsură 
- exerciţii de măsurare verbalizare a acţiunii de măsurare, cu folosirea corectă a 

termenilor care descriu lungimea: ”lung”, ”scurt”, ”mai lung”, ”mai scurt”, ”la fel de 
lung”, ”cel mai lung”, cel mai scurt”  etc.); 

- exerciţii de măsurare a corpurilor solide și lichide , utilizând unități neconvenționale  
(pahare, căni, găletușe, creioane, sfoară, panglică) și convenționale ( vase gradate, 
sticla de 1 litru, greutăți de 1 kg/ 500 grame,  metru de croitorie, metru de tâmplărie, 
rigle gradate, cântar  etc.); 
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Clasa a VII-a 
- exerciţii de verbalizare a acțiunii de cântărire, cu folosirea corectă a termenilor care 

descriu masa corpului : ”greu”, ”uşor”, ”mai greu”, ”mai uşor”, ”la fel de greu”; 
- exerciţii de identificare a monedelor curente și a bancnotelor mai des utilizate (joc de 

rol care utilizează banii de jucărie, case de marcat, coș de cumpărături: ”De-a 
magazinul”, ”La piață”  etc.; 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest; 

3.3. Identifică relaţii de cauzalitate între fenomene naturale sau mecanice utilizând 
elemente ştiiţifice simple. 

- exerciţii de descriere a proprietăţilor unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 
cauciuc, piele, lână) şi a relaţiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: provenienţa, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mişcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente ştiinţifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric: experimente simple : ”Puterea aerului”, ”Topirea gheții”, ”Dizolvarea unor 
corpuri solide”, ”Cum cresc plantele?”. 

  

Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a VII-a 
Comportament 
cognitiv la nivel 
perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 

Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări generale, 
acțiuni, conștienizarea propriului corp, identificarea 
elementelor schemei corporale şi a  lateralităţii; 
Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, 
spațiu și timp; 
Coordonare oculo – motorie; 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor acestora 
cu şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, kinestezic; 

Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor după anumite 
criterii; 

 
Gândirea , memoria, imaginaţia, atenţia, limbajul, voinţa: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai mici;  
- comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic 

după caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini  
- imitație nonverbală, verbală;  
- verbalizare a acţiunii cu obiectele;  
- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
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Domenii de conţinut Clasa a VII-a 
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, 

produse, activităţi noi; 
- acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, 

necesităţi proprii/ jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană; 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- actiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de autonomie 

personală (igienă, masă, somn etc.); 
- teme din viaţa cotidiană ( trezirea, masa, pregătirea pentru 

școală, pregătirea pentru somn, etc.) 
- acţiuni concrete cu elementele mediului; 

Comportament 
cognitiv la nivelul 
integrării în plan social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
- simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de 

măsură; 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale; 
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CLASA a VIII-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a VIII-a 

1.1. Utilizează corect obiectele din mediul înconjurător 
- exerciţii-joc de  acţiune cu obiectele/persoane/ființe din mediul înconjurător; 
- exerciții de identificare și denumire a obiectelor: ”Arată-mi....!.”, ”Spune ce ai atins!”; 
- exerciții de recunoaștere a persoanelor: ”Arată pe...!”, ”Spune cine este?”; 
- exerciții de recunoaștere a unui obiect dintr-o mulțime de obiecte:   “Arată-mi 

obiectul...!”; ”Arată ce-ți spun eu!”; 
- exerciții de identificare de  obiecte/imagini identice sau neidentice cu cel dat: 

”Potrivește la fel!”, ”Găsește obiectul la fel/diferit!”; 
- exerciții de identificare a diferențelor  între obiecte/imagini: “Găseşte diferenţele între 

obiecte/ imagini!”;  
- exerciții de identificare și numire a caracteristicilor olfactive: “Ce miroase aşa?”, “Cum 

miroase ...?”; 
- exerciții de identificare și numire a principalelor caracteristici gustative: dulce, sărat, 

acru, amar: “Ce gust are...?”; 
- exerciții de asociere corectă a gustului cu alimente de bază, fructe, legume: “Salata de 

fructe”!, ”Ce ai gustat?”; 
- exerciţii de orientare tactilă - identificarea obiectelor prin pipăire, în absența văzului: 

”Sacul fermecat”,  “Spune ce ai atins!”, ”Caută....!”; 
- exerciţii de utilizare a unor operaţii de selectare şi grupare   
- exerciţii de clasificare, după utilitate; 
- exerciții de suflat și de emitere de sunete cu ajutorul instrumentelor muzicale; 
- exerciții de identificare și utilizare corectă a  instrumentelor muzicale (tobă, fluier, 

clopotel, muzicuță, trompetă, castaniete, maracas, pianină etc). 
1.2.  Manifestă  abilităţi psihomotrice adaptative 
- exerciții- joc de umplere și golire a unor sticle, sau recipiente cu apă; 
- exerciții de găurirea cu bețișoare a conturului unor forme; 
-exerciții-joc de construirea unui bloc/pod din cuburi; 
- joc puzzle; 
- exerciții- joc de prindere a obiectelor cu cleme pe o sfoară; 
- exerciții  înșurubare /deșurubare, șnuruire/bobinare, aşezarea pionilor pe tăbliţă, a 

mărgelelor pe aţă; 
 - exerciții de  cusături / divertisment grafic; 
- exerciţii de coordonare dinamică a mâinilor (gesturi fundamentale; control segmentar – 

mâna dominantă /lateralitate. 
1.3. Utilizează elementele de schema corporală şi lateralitatea 
- exerciţii perceptiv-motrice de organizare a schemei corporale şi a lateralităţii: 
- exerciţiu-joc de identificare a poziţiei corpului şi de redare a acesteia în plan obiectual-

acţional: ” Sculptorul /Statuia”, “Corpuri  în mişcare”; 
- exerciții – joc de control al respirației: ”Respiră ca mine!”; 
- exerciții de recunoască și să denumească părțile mari și mici ale corpului: “Arată ce-ţi 

spun eu!”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală: puzzle schemă corporală;  
- exerciţii- joc de identificare și completare a unor suporturi lacunare: “Siluete lacunare.”; 
- exerciții de modelare: „Omulețul” , ”Animăluțe din plastilină”; 
- exerciții - joc de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ, aplicații. 
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Clasa a VIII-a 
1.4. Utilizează structurile perceptiv-motrice 
- exerciţii perceptiv-motrice  în plan obiectual şi imagistic: 
- exerciţii de identificare şi utilizare în plan obiectual/ imagistic; 
- exerciţii de construcție utilizând cuburi sau alte jucării; 
- exerciţii analitico-sintetice: potrivire obiect-obiect, obiect-imagine, imagine-imagine; 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciții de umplere a unor forme diferite, folosind plastelină, lut  etc.; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
1.5. Manifestă comportamente adaptative în ceea ce privește orientarea, 

organizarea, structurarea spaţio-temporală 
- exerciţii de poziţionare a obiectelor din mediul apropiat( sus, jos, pe, sub, lângă,  

aproape, departe, aici, acolo, deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 
- exerciţii de redare a poziției în plan imagistic (desenare de figuri și forme, după 

cerinţe: “Omida”; “Casa”, ”Descoperă locul obiectelor” etc.);  
- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm: “Mergi în ritmul dat de mine!/Ține 

ritmul!”, “Baloanele cu zilele săptămânii”, “Stai pe roşu, treci pe verde!”, ”Prin pădure”  
etc.; 

- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 
întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  
etc. 

- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 
poezii; 

- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţi corespunzătoare: “Orarul în 
imagini”; 

- Jocul anotimpurilor: ”Calendarul naturii” etc.; 
- exerciţii de asociere a vestimentației specifice unui anotimp, cu genul corespunzător 

(fată-băiat); 
- exerciții de recunoaștere și ordonare a imaginilor corespunzătoare secvențelor unei 

întâmplări scurte/povești. 
 
2. Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 

Clasa a VIII-a 
2.1.  Valorizează comportamentele cognitive însușite 
- exerciţii de sortare şi clasificare în plan obiectual și imagistic, după caracteristici 

simple (mare-mic; aspru-neted, tare-moale, gros-subţire, cald-rece; înalt - scund): 
„Alege obiectul...!”; 

- exerciţii de comparare a două mulţimi diferite cantitativ :“Care e mai mare?” ; “Unde e 
mai mult?”; 

- exerciţii de modificare cantitativă a mulţimilor de obiecte, prin adăugare („punere 
împreună”) / luare, scădere de obiecte, mărire/ micşorare; 

- exerciţii de clasificare, după 1-2 criterii (formă, culoare, mărime, utilitate  etc.) ; 
- exerciţii de includere în aceeaşi categorie : “Jocul mulţimilor”; “Găseşte locul potrivit!”  

etc. 
- exerciții-joc asociative: “Jocul categoriilor”: “Familia de animale“; “Salata de legume”; 

”Care este casa lui?”, ”La ce foloseşte ...?”, ”Ce mănâncă...?”, ”Al cui este 
instrumentul/obiectul?”  etc. 

- exerciții-joc de completare a unor imagini/propoziții lacunare simple cu sau fără suport 
imagistic: ”Mănânci cu…..”, ”Te joci cu ……”, ”Te plimbi cu …..”, ”Duci hârtia în ….”  
etc.) 
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Clasa a VIII-a 
- exerciţii pentru recunoașterea si identificarea problemelor ( de exemplu: obținerea 

jucăriei care se afla într-un loc inaccesibil); 
- jocuri de construcţie în plan obiectual şi/sau imagistic; 
- exerciţii de realizare a corespondenței; 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
- exerciții pentru reproducerea, în desen, a unor elemente grafice / geometrice / 

fenomene ale naturii cu ajutor (cercul, soarele, ploaia, fulgerul); 
- exerciţii de formare a noţiunilor integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 

animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, mijloace de transport  etc.); 
- exerciţii de completare verbală a propoziţiilor cu sau fără sprijin imagistic. 
2.2. Manifestă deprinderi de autonomie personală şi de conduită independentă. 
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 

cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc. 
- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 

îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc. 
- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului: ”Protejaţi natura!”, ”O faptă bună”  etc. 
- jocuri-competiţii pe diverse teme; 
- concursuri de desen, dans, cântec, gătit . 
2.3. Utilizează în practică cunoștințele şi deprinderile dobândite 
- exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 

jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană. 
 
3. Integrarea în plan social prin conduite independente 

Clasa a VIII-a 
3.1   Utilizează  relaţii numerice între obiecte, fiinţe, fenomene naturale. 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 

puține, tot atâtea/egal  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 

mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.) 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 

mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține, exemplu: familia de animale,  ”Scroafa cu 
purcei ”,  ”Pisica cu pisoi ”, ”Cloşca cu pui ”  etc.); 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice cu figurine/personaje povești: ”Alba ca zăpada 
și cei 7 pitici”, ”Bucle aurii”, ”Capra cu 3 iezi”. 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 
împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2.  Utilizează relaţii numerice între simboluri, unităţi de măsură.  
- exerciţii de măsurare verbalizare a acţiunii de măsurare, cu folosirea corectă a 

termenilor care descriu lungimea: ”lung”, ”scurt”, ”mai lung”, ”mai scurt”, ”la fel de 
lung”, ”cel mai lung”, cel mai scurt”  etc.); 

- exerciţii de măsurare a corpurilor solide și lichide , utilizând unități neconvenționale  
(pahare, căni, găletușe, creioane, sfoară, panglică) și convenționale ( vase gradate, 
sticla de 1 litru, greutăți de 1 kg/ 500 grame,  metru de croitorie, metru de tâmplărie, 
rigle gradate, cântar  etc.); 

- exerciţii de verbalizare a acţiunii de cântărire, cu folosirea corectă a termenilor care 
descriu masa corpului : ”greu”, ”uşor”, ”mai greu”, ”mai uşor”, ”la fel de greu”; 

- exerciţii de identificare a monedelor curente și a bancnotelor mai des utilizate (joc de 
rol care utilizează banii de jucărie, case de marcat, coș de cumpărături: ”De-a 
magazinul”, ”La piață”  etc.; 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest. 
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Clasa a VIII-a 
3.3.  Identifică relaţii de cauzalitate între fenomene naturale sau mecanice 

utilizând elemente ştiiţifice simple. 
 - exerciţii de descriere a proprietăţilor unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 

cauciuc, piele, lână) şi a relaţiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: provenienţa, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mişcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente ştiinţifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric: experimente simple : ”Puterea aerului”, ”Topirea gheții”, ”Dizolvarea unor 
corpuri solide”, ”Cum cresc plantele?”, ”Plutire și scufundare”, ”De unde vine ploaia?” , 
”Vulcanul”  etc. 

  
 
 
  

Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a VIII-a 
Comportament cognitiv la 
nivel perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 
Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări 

generale, acțiuni, conștienizarea propriului corp, 
identificarea elementelor schemei corporale şi a  
lateralităţii; 

Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, 
spațiu și timp; 

Coordonare oculo – motorie; 
Comportament cognitiv la 
nivelul capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor 
acestora cu şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, 
kinestezic; 

Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor după anumite 
criterii; 

 
Gândirea , memoria, imaginaţia, atenţia, limbajul, voinţa: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai 

mici;  
- comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic 

după caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini; 
- imitație nonverbală, verbală;  
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Domenii de conţinut Clasa a VIII-a 
- verbalizare a acţiunii cu obiectele; - formare a noţiunilor 

integratoare 
- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, 

produse, activităţi noi; 
- acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, 

necesităţi proprii/ jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- actiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de 

autonomie personală  
- teme din viaţa cotidiană 
- acţiuni concrete cu elementele mediului. 

Comportament cognitiv la 
nivelul integrării în plan 
social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
- relaţii numerice între fiinţe; relațiilor numerice cu 

figurine/ personaje; 
- simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de 

măsură; 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale; 
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CLASA a IX-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a IX-a 

1.1. Utilizează corect  obiectele din mediul înconjurător. 
- exerciţii de utilizare a unor operaţii de selectare şi grupare; 
- exerciţii de selectare, după similaritate, a unei anume categorii de obiecte dintr-o 

diversitate de categorii de obiecte; 
- exerciţii de clasificare, după similaritate; 
- exerciţii de clasificare, după diferite caracteristici;  
- exerciţii de clasificare, după material din care este confecționat obiectul; 
- exerciţii de selectare tactilă ,  olfactiv-gustativă , vizual-auditivă 
- exerciții de utilizare a  obiectelor / aparatelor din mediul ambiant. 
1.2. Manifestă unele abilităţi psihomotrice adaptative. 
- exerciții de manipulare  a telefonului, a tabletei etc. 
- exerciții de manipulare a obiectelor cu diverse forme, mărimi , culori , întrebuințări; 
- exerciții – joc de realizare a activităților gospodărești ; 
- exerciții de identificare și utilizare corectă a spațiilor școlare , de locuit : „Casa păpușii” 
-exercitii de identificare și utilizare corectă a pieselor de mobilier, aparatură 

electrocasnică; 
- exerciții-joc de amenajare și aranjare a mobilierului clasei 
- exerciții- joc de tipul : „La magazin”, „Cea mai frumoasă grădină”, „Cofetarul priceput” 
- exerciții de rezolvarea a unor deteriorări / defecțiuni apărute în  clasă/ casă. 
1.3. Manifestă  elemente de autonomie personală și socială 
- exerciții de cunoaștere  a datelor personale; 
- exerciții de cunoaștere a datelor de identificare  a  colegilor, cadrelor didactice, 

membrilor familiei:  
- exerciții de orientare în spațiul clasei , școlii și împrejurimilor; 
- exerciții -joc de rol pe tema relațiilor între elevi, relațiilor profesori-elevi ,părinți-copii 
- exerciții de descriere a responsabilităților fiecarui membru al familiei; 
- exerciții practice de pregatire pentru muncă și viață. 
1.4. Identifică  structuri perceptiv-motrice de bază.  
- exerciţii de identificare, discriminare și valorizare a trăsăturilor caracteristice a 

obiectelor, ființelor, fenomenelor. 
- exerciţii de ordonare/ seriere, după toate criteriile însușite; 
- exerciţii de construcție utilizând diferite materiale; 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
1.5. Recunoaște/utilizează unele elemente de orientare, organizarea, structurarea 

spaţio-temporală  
- exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi, respectiv, 

în relaţie cu alte obiecte( sus, jos, pe, sub, lângă,  aproape, departe, aici, acolo, 
deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciţii de poziționare a obiectelor din mediul apropiat( sus, jos, pe, sub, lângă,  
aproape, departe, aici, acolo, deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm: “Mergi în ritmul dat de mine!/Ține ritmul!”, 
“Baloanele cu zilele săptămânii”, “Stai pe roşu, treci pe verde!”, ”Prin pădure”  etc.; 

- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 
întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  etc. 
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Clasa a IX-a 
- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 

poezii; 
- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activității corespunzătoare: “Orarul în 

imagini”; 
- Jocul anotimpurilor: ”Calendarul naturii”  etc.; 
- exerciţii de asociere a vestimentaţiei specifice unui anotimp, cu genul corespunzător 

(fată-băiat); 
- exerciții de recunoaștere și ordonare a imaginilor corespunzătoare secvențelor unei 

întâmplări scurte/povești. 
 

2.  Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 
Clasa a IX-a 

2.1.  Valorizează comportamentele cognitive însușite 
- exerciţii de sortare şi clasificare în plan obiectual și imagistic, după caracteristici 

simple (mare-mic; aspru-neted, tare-moale, gros-subţire, cald-rece; înalt - scund): 
„Alege obiectul...!”; 

- exerciţii de comparare a două mulţimi diferite cantitativ :“Care e mai mare?” ; “Unde e 
mai mult?”; 

- exerciţii de modificare cantitativă a mulţimilor de obiecte, prin adăugare („punere 
împreună”) / luare, scădere de obiecte, mărire/ micşorare; 

- exerciţii de clasificare, după 1-2 criterii (formă, culoare, mărime, utilitate   etc.) ; 
- exerciţii de includere în aceeaşi categorie : “Jocul mulţimilor”; “Găseşte locul potrivit!”  

etc.; 
- exerciții-joc asociative: “Jocul categoriilor”: “Familia de animale“; “Salata de legume”; 

”Care este casa lui?”, ”La ce foloseşte ...?”, ”Ce mănâncă...?”, ”Al cui este 
instrumentul/obiectul?”  etc. 

- exerciții-joc de completare a unor imagini/propoziții lacunare simple cu sau fără suport 
imagistic: ”Mănânci cu…”, ”Te joci cu …, ”Te plimbi cu .”, ”Duci hârtia în ….”  etc.) 

- exerciţii pentru recunoașterea si identificarea problemelor ( de exemplu: obținerea 
jucăriei care se afla într-un loc inaccesibil); 

- jocuri de construcţie în plan obiectual şi/sau imagistic; 
- exerciţii de realizare a corespondenţei 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
- exerciții pentru reproducerea, în desen, a unor elemente grafice / geometrice / 

fenomene ale naturii cu ajutor (cercul, soarele, ploaia, fulgerul); 
- exerciţii de formare a noţiunilor integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 

animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, mijloace de transport  etc.); 
- exerciţii de completare verbală a propoziţiilor cu sau fără sprijin imagistic. 
2.2. Manifestă deprinderi de autonomie personală şi de conduită independentă 
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 

cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc. 
- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 

îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc. 
- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului : ”Protejaţi natura!”, ”O faptă 

bună”  etc. 
- jocuri-competiţii pe diverse teme; 
- concursuri de desen, dans, cântec, gătit. 
2.3. Utilizează în practică cunoștințele şi deprinderile dobândite 
- exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 

jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană. 
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3. Integrarea în plan social prin conduite independente 
Clasa a IX-a 

3.1. Utilizează  relaţii numerice între obiecte, fiinţe, fenomene ale naturii 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 

puține, tot atâtea/egal  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 

mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 

mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține, exemplu: familia de animale,  ”Scroafa cu 
purcei ”,  ”Pisica cu pisoi ”, ”Cloşca cu pui ” etc.); 

- exerciții de stablire a relațiilor numerice cu figurine/personaje povești: ”Alba ca zăpada 
și cei 7 pitici”, ”Bucle aurii”, ”Capra cu 3 iezi”; 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 
împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2. Utilizează  relaţii numerice între simboluri, unități de măsură 
- exerciţii de măsurare verbalizare a acţiunii de măsurare, cu folosirea corectă a 

termenilor care descriu lungimea: ”lung”, ”scurt”, ”mai lung”, ”mai scurt”, ”la fel de 
lung”, ”cel mai lung”, cel mai scurt” etc.); 

- exerciţii de măsurare a corpurilor solide și lichide , utilizând unități neconvenționale  
(pahare, căni, găletușe, creioane, sfoară, panglică) și convenționale ( vase gradate, 
sticla de 1 litru, greutăți de 1 kg/ 500 grame,  metru de croitorie, metru de tâmplărie, 
rigle gradate, cântar  etc.); 

- exerciţii de verbalizare a acțiunii de cântărire, cu folosirea corectă a termenilor care 
descriu masa corpului : ”greu”, ”uşor”, ”mai greu”, ”mai uşor”, ”la fel de greu”; 

- exerciţii de identificare a monedelor curente și a bancnotelor mai des utilizate (joc de 
rol care utilizează banii de jucărie, case de marcat, coș de cumpărături: ”De-a 
magazinul”, ”La piață”  etc. 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest. 

3.3.  Identifică unele relații de cauzalitate între fenomene naturale sau mecanice 
utilizând elemente ştiiţifice simple 

- exerciţii de descriere a proprietăților unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 
cauciuc, piele, lână) şi a relaţiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: proveniența, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mişcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente ştiinţifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric: experimente simple : ”Puterea aerului”, ”Topirea gheții”, ”Dizolvarea unor 
corpuri solide”, ”Cum cresc plantele?”, ”Plutire și scufundare”, ”De unde vine ploaia?” , 
”Vulcanul”  etc. 
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Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a IX-a 
Comportament cognitiv la 
nivel perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 

Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări 
generale, acțiuni, conștienizarea propriului corp, 
identificarea elementelor schemei corporale şi a  
lateralităţii; 
Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, 
spațiu și timp; 
Coordonare oculo – motorie. 

Comportament cognitiv la 
nivelul capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor 
acestora cu şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, 
kinestezic; 
Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor dupa anumite 
criterii; 
 
 Gândirea , memoria, imaginaţia, atenţia, limbajul, voinţa: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai 
mici;  
 - comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic 
după caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini  
- imitație nonverbală, verbală;  
- verbalizare a acţiunii cu obiectele; - formare a noţiunilor 
integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 
animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, 
mijloace de transport  etc.); 
- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, 
produse, activităţi noi; 
- acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, 
necesităţi proprii/ jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- acțiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de 
autonomie personală.); 
- teme din viaţa cotidiană ; 
- acţiuni concrete cu elementele mediului. 

Comportament cognitiv la 
nivelul integrării în plan 
social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
-relaţii numerice între fiinţe; 
-simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de 
măsură; 
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Domenii de conţinut Clasa a IX-a 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale. 
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CLASA a X-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învățare   

1. Adaptarea la mediul ambiant în baza  deprinderilor dobândite 
Clasa a X-a 

1.1. Utilizează corect  obiectele din mediul înconjurător 
- exerciţii de utilizare a unor operații de selectare şi grupare; 
- exerciţii de selectare, după similaritate, a unei anume categorii de obiecte dintr-o 

diversitate de categorii de obiecte; 
- exerciţii de clasificare, după similaritate; 
- exerciţii de clasificare, după diferite caracteristici;  
- exerciţii de clasificare, după material din care este confecționat obiectul; 
- exerciţii de selectare tactilă,  olfactiv-gustativă , vizual-auditivă; 
- exerciții de utilizare a  obiectelor / aparatelor din mediul ambiant. 
1.2. Manifestă unele abilităţi psihomotrice adaptative 
- exerciții de manipulare  a telefonului, a tabletei etc; 
- exerciții de manipulare a obiectelor cu diverse forme, mărimi , culori , întrebuințări; 
- exerciții-joc de realizare a activităților gospodărești ; 
- exerciții de identificare și utilizare corectă a spațiilor școlare , de locuit : „Casa păpușii” 
- exerciții de identificare și utilizare corectă a pieselor de mobilier, aparatură 

electrocasnică; 
- exerciții-joc de amenajare și aranjare a mobilierului clasei 
- exerciții- joc de tipul : „La magazin”, „Cea mai frumoasă grădină”, „Cofetarul priceput” 
- exerciții de rezolvarea a unor deteriorări / defecțiuni apărute în  clasă/ casă. 
1.3. Manifestă  elemente de autonomie personală și socială 
- exerciții de cunoaștere  a datelor personale; 
- exerciții de cunoaștere a datelor de identificare a colegilor, cadrelor didactice, 

membrilor familiei; 
- exerciții de orientare în spațiul clasei , școlii și împrejurimilor; 
- exerciții -joc de rol pe tema relațiilor între elevi, relațiilor profesori-elevi, părinți-copii; 
- exerciții de descriere a responsabilităților fiecarui membru al familiei; 
- exerciții practice de pregatire pentru muncă și viață. 
1.4. Identifică  structuri perceptiv-motrice de bază 
- exerciţii de identificare , discriminare și valorizare a trăsăturilor caracteristice a 

obiectelor , ființelor , fenomenelor; 
- exerciţii de ordonare/ seriere, după toate criteriile însușite; 
- exerciţii de construcție utilizând diferite materiale; 
- exerciţii de potrivire a obiectelor după un contur dat; 
- exerciţii de divertisment grafic; 
- exerciții de colorare cu respectarea conturului, cu sau fără model; 
- exerciții de utilizare corectă  a culorilor; 
- exerciții-jocuri perceptiv-motrice în cadrul software-ului educativ. 
1.5. Recunoaște/utilizează unele elemente de orientare, organizarea, structurarea 

spaţio-temporală  
- exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi, respectiv, 

în relaţie cu alte obiecte( sus, jos, pe, sub, lângă,  aproape, departe, aici, acolo, 
deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciţii de poziţionare a obiectelor din mediul apropiat( sus, jos, pe, sub, lângă,  
aproape, departe, aici, acolo, deasupra, dedesubt, între, în față, în spate); 

- exerciții motrice de respectare a unui anumit ritm: “Mergi în ritmul dat de mine!/Ține 
ritmul!”, “Baloanele cu zilele săptămânii”, “Stai pe roşu, treci pe verde!”, ”Prin pădure”  
etc. 
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- exerciții pentru înțelegerea reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai târziu, mai 
întâi, azi, mâine, ieri, dimineață, seară, prânz, săptămâna asta, săptămâna trecută  
etc. 

- exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii, lunile anului: expresii ritmate/rimate, 
poezii; 

- exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţi corespunzătoare: “Orarul în 
imagini”; 

- Jocul anotimpurilor: ”Calendarul naturii” etc.; 
- exerciţii de asociere a vestimentaţiei specifice unui anotimp, cu genul corespunzător 

(fată-băiat); 
- exerciții de recunoaștere și ordonare a imaginilor corespunzătoare secvențelor unei 

întâmplări scurte/povești. 
 

2.  Manifestarea de comportamente independente în activitatea școlară 
Clasa a X-a 

2.1. Valorizeză comportamentele cognitive însușite 
- exerciţii de sortare şi clasificare în plan obiectual și imagistic, după caracteristici 

simple (mare-mic; aspru-neted, tare-moale, gros-subţire, cald-rece; înalt - scund): 
„Alege obiectul...!”; 

- exerciţii de comparare a două mulţimi diferite cantitativ :“Care e mai mare?” ; “Unde e 
mai mult?”; 

- exerciţii de modificare cantitativă a mulţimilor de obiecte, prin adăugare („punere 
împreună”) / luare, scădere de obiecte, mărire/ micşorare; 

- exerciţii de clasificare, după 1-2 criterii (formă, culoare, mărime, utilitate  etc.) ; 
- exerciţii de includere în aceeași categorie : “Jocul mulţimilor”; “Găseşte locul potrivit!”  

etc.; 
- exerciții-joc asociative: “Jocul categoriilor”: “Familia de animale“; “Salata de legume”;  
- exerciții-joc de completare a unor imagini/propoziții lacunare simple cu sau fără suport 

imagistic; 
- exerciţii pentru recunoașterea si identificarea problemelor ( de exemplu: obținerea 

jucăriei care se afla într-un loc inaccesibil); 
- jocuri de construcţie în plan obiectual şi/sau imagistic; 
- exerciţii de realizare a corespondenţei; 
- exerciții de operare în concentrul 0-100, în plan obiectual/imagistic cu sau fără sprijin. 
- exerciții pentru reproducerea, în desen, a unor elemente grafice / geometrice / 

fenomene ale naturii cu ajutor (cercul, soarele, ploaia, fulgerul); 
- exerciţii de formare a noţiunilor integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 

animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, mijloace de transport  etc.); 
- exerciţii de completare verbală a propoziţiilor cu sau fără sprijin imagistic. 
2.2. Manifestă unele deprinderi de autonomie personală şi de conduită 

independentă 
- jocuri de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ jocuri 

cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”  etc.; 
- jocuri de exersare a deprinderilor de autonomie personală : ”La şcoală”; “Cum ne 

îmbrăcăm?”, “Cum aranjăm masa?”  etc. 
- exerciţii de acţiune concretă cu elementele mediului : ”Protejaţi natura!”, ”O faptă 

bună”  etc. 
- jocuri-competiţii pe diverse teme: ”Cine știe, câştigă”, ”Ştafeta”, “Cel mai bun interpret”, 

”Cel mai bun dansator”  etc.; 
- concursuri (desen, dans, cântec, gătit etc.). 
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Clasa a X-a 
2.3.Transpune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite prin: 
- exerciții- joc de acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, necesităţi proprii/ 

jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană: ”La masă”, “La telefon”, “La piaţă”, ”La cofetărie”,  
”La film”, ”La teatru” etc. 

 
3. Integrarea în plan social prin conduite independente 

Clasa a X-a 
3.1. Utilizează  relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
-exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între obiecte (multe, puține, mai multe, mai 

puține, tot atâtea/egal  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între membrii familiei (mai mare, mai mic, cel 

mai în vârstă, cel mai tânăr  etc.); 
- exerciţii de stabilire a relaţiilor numerice între fiinţe – animale, păsări ( câți/câte sunt, 

mai mulți/mai multe,  mai puțin/mai puține, exemplu: familia de animale,  ”Scroafa cu 
purcei ”,  ”Pisica cu pisoi ”, ”Cloşca cu pui ”  etc.); 

- exerciții de stablire a relațiilor numerice cu figurine/personaje povești: ”Alba ca zăpada 
și cei 7 pitici”, ”Bucle aurii”, ”Capra cu 3 iezi”; 

- exerciții de stabilire a relațiilor numerice între obiecte: numărare, adunare, scădere, 
împărțire (împărțirea unui obiect/ număr de obiecte în 2-4 părți egale, cu verbalizarea 
noțiunii de jumătate, sfert  etc.). 

3.2. Utilizează relaţii numerice între simboluri, unităţi de măsură: 
- exerciţii de măsurare verbalizare a acţiunii de măsurare, cu folosirea corectă a 

termenilor care descriu lungimea: ”lung”, ”scurt”, ”mai lung”, ”mai scurt”, ”la fel de 
lung”, ”cel mai lung”, cel mai scurt”  etc.); 

- exerciţii de măsurare a corpurilor solide și lichide , utilizând unități neconvenționale  
(pahare, căni, găletușe, creioane, sfoară, panglică) și convenționale ( vase gradate, 
sticla de 1 litru, greutăți de 1 kg/ 500 grame,  metru de croitorie, metru de tâmplărie, 
rigle gradate, cântar  etc.); 

- exerciţii de verbalizare a acţiunii de cântărire, cu folosirea corectă a termenilor care 
descriu masa corpului : ”greu”, ”uşor”, ”mai greu”, ”mai uşor”, ”la fel de greu”; 

- exerciţii de identificare a monedelor curente și a bancnotelor mai des utilizate (joc de 
rol care utilizează banii de jucărie, case de marcat, coș de cumpărături: ”De-a 
magazinul”, ”La piață”  etc.; 

- exerciții de operare cu unități monetare în vederea conștientizării noțiunii de : mai 
ieftin, mai scump, rest. 

3.3.  Identifică unele relații de cauzalitate între fenomene naturale sau mecanice 
utilizând elemente ştiiţifice simple prin: 

- exerciţii de descriere a proprietăților unor materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, 
cauciuc, piele, lână) şi a relațiilor de cauzalitate (fizică) dintre aceste caracteristici, 
vizând: provenienţa, utilitatea, mod de utilizare, proprietăți (ard, se topesc, sunt 
casabile, reciclabile  etc.); 

- exerciţii de urmărire a unor fenomene naturale pentru observarea legăturii cauză-efect 
(de ex: copacul se mişcă pentru că bate vântul,  uscarea plantelor verzi prin lipsa apei 
sau lipsa luminii  etc.); 

- exerciţii de descriere a unor legături cauzale mai complexe, naturale sau mecanice, cu 
utilizarea unor elemente științifice simple despre: plante, fenomene ale naturii, curent 
electric.          
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Conţinuturi 

Domenii de conţinut Clasa a X-a 
Comportament cognitiv la 
nivel perceptiv-motric 

Explorare și discriminare în contexte variate: 
-  obiecte, 
-  persoane,  
-  ființe,  
- alimente,  
- îmbrăcăminte, fenomene etc. 
Schema corporală și lateralitate: imitare mișcări 

generale, acțiuni, conștienizarea propriului corp, 
identificarea elementelor schemei corporale şi a  
lateralităţii; 

Structuri perceptive motrice de formă, mărime, culoare, 
spațiu și timp; 

Coordonare oculo – motorie. 
Comportament cognitiv la 
nivelul capacităţilor psiho-
individuale /proceselor 
psihice 

Cunoașterea obiectelor familiare şi a semnificațiilor 
acestora cu şi fără suport  vizual, auditiv, tactil, 
kinestezic; 

Identificarea  şi recunoaşterea obiectelor după anumite 
criterii; 

 
Gândirea , memoria, imaginația, atenţia, limbajul, voința: 
- analiza şi sinteza perceptuală şi/sau în plan mental; 
- încastrare; 
- alcătuire a unor obiecte/figuri/imagini din corpuri mai 

mici;  
- comparare şi sortare/clasificare plan obiectual/imagistic 

după caracteristici simple; 
- suprapunere şi asociere de imagini  
- imitație nonverbală, verbală;  
- verbalizare a acţiunii cu obiectele; - formare a noţiunilor 

integratoare (vocabular tematic: culori, fructe, legume, 
animale, îmbrăcăminte, obiecte de igienă, meserii, 
mijloace de transport  etc.); 

- descriere imagini simple; 
- realizare de sarcini simple, concrete.  
- asociere de  informaţii pentru crearea de conţinuturi, 

produse, activităţi noi; 
- acţiune cu obiecte pentru satisfacerea unor trebuinţe, 

necesităţi proprii/ jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană; 
-  reacţie adecvată la diferiți stimuli; 
- comenzi simple. 
- acțiuni pentru dezvoltarea unor deprinderi de 

autonomie personală ; 
- teme din viaţa cotidiană;  
- acţiuni concrete cu elementele mediului. 

Comportament cognitiv la 
nivelul integrării în plan 
social 

Relaţii numerice între obiecte, fiinţe: 
- relaţii numerice între obiecte; 
- relaţii numerice între membrii familiei  etc.; 
- relaţii numerice între fiinţe;  . 
- simboluri; asocierea unor simboluri; 
- unităţi de măsură; utilizare adecvată a unităţilor de 

măsură; 
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Domenii de conţinut Clasa a X-a 
- fenomene naturale; 
- materiale din mediu; 
- legături cauzale. 

 
 

Sugestii metodologice 
             Stimularea cognitivă a copilului cu dizabilități intelectuale are o notă de 
specificitate, cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a 
copilului obişnuit. Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu dizabilitate 
intelectuală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit, scris, 
socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. E necesar ca 
activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic, jocul fiind 
cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui tip de  copil. 
 Învățătorul - educator si profesorul - educator trebuie să utilizeze tehnici de  
flexibilizare cognitivă,  pentru a valorifica potențialul de cunoaștere al elevului, dar și 
valențele educației, care reprezintă direcții către valorile culturii naționale și universale, 
către mediul înconjurător natural și cultural, către cunoașterea de către elevi a valorilor 
care reprezintă norme sociale, relații interpersonale și comportamente sociale dezirabile. 
           Cogniția combină mai multe procese mentale: percepția și reprezentarea, memoria, 
limbajul, gândirea si raționamentul, rezolvarea de probleme. Ideea de bază este de a 
forma la copiii cu dizabilități intelectuale severe posibilitatea de a "ști cum" să reacționeze 
în situații cotidiene de viață, dar și de a le îmbogăți sfera generala de informații și 
cunoștințe. 
         Activitățile educațional-terapeutice de stimulare cognitivă vor ține cont de achizițiile 
elevilor din programul de dimineață și vor avea ca scop principal, de a pune copilul să le 
exerseze în contexte diferite, cât mai familiale, în cadrul unor teme ca: "Eu și familia mea",  
" La cumpărături cu colegii mei"   etc. Importantă este organizarea activităților din cadrul 
temelor cu legatura între ele în sensul că, după o activitate cum ar fi "Ne pregătim pentru 
teatru ", să urmeze o alta precum " Ne pregătim pentru circ", astfel încât elevul să aibă 
prilejul să folosească o serie de informații din prima temă( ca de exemplu ne cumpărăm 
bilete, ne pregătim mașina  etc.), dar totodată, să poată face și diferențieri între ceea ce 
vizionăm la teatru și ceea ce vizionăm la circ.  
         Este foarte important ca operațiile, acțiunile, activitățile desfășurate, să fie bine 
exersate și însușite înainte de a trece la operații, acțiuni, activități noi, astfel încât să se 
obțină modificări durabile în plan cognitiv. La un anumit interval de timp, este indicat să se 
desfășoare "activități integratoare", în sensul că, elevul să reia toate activitățile 
desfășurate anterior, la un nivel superior. Astfel: în cadrul unei teme precum "La 
cumpărături" , elevii vor trebui să știe să folosească formule de adresare, să descrie 
anumite produse, să știe să le facă reclamă, să știe să citească o listă de mărfuri, să  
calculeze banii, să exerseze diverse gesturi  etc. În felul acesta, avem certitudinea că 
achizitiile scolare ale elevilor își găsesc expresia în comportamente adecvate, care să le 
permită adaptarea. În cadrul unei activități, de obicei este indicat să se vizeze competențe 
desprinse din competențele generale în ansamblul lor. 
 Este necesar să se urmărească stimularea perceptivă, integrarea perceptivă, 
formarea raționamentului perceptiv, verigi importante pentru trecerea spre cognitiv și logic. 
Este important ca activitățile alese să antreneze din punct de vedere afectiv.  
 În continuare, câteva exemple de cum se poate raporta învățătorul-educator sau 
profesorul-educator la diversele discipline din programul de predare pentru a stimula 
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adecvat elevii. Sugestiile sunt orientative și lasă loc fiecărui cadru didactic să-și 
organizeze activitatea cât mai creativ. 
 a. Elemente de matematică. Conținutul învățării să vizeze fapte și situații cu 
semnificație în viața cotidiană. De exemplu: să compare cantități, folosind măsuri 
neconvenționale și convenționale, să folosească banii, să-și organizeze timpul. In 
activitățile cotidiene, să învețe să compare, să clasifice, să adune, să scadă. Să-și poata 
forma deprinderi aritmetice prin manipularea cantităților și a numerelor, în mod gradual, 
dezvoltând înțelegerea unor relații și algoritmi de calcul elementar. Învățătorul/profesorul-
educator poate selecta  procedee și metode de învățare care să structureze perceția 
vizuală, capacitățile tactil - kinestezice. Este absolut necesar ca activitățile să fie adaptate 
nivelului psihoindividual și de vârstă ale elevului (clasei de elevi), sub raportul înțelegerii 
limbajului și înțelegerii acestuia (acestora). 
 b. Explorarea mediului înconjurător. Este extrem de utilă pentru copiii cu 
dizabilități severe, cunoașterea plantelor, a mediului în care se dezvoltă ele, a ciclului lor 
de viață, a modului lor de îngrijire.  Varietatea plantelor și animalelor, explorarea lor, îi 
ajută pe copii să conștientizeze diferențele dintre aspectele lumii înconjurătoare, să 
identifice similarități, să poată grupa sau clasifica.  
Învățătorul/profesorul-educator trebuie să aibă în vedere că un obiectiv important,  în 
activitățile de cunoaștere, este să dezvolte la copilul cu dizabilități severe, relații 
emoționale adecvate cu privire la plante și animale să-l învețe să respecte orice înseamnă 
viață. Astfel că elevii vor fi antrenați în îngrijirea plantelor din clasă, curtea școlii, în 
organizarea "colțului viu": acvariu, creșterea și îngrijirea unor animale mici. 
           Cunoștințele și înțelegerea începe de la explorarea acestora cu ajutorul simțurilor. 
Copilul va putea astfel să sorteze și să clasifice materialele sau obiectele, să identifice 
asemănări și deosebiri dintre ele, să le numească, să descrie proprietățile lor 
caracteristice. 
 Copiii pot fi  puși în situația de a experimenta schimbările pe care materialele le pot 
suferi: de formă, volum, stare (ex. înghețarea apei, topirea ciocolatei, dizolvarea  zahărului 
în apă  etc.), să înțeleagă diferențele dintre schimbările reversibile si ireversibile ale 
materiei. 
 c. Cunoașterea și igiena corpului uman. Se va urmări cunoașterea părților 
corpului, a funcțiilor principalelor organe, și în special, a regulilor de igienă corporală 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 
   
 EXEMPLE ORIENTATIVE DE SUBIECTE APLICATIVE  
1. Corpul uman 
2. Familia  
3. Școala  
4. Orașul/localitatea 
5. Țara noastră 
6. Reguli de circulație  
7. Reguli igienico-sanitare  
8. Reguli de comportare civilizată  
9. Meserii, unelte  
10. Evenimente festive  
11. Excursii, vizionări de spectacole  
12. Formulare cu destinație oficiala  
13. Povestiri, poezii  
           Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţământ. Se 
recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a 
comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, realizarea unor activități care 
să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi 
atitudini în contexte fireşti, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se 
realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între elevi.       
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De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, 
pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.  
          Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare / competenţele dobândite 
de către copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, 
comunicate şi discutate cu părinţii/reprezentanții legali. În întreaga activitate de învăţare şi 
evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.  
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