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Folosind metode active elevii sunt scoşi din ipostaza de obiect al 
formării şi sunt transformaţi în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare.

Sunt considerate metode active toate acele metode care sunt capabile:

să mobilizeze energiile elevului;

 să-i concentreze atenţia;

 să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia; 

să-i câştige adeziunea faţă de cele învăţate, care-l mobilizează;

să-şi pună în joc imaginaţia, puterea de creaţie, memoria etc..



� Metodele activ-participative pun accentul pe 
procesele de cunoaştere şi nu pe produsele 

cunoaşterii.
Cele mai reprezentative metode active utilizate în 
predarea lecţiilor de matematică în ciclul primar 
sunt:

� -problematizarea;
� -învăţarea prin descoperire;
� -algoritmizarea;
� -modelarea didactică;
� -exerciţiul;
� -jocul didactic;



a. a. ProblematizareaProblematizarea



�� Este Este modalitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictuală pomodalitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictuală pozitivzitivăă, , 

determinatdeterminată ă de necesitatea rezolvde necesitatea rezolvăării de probleme. Urii de probleme. Urmrmăăreşte reşte realizarea realizarea 

activitactivităăţii de predare ţii de predare –– învăţare învăţare –– evaluare evaluare prin lansarea şi rezolvarea unor prin lansarea şi rezolvarea unor 

situaţii problemă.situaţii problemă.

Se disting douSe disting două ă elemente principale:elemente principale:

�� o scurto scurtă ă informare careinformare care--l pune pe elev în temă;l pune pe elev în temă;

�� întrebarea care provoacă dificultatea de rezolvare, antrenând caîntrebarea care provoacă dificultatea de rezolvare, antrenând capacitatea de pacitatea de 

reflexie.reflexie.

Etapele metodice ale problematizEtapele metodice ale problematizăării:rii:

�� Perceperea problemei Perceperea problemei şi apariţia primilor indici orientativi pentru rezolvare;şi apariţia primilor indici orientativi pentru rezolvare;

�� Studierea şi înţelegerea aprofundată, Studierea şi înţelegerea aprofundată, urmaturmată ă de restructurarea datelor de restructurarea datelor 

problemei, prin activitatea independentproblemei, prin activitatea independentăă;;

�� CCăăutarea soluţiilor la  problema pusă;utarea soluţiilor la  problema pusă;

Situaţii problematice folosite în scopul participării active a eSituaţii problematice folosite în scopul participării active a elevilor în procesul levilor în procesul 

învăţării pot fi provocate chiar din clasa I.învăţării pot fi provocate chiar din clasa I.



Iată câteva exemple:

1. Completează!

2 4 1

2. Găsiţi toate variantele de scriere a unui număr!
� - � = 5

� - � = 5

� - � = 5

� - � = 5

� - � = 5

� + � = 7

� + � = 7

� + � = 7

� + � = 7

� + � = 7

3. Completaţi:

9

1 2 43

9



b. b. Învăţarea prin descoperireÎnvăţarea prin descoperire
În cadrul descoperirii În cadrul descoperirii accentul cade pe caccentul cade pe căăutarea şi utarea şi 
ggăăsirea soluţieisirea soluţiei. E. Elevul desflevul desfăăşoară astfel o intensă şoară astfel o intensă 
activitate independentactivitate independentă ă de observare, cercetare şi de observare, cercetare şi 
prelucrare a informaţiilor, este pus în situaţia de a prelucrare a informaţiilor, este pus în situaţia de a 
redescoperi, de aredescoperi, de a--şi însuşi cunoştinţele prin efort propriu.şi însuşi cunoştinţele prin efort propriu.
Astfel se poate vorbi de:Astfel se poate vorbi de:

�� descoperire pe cale inductivdescoperire pe cale inductivăă, , care urmcare urmăăreşte în final reşte în final 
formarea schemelor operatorii.formarea schemelor operatorii.
De exemplu, în exerciţii de tipul 14 + 3 şi 14 De exemplu, în exerciţii de tipul 14 + 3 şi 14 –– 3, se produc 3, se produc 
trei tipuri de acţiuni:trei tipuri de acţiuni:
-- descompunerea: descompunerea: 14 + 3 = (10 + 4) + 314 + 3 = (10 + 4) + 3
-- grupareagruparea = 10 + (4 + 3)= 10 + (4 + 3)
-- operaţiaoperaţia = 10 + 7= 10 + 7

= 17= 17
sau…sau…



�� descoperirea pe cale deductivdescoperirea pe cale deductivăă, în care elevul are un moment de , în care elevul are un moment de 
ccăăutare, care implicutare, care implică ă încadrarea unui sistem mai larg, apoi sfera se încadrarea unui sistem mai larg, apoi sfera se 
restrânge pârestrânge pânnă ă la recunoaşterea particularităţilor.la recunoaşterea particularităţilor.

De exemplu:De exemplu:

În lecţia „Înmulţirea numerelor cu 10, 100, 1000”, pe baza cunoşÎn lecţia „Înmulţirea numerelor cu 10, 100, 1000”, pe baza cunoştinţelor tinţelor 
anterioare (înmulţirea este o adunare repetată), elevii pot descanterioare (înmulţirea este o adunare repetată), elevii pot descoperi operi 
rezultatele şi în final pot formula regula de calcul:rezultatele şi în final pot formula regula de calcul:

4 x     10 =     10 +     10 +     10 +     10 =     404 x     10 =     10 +     10 +     10 +     10 =     40

4 x   100 =   100 +   100 +   100 +   100 =   4004 x   100 =   100 +   100 +   100 +   100 =   400

4 x 1000 = 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 40004 x 1000 = 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000

Regula de calcul: pentru a înmulţi un număr cu 10, 100, 1000, seRegula de calcul: pentru a înmulţi un număr cu 10, 100, 1000, se scrie  scrie 

numnumăărul şi se adaugă la dreapta lui un zero, două zerouri, trei zerorul şi se adaugă la dreapta lui un zero, două zerouri, trei zerouri.uri.

�� descoperirea prin analogie, descoperirea prin analogie, care constcare constă ă în aplicarea unui procedeu în aplicarea unui procedeu 
cunoscut la un alt caz cu care are asemcunoscut la un alt caz cu care are asemăănnăăriri

�� De exemplu:De exemplu:

�� 1.1. 7 +   2 =   97 +   2 =   9 4 4 –– 2 =   22 =   2

�� 70 + 20 = 9070 + 20 = 90 40 40 –– 20 = 2020 = 20



�� Etapele metodice ale învăţării prin Etapele metodice ale învăţării prin 
descoperire:descoperire:

1.1. Confruntarea cu situaţia problemăConfruntarea cu situaţia problemă

2.2. Actul descopeririiActul descoperirii

3.3. Verbalizarea generalizVerbalizarea generalizăărilorrilor

4.4. Exersarea a ceea ce sExersarea a ceea ce s--a descoperita descoperit



c.c.Algoritmizarea Algoritmizarea 

�� Este o metodEste o metodă ă care se bazeazcare se bazează ă pe pe folosirea folosirea 
algoritmilor în actul predăriialgoritmilor în actul predării cu scopul de a cu scopul de a 
familiariza elevii cu o serie de scheme familiariza elevii cu o serie de scheme 
proceduraleprocedurale (modele de acţiune), (modele de acţiune), logice logice sau sau de de 
calculcalcul, care , care îi vor ajuta să rezolve o serie largă îi vor ajuta să rezolve o serie largă 
de sarcini de instruirede sarcini de instruire..
Însuşirea algoritmilor se face pe două căi:Însuşirea algoritmilor se face pe două căi:

�� calea inductivcalea inductivă ă ;;
�� calea deductivcalea deductivăă..
�� Calea inductivCalea inductivă ă este cea mai potriviteste cea mai potrivită ă pentru pentru 

particularitparticularităăţile de vârstă ale elevilor din ciclul ţile de vârstă ale elevilor din ciclul 
primar.primar.
În învăţarea tablei înmulţirii, algoritmizarea este În învăţarea tablei înmulţirii, algoritmizarea este 
foarte eficientfoarte eficientăă, fie folosind metoda adun, fie folosind metoda adunăării rii 
repetate, fie folosind cunoştinţele anterioare de repetate, fie folosind cunoştinţele anterioare de 
înmulţire.înmulţire.



�� De exemplu:De exemplu:
�� 5 x 4 5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

sausau
�� 5 x 4 5 x 4 = (4 x 4) + 4= (4 x 4) + 4

= 8 + 4 + 4 + 4= 8 + 4 + 4 + 4
= 16 + 4= 16 + 4
= 12 + 4 + 4= 12 + 4 + 4
= 20= 20
= 16 + 4= 16 + 4
= 20= 20

�� Algoritmul „ordinea efectuării operaţiilor” se poate Algoritmul „ordinea efectuării operaţiilor” se poate 
însuşi pe cale deductivă pornind de la regula următoare: însuşi pe cale deductivă pornind de la regula următoare: 
întrîntr--un exerciţiu cu paranteze se efectuează mai întâi un exerciţiu cu paranteze se efectuează mai întâi 
operaţiile din parantezele mici, apoi cele din parantezele operaţiile din parantezele mici, apoi cele din parantezele 
mari şi la urmă cele cuprinse între acolade.mari şi la urmă cele cuprinse între acolade.

�� Efectuarea operaţilor din paranteze conduce la Efectuarea operaţilor din paranteze conduce la 
transformarea eventualelor paranteze mari şi acolade în transformarea eventualelor paranteze mari şi acolade în 
paranteze mici, respectiv mari.paranteze mici, respectiv mari.



�� Exemplu:Exemplu:

�� {[( 2 + 6) : 2 + 2] : 2 + 2} : 5 + 2 = [( 8 : 2 + 2): 2 + 2]: 5 {[( 2 + 6) : 2 + 2] : 2 + 2} : 5 + 2 = [( 8 : 2 + 2): 2 + 2]: 5 + 2 = + 2 = 
[(4 + 2) : 2 + 2]: 5 + 2 = [(4 + 2) : 2 + 2]: 5 + 2 = 

= (6 : 2 + 2): 5 + 2 = (3 + 2) : 5 + 2 = 5 : 5 + 2 = 1 + 2 = 3= (6 : 2 + 2): 5 + 2 = (3 + 2) : 5 + 2 = 5 : 5 + 2 = 1 + 2 = 3



d. d. Modelarea didacticModelarea didacticăă
�� Este o metodEste o metodă ă de explorare indirectde explorare indirectă ă a realita realităăţii, a fenomenelor din ţii, a fenomenelor din 

naturnatură ă şi societate cu ajutorul unor sisteme numite şi societate cu ajutorul unor sisteme numite modelemodele..
Modelele pot fi:Modelele pot fi:

�� obiectualeobiectuale: corpuri geometrice, machete, mulaje: corpuri geometrice, machete, mulaje
�� figurativefigurative: r: reprezenteprezentăări grafice sau scheme ale unor obiecte, ri grafice sau scheme ale unor obiecte, 

montaje, aparate;montaje, aparate;
�� simbolicesimbolice: formule, ecuaţii.: formule, ecuaţii.

Modelul oferModelul oferă ă elevului posibilitatea „să vadă” unitar structura elevului posibilitatea „să vadă” unitar structura 
problemei. problemei. 
În procesul de învăţare modelul este folosit sub două aspecte:În procesul de învăţare modelul este folosit sub două aspecte:

�� învăţarea cu ajutorul modelelor constituite de alţii (învăţător,învăţarea cu ajutorul modelelor constituite de alţii (învăţător, p păărinte);rinte);
�� învăţarea prin construcţia modelelor de către elevi cu ajutorul învăţarea prin construcţia modelelor de către elevi cu ajutorul 

învăţătorului.învăţătorului.
În ceea ce priveşte rezolvarea problemelor desenând pe o planşă În ceea ce priveşte rezolvarea problemelor desenând pe o planşă 
modelul de rezolvare a unei probleme printrmodelul de rezolvare a unei probleme printr--o anumito anumită ă metodmetodăă, elevii , elevii 
vor rezolva cu uşurinţă probleme de acelaşi tip.vor rezolva cu uşurinţă probleme de acelaşi tip.



�� De exemplu:De exemplu:
�� La un magazin sLa un magazin s--au vânau vândut 865dut 865 000  000 kg de zahkg de zahăăr în 2 zile. r în 2 zile. 

În prima zi sÎn prima zi s--au vândut cu 13 000 kg de zahăr mai mult au vândut cu 13 000 kg de zahăr mai mult 
decât a doua zi. decât a doua zi. 
Câte Câte kilograme de zahkilograme de zahăăr sr s--au vândut în fiecare zi?au vândut în fiecare zi?

�� DupDupă ă ce elevii citesc problema, o analizeazce elevii citesc problema, o analizează ă şi fac şi fac 
reprezentarea ei corectreprezentarea ei corectăă, vor vedea modul de rezolvare , vor vedea modul de rezolvare 
prin una sau mai multe metode, astfel:prin una sau mai multe metode, astfel:

�� Reprezentarea graficReprezentarea graficăă::
1313 000kg000kg

865 000 kg865 000 kg
�� Tot model se poate folosi la compunerea problemelor. Tot model se poate folosi la compunerea problemelor. 

Modelele pot fi sub formModelele pot fi sub formă ă de reprezentare graficde reprezentare graficăă, sub , sub 
formformă ă de exerciţii sau litere.de exerciţii sau litere.



e). e). ExerciţiulExerciţiul
�� Exerciţiul reprezintă ,,o metodă fundamentală ce presupune Exerciţiul reprezintă ,,o metodă fundamentală ce presupune 

efectuarea conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuniefectuarea conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuni în în 
vederea realizvederea realizăării unor multiple scopuri”( Cerghit, Ioan, rii unor multiple scopuri”( Cerghit, Ioan, Metode de Metode de 
învăţământ , învăţământ , Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 125 ).Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 125 ).
În În clasa întâiclasa întâi se folosesc mai multe tipuri de exerciţii:se folosesc mai multe tipuri de exerciţii:
1. 1. Exerciţii folosite pentru scrierea şirului de numere naturale înExerciţii folosite pentru scrierea şirului de numere naturale în
limitele 0limitele 0--1010

�� NumNumăărră ă şi scrie câte sunt:şi scrie câte sunt:

���

� � �



�� CompleteazCompleteazăă::

2 4 _ _ _

În clasa a II-a şi a III-a se pot folosi următoarele exerciţii:
1.Completează numerele care lipsesc:
36, ___, ___, ___. ___, ___, ___, 43
2.Scrieţi numerele date în ordine crescătoare, apoi descrescătoare:
36, 14, 25, 42, 19, 81, 90
2. Exerciţii pentru stabilirea semnului operaţiilor:
Aceste exerciţii solicită gândirea elevilor, presupunând independenţă, 

investigaţie:
Exemple:

a) 4 � 5 = 9 78 � 70 = 8
3.Exerciţii pentru stabilirea semnului de relaţie: “>”, “=”, “<”
Exemple:
1. 3 � 4; 7 � 5; 8 � 8.
sau
Încercuieşte numărul mai mare din fiecare pereche:
11 13 10 11 12 11
17 16 15 16 19 18



4. Exerciţii folosite pentru însuşirea, consolidarea, fixarea 
operaţiilor aritmetice:
a.Completează căsuţele libere

+2 +2 +2

4 � � ��
b.Ajută fiecare fluture să-şi găsească floarea potrivită:

20 60 40 100 30

40+20 20+20 80+20 10+20 10+10

20 30 40
c). Alegeţi rezultatul corect:

50 – 20 = 
d). Scrieţi în baloane numere, astfel ca diferenţa lor să fie cea indicată în casete:

34 60 25

40 - 20

20 40

e) Găsiţi toate valorile lui a şi b:
a x b = 16 a x b = 12



5. Exerciţi5. Exerciţiii cu text datcu text dat

Acest tip de exerciţii se folosesAcest tip de exerciţii se folosestete în urma însuşirii operaţiilor matematice:în urma însuşirii operaţiilor matematice:
Exemple:Exemple:

�� MMăăriţi cu 6 numărul 34;riţi cu 6 numărul 34;
�� Aflaţi diferenţa numerelor 75 şi 15;Aflaţi diferenţa numerelor 75 şi 15;
�� Aflaţi produsul numerelor 7 şi 4;Aflaţi produsul numerelor 7 şi 4;
�� De câte ori se cuprinde 9 în 81?De câte ori se cuprinde 9 în 81?

6. Exerciţii pentru aflarea termenului necunoscut:6. Exerciţii pentru aflarea termenului necunoscut:

�� a)a) 5 + 5 + �� = 8= 8
�� -- 3   = 13   = 1
35 35 -- �� = 32= 32

�� b) Care sunt valorile (numerele naturale) pe care le poate avea b) Care sunt valorile (numerele naturale) pe care le poate avea yy în fiecare dintre în fiecare dintre 
inegalitinegalităăţile:ţile:

245 + y < 284245 + y < 284 y y –– 125 <5125 <5

7. Exerciţii sub formă de tabele7. Exerciţii sub formă de tabele

Exemple: Exemple: 
CompleteazCompletează ă ccăăsuţele libere:suţele libere:

14102320

+ 4



Sunt

Au venit

Erau

PorumbeiGâşte RaţeBerzeRândunele

Calculaţi:Calculaţi:

a)Completaţi tabelul:

707

649

929

936

(a x b) : ccba

Atractive şi eficiente pentru dezvoltarea flexibilităţii gândirii, 
pentru activizarea întregii clase sunt rebusurile matematice.



d.Jocul didactic matematicd.Jocul didactic matematic

La nivelul învăţământului primar, La nivelul învăţământului primar, jocurile didacticejocurile didactice ofer oferă ă un cadru propice un cadru propice 
pentru pentru învăţarea activă, participativăînvăţarea activă, participativă, stimulând , stimulând iniţiativa şi iniţiativa şi 
creativitateacreativitatea elevilor.elevilor.

Tipuri de jocuri didactice matematice:Tipuri de jocuri didactice matematice:
1. 1. DupDupă ă momentul momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei:în care se folosesc în cadrul lecţiei:

�� jocuri didactice matematice, ca lecţie de sine stătătoare, compljocuri didactice matematice, ca lecţie de sine stătătoare, completetăă;;
�� jocuri didactice matematice folosite ca momente propriujocuri didactice matematice folosite ca momente propriu--zise ale lecţiei;zise ale lecţiei;
�� jocuri didactice matematice în completarea lecţiei, intercalate jocuri didactice matematice în completarea lecţiei, intercalate pe pe 

parcursul lecţiei sau în final;parcursul lecţiei sau în final;
2. 2. DupDupă ă conţinutul capitolelor conţinutul capitolelor de însuşit:de însuşit:

�� jocuri didactice matematice pentru aprofundarea însuşirii cunoştjocuri didactice matematice pentru aprofundarea însuşirii cunoştinţelor inţelor 
specifice unui capitol sau grup de lecţii;specifice unui capitol sau grup de lecţii;

�� jocuri didactice matematice utilizate pentru familiarizarea elevjocuri didactice matematice utilizate pentru familiarizarea elevilor cu ilor cu 
unele concepte moderne de matematicunele concepte moderne de matematică ă (mulţime, relaţie, conector (mulţime, relaţie, conector 
logic etc)logic etc)
IatIată ă câteva exemple de jocuri didactice matematicecâteva exemple de jocuri didactice matematice::

În jocul În jocul „Roboţelul” „Roboţelul” se pot folosi toate operaţiile matematice se pot folosi toate operaţiile matematice 
pentru a afla ce numpentru a afla ce număăr poartr poartă ă roboţelul la pantofi şi în funcţie de roboţelul la pantofi şi în funcţie de 
acestea se poate utiliza la orice clasacestea se poate utiliza la orice clasăă..



15

9

24 4

28 6
+

- +

=
?

=
?

„Şarpele ANACONDA”
• Scopul jocului: - formarea deprinderilor de calcul rapid şi corect;

- dezvoltarea spiritului competitiv.



�� Jocul didactic este indicat a fi folosit foarte mult la lecţiileJocul didactic este indicat a fi folosit foarte mult la lecţiile

de matematicde matematică ă din clasa I, dar se poate folosi şi în claseledin clasa I, dar se poate folosi şi în clasele

urmurmăătoare, fiind o modalitate de atoare, fiind o modalitate de a--i determina pe elevi si determina pe elevi să ă 

participe activ la lecţie în orice etapă a ei.participe activ la lecţie în orice etapă a ei.

�� În comparaţie cu metodele tradiţionale în care elevul eraÎn comparaţie cu metodele tradiţionale în care elevul era

un simplu „spectator”, metodele active tind să facă din elev un simplu „spectator”, metodele active tind să facă din elev 

un „actor”, un participant activ la procesul învăţării. un „actor”, un participant activ la procesul învăţării. 


