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NOT  DE PREZENTARE 
 

Programa şcolară pentru disciplina Ştiin e ale naturii pentru clasele a III-a și a IV-a 
face parte din aria curriculară Matematic  şi ştiin e ale naturii. În planul-cadru este prevăzută 
o oră pe săptămână pentru această disciplină. Ea are în vedere atât studiul integrat al 
ştiinţelor naturii la clasele a III-a şi a IV-a, cât şi de criteriile internaţionale general acceptate 
pentru programa actuală a Şcolilor Waldorf. 
 În cadrul pedagogiei Waldorf, disciplina Ştiin e ale naturii dobândeşte o identitate 
aparte începând cu clasa a III-a, moment în care copiii manifestă dorinţa de a cunoaşte şi de 
a înţelege legile naturii. Abordarea modului în care omenirea a descoperit legităţile care 
guvernează natura reprezintă o cale de cunoaștere accesibilă pentru copiii de această 
vârstă. Strategiile de învăţare sunt centrate în special pe activităţi practice, precum cultivarea 
pământului, prelucrarea cerealelor, construirea casei, practicarea meşteşugurilor etc.  

Prin aceste activităţi se urmărește în special îmbogăţirea experienţei de viaţă a 
copilului şi menţinerea legăturii sale afective cu natura. Din această legătură se va putea 
dezvolta, în mod firesc, responsabilitatea adultului faţă de lumea înconjurătoare. 
 La clasa a IV-a, disciplina Ştiin e ale naturii urmăreşte tratarea specifică a omului în 
relaţie cu celelalte regnuri, în special cu cel animal, din care rezultă un mod cuprinzător de a 
concepe omul şi o atitudine responsabilă faţă de natură. În felul acesta, copiii sunt îndrumaţi 
către identificarea şi folosirea resurselor de informare auxiliare şi rămân deschişi la 
receptarea informaţiilor ştiințifice în cadrul următoarelor cicluri de învăţământ. 

Prin această programă se urmăreşte crearea condiţiilor favorabile de a forma şi 
dezvolta competenţele elevilor într-un ritm individual, de a putea transfera cunoştinţele 
acumulate dintr-un domeniu de studiu într-altul. 

 
Structura programei școlare include: 
- notă de prezentare; 
- competenţe generale; 
- competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare; 
- conţinuturi; 
- sugestii metodologice; 
- bibliografie. 
Competen ele 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.  

Competen ele generale vizate la nivelul disciplinei Științe ale naturii jalonează 
achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.  

Competen ele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape 
în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea 
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care 
valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor 
contexte de învăţare variate.  

Con inuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru 
dobândirea competenţelor de bază.  

Sugestiile metodologice prezintă strategii didactice de integrare a conţinuturilor în 
proiectarea şi desfăşurarea activităţilor și de adaptare a acestora la nivelul de vârstă al 
elevilor şi la particularităţile claselor de elevi. 
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COMPETEN E GENERALE 
 

1. Explorarea/ investigarea şi experimentarea realităţii prin folosirea unor 
instrumente şi procedee adecvate 

2. Comunicarea observaţiilor prin valorificarea terminologiei specifice 
învăţate 

3. Manifestarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural echilibrat 
şi propice vieţii 
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COMPETEN E SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 
 

1. Explorarea/ investigarea realit ii şi experimentarea prin folosirea unor instrumente şi procedee adecvate 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 
1.1 Efectuarea unor opera ii experimentale simple pentru a 

descoperi însuşiri ale plantelor de cultur  în rela ie cu mediul de 
via   

 activităţi practice de mânuire a unor instrumente de măsurare şi 
observare a calităţilor elementelor de mediu: termometru, lupă, riglă, 
pahare etc. 

 compararea elementelor de mediu în cadrul anotimpurilor 
 explorarea mediului natural din zona şcolii 
 exerciţii de observare a poziţiei Soarelui şi a Lunii în cadrul 

anotimpurilor 
 experimente simple prin care să se evidenţieze: însuşirile solului, ale 

apei, reacţiile plantelor faţă de lumină, căldură, apă şi aer, caracteris-
tici ale plantelor de cultură în comparaţie cu flora spontană etc.  

1.1. Punerea în eviden  a regularit ii fenomenelor, pe baza 
m sur torilor efectuate, prezentând adecvat rezultatele 

 argumentarea prezenţei unor fenomene într-o succesiune 

 punerea în evidenţă a caracteristicilor psiho-fizice a organismelor 
studiate 

 prezentarea în forme variate (desen, ilustraţii, compuneri etc.) a unor 
rezultate experimentale 

 comunicarea în moduri variate de observaţii asupra asemănărilor şi 
deosebirilor morfologice şi funcţionale dintre membrele, trunchiul şi 
capul omului şi cele ale altor vieţuitoare 

1.2. Realizarea unor experimente pe teme date, pe baza unei liste de 
opera ii 
 experimente simple pe teme ca: germinaţia seminţelor, obţinerea 

răsadului, relaţia dintre vreme şi diferitele comportamente ale 
plantelor etc.  

 realizarea unor colecţii de plante de cultură (de ex.: spice de grâu, 
secară, orz, ovăz)  

 exprimarea unor concluzii cu privire la fenomenele observate 
 discutarea unor metode de protejare a plantelor şi a mediului lor de 

viaţă 

1.2. Realizarea unor experimente simple pe baza unor ipoteze date 

 realizarea în situaţii variate a echilibrului corpului 
 compararea abilităţilor senzoriale ale unor vieţuitoare 
 efectuarea de experimente simple privind corpurile vii (creşterea, 

dezvoltarea, reacţia la factorii de mediu) 
 construirea unui acvariu/ terariu pentru studiul modificărilor suferite 

de un animal şi a influenţei factorilor de mediu 
 îngrijirea animalelor şi plantelor din colţul viu al clasei  
 dezbateri pe marginea experimentelor realizate 

1.3. Confec ionarea unor produse sau a unor machete ce reprezint  
case sau instala ii din mediul rural 
 compararea uneltelor agricole folosite de oameni în trecut cu cele 

folosite în prezent 
 urmărirea evoluţiei uneltelor agricole în decursul istoriei omenirii 
 confecţionarea unor unelte simple pentru lucrări agricole  
 confecţionarea unor machete reprezentând case sau instalaţii dintr-o 

aşezare rurală, folosind materiale naturale 

1.3. Reprezentarea prin modele a unor aspecte familiare din mediul 
înconjur tor 
 reprezentarea artistică a diferitelor animale studiate (cal, leu, miel, 

şoarece, vultur, şarpe etc.) 
 evidenţierea caracteristicilor esenţiale ale animalelor studiate 
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2. Comunicarea observa iilor prin valorificarea terminologiei specifice înv ate 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 
2.1. Descrierea însuşirilor plantelor de cultur  în rela ie cu mediul 
 realizarea unor descrieri empirice ale plantelor cultivate în mediul 

apropiat, în corelaţie cu solul, aspectele climatice şi formele de relief 
 realizarea unor desene, schiţe în care să se reflecte caracteristicile 

esenţiale ale principalelor plante de cultură din mediul apropiat, 
precum şi evoluţia plantelor de-a lungul anotimpurilor 

 realizarea unor desene care înfăţişează principalele lucrări agricole 
realizate de ţărani pe parcursul unui an 

2.1. Descrierea rela iilor dintre p r ile componente ale unui sistem 
familiar 

 descrierea relaţiei dintre componentele unui mediu de viaţă 
 identificarea particularităţilor unui animal, precum: reacţia la stimuli, 

hrănirea, modul de viaţă 

2.2. Descrierea rela iei omului cu mediul 
 observarea principalelor aspecte din agricultura locală, a 

transformărilor de mediu produse de oameni de-a lungul timpului 
 descrierea aspectelor prin care oamenii au influenţat mediul 
 jocuri de rol având ca temă anotimpurile, lucrările agricole, 

prelucrarea recoltelor etc.  
 activităţi de asumare a rolurilor în cadrul activităţilor practice 

2.2. Explicarea rela iilor dintre diferite sisteme din mediul 
înconjur tor 
 colectarea de informaţii despre un sistem în cadrul unei excursii, 

drumeţii, expediţii etc. 
 realizarea de observaţii asupra relaţiei dintre însuşirile organismelor 

şi mediul lor de viaţă 
 gruparea organismelor dintr-un mediu, în funcţie de modul de hrănire 
 determinarea unor caracteristici specifice ale organismelor dintr-un 

mediu de viaţă acvatic/terestru 
2.3. Prezentarea rezultatelor unui experiment propriu folosind 
termenii ştiin ifici înv a i 
 activităţi de grup în care se comunică experienţa dobândită în cadrul 

activităţilor practice de semănat, plantat, recoltat etc. 
 descrierea condiţiilor de desfăşurare a experimentelor 
 formulare de întrebări 
 consultarea unor atlase, albume, enciclopedii, reviste etc. 

2.3. Comunicarea în maniere diverse a rela iilor dintre p r ile 
componente ale unui sistem şi/ sau sistemele studiate  
 descrierea verbală, orală, prin desene, planşe, imagini, modele, 

construcţii etc. a relaţiilor dintre organisme şi mediu 
 realizarea unor colecţii de fotografii, desene etc. despre vieţuitoare 

din diferite medii de viaţă  
 compararea perceperii mediului înconjurător de către om şi animale 

la nivelul simţurilor  
 

3. Dezvoltarea interesului fa  de men inerea unui mediu natural echilibrat şi propice vie ii 
Clasa a III-a Clasa a IV-a 

3.1. Manifestarea interesului fa  de fenomenele ştiin ifice întâlnite 

 activităţi practice de amenajare a spaţiului şcolii cu plante  
 activităţi practice de îngrijire a plantelor din mediul apropiat 
 activităţi practice de menţinere a unei diete sănătoase 

3.1. Manifestarea interesului fa  de fenomenele ştiin ifice întâlnite 

 activităţi practice de hrănire şi îngrijire a animalelor 
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Clasa a III-a Clasa a IV-a 
 3.2. Conştientizarea efectelor mediului asupra propriului organism 

 descrierea unor măsuri posibile de protejare faţă de factorii de 
poluare 

 3.3. Protejarea propriului corp fa  de factorii d un tori din mediu  

 dezbateri privind modalităţi de prevenire a acţiunii factorilor de mediu 
cu efecte nocive pentru om 

 compararea unor animale cu omul, din punctul de vedere al 
rezistenței acestora la unii factori nocivi și a adaptării la mediu 
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CON INUTURI 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 
1. Anotimpurile. Poziţiile Soarelui şi ale Lunii faţă de Pământ. Echinocţiile 
şi solstiţiile. 
2. Cultivarea plantelor în funcţie de relief 
3. Pregătirea pământului pentru semănat 

- lucrări agricole 
- unelte agricole 
- gospodăria ţărănească 

4. Semănatul de toamnă/ primăvară 
- semănatul 
- germinaţia seminţelor  
- îngrijirea culturilor 
- recoltarea culturilor 
- factorii de mediu 

5. Grădina de legume 
- obţinerea răsadului 
- plantarea în sere sau în câmp 
- îngrijirea straturilor de legume 

6. Prelucrarea grâului pentru obţinerea pâinii şi a altor produse necesare 
hranei omului 

- drumul grâului de la semănat până la moară (obţinerea făinii) 
- drumul grâului de la moară la brutărie (legătura interdisciplinară 

cu meseriile) 

1. Structura lumii naturale: regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal 
şi omul 
2. Consideraţii despre om – sinteză a celor trei regnuri naturale pe o 
treaptă superioară 
3. Înfăţişarea omului – elementele constitutive: cap, trunchi şi membre 
4. Funcţiile cele mai importante ale corpului omenesc: 

- cap: funcţia neuro-senzorială, care îi dă omului posibilitatea să 
cunoască lumea exterioară; 

- trunchi: respiraţia şi digestia, care permit omului schimbul de 
substanţe cu lumea exterioară; 

- membre: mişcarea, care permite omului să se deplaseze 
(picioarele) şi să lucreze în mod liber (braţele şi mâinile). 

5. Animale reprezentative pentru cele trei funcţii: sepia, şoarecele, vaca/ 
oaia, leul, vulturul etc. 
6. Asemănări şi deosebiri ale animalelor inferioare şi superioare faţă de 
om (în special privind organizarea membrelor) 
7. Mâinile şi braţele ca simboluri ale creativităţii şi libertăţii fiinţei umane 
în comparaţie cu regnul animal. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

În clasa a III-a, programa şcolară pentru disciplina Ştiin e ale naturii prelucrează 
cunoștințele despre cultivarea plantelor, prelucrarea lor de către om şi meșteșugurile conexe 
(morărit, brutărit). Momentul Genezei din Vechiul Testament este cel care conţine în mod 
imaginativ formarea pământului, a plantelor, a animalelor şi a omului. Descrierea individuală 
şi concretă a plantelor va fi tratată în epoca de Agricultură, în cadrul disciplinei Ştiinţe ale 
naturii. Aceste conţinuturi pot fi tratate de învăţători în funcţie de condiţiile locale şi de 
posibilităţile proprii de investigare a mediului înconjurător, astfel: aratul unui teren agricol, 
grăpatul, semănatul cerealelor, folosirea îngrăşământului natural, plivitul buruienilor, 
seceratul cerealelor.  
 Predarea acestei materii se va face în cadrul orelor de epocă, modular, pe timp de 3 
săptămâni, câte două ore la începutul orelor de curs. Ca la fiecare materie predată în acest 
mod, pedagogia Waldorf prevede însoţirea materiei de poezii, cântece sau poveşti specifice, 
care susţin, prin conţinutul lor, baza ştiinţifică prelucrată în partea cognitivă a cursului de 
bază. 
 Astfel, vor putea fi prelucrate, în cor sau individual, cântece şi poezii din obiceiurile 
semănatului şi recoltatului, despre natură şi fenomene ale naturii, despre sensul activităţilor 
umane în relaţie cu natura. Va fi realizat un demers de cunoaştere a agriculturii prin legende 
biblice despre originea ei, prin legende ale regiunii respective şi prin folosirea unor descrieri 
din literatură. Tratarea materiei ştiinţifice la nivelul descriptiv şi practic al acestei trepte 
şcolare conţine elementele pedagogice de pregătire a înţelegerii viitoare a corelaţiilor/ 
implicaţiilor sociale, economice şi ecologice. 

De-a lungul anului şcolar, cunoştinţele din cadrul disciplinei Ştiin e ale naturii se vor 
completa pe baza unor conexiuni interdisciplinare. Astfel, în cadrul epocilor de limba şi 
literatura română, în epoca despre Vechi îndeletniciri şi meșteşuguri, copiii descoperă în 
evoluţia meşteşugurilor ajutorul celor patru elemente ale naturii (pământul, apa, aerul şi 
focul).  

În epoca despre Construcţia casei, unităţile de măsură pentru lungimi, formele 
geometrice se exersează într-o lucrare practică: o construcţie, un gard, o bibliotecă, un 
spaţiu de joacă etc. 

Principalele rezultate ale procesului de învăţământ vor fi consemnate în caietul de 

epoc , cu accent pe latura artistică şi ornamentală a spaţiului de lucru. Ilustraţiile ce însoţesc 
lecţiile vor fi făcute cu aceeaşi atenţie ca şi scrierea textelor.  
 

În clasa a IV-a, programa şcolară pentru disciplina Ştiin e ale naturii prelucrează 
aspectele esenţiale legate de activităţile de observare a omului şi a regnului animal. 

Predarea acestei materii se va face în cadrul orelor de epocă, modular, timp de 3 
săptămâni, câte două ore la începutul orelor de curs. Pentru materiile predate în epocă, 
pedagogia Waldorf prevede însoţirea materiei de poezii, cântece sau poveşti specifice, care 
susţin prin conţinutul lor baza ştiinţifică prelucrată în partea cognitivă a cursului de bază. 
 Astfel, vor putea fi prelucrate, în cor sau individual, cântece şi poezii din viaţa omului 
şi a animalelor, despre sensul activităţilor umane în relaţie cu natura şi cultura. Va fi realizat 
un demers de cunoaştere a omului şi a animalelor prin legende biblice, legende ale 
animalelor respective şi prin folosirea unor descrieri din literatură.  

Strategiile de învăţare vor fi explorarea realităţii imediate, observarea directă şi 
descrierea experienţelor proprii de viaţă, evitându-se termenii abstracţi şi definiţiile.  

Studierea unor animale superioare se va face prin observarea şi descrierea 
comportamentelor diferite în funcţie de predominanţa unor procese biologice. Demersul va 
susţine ideea specializării animalelor pentru viaţa într-un anumit mediu şi a nespecializării 
omului, în sensul posibilităţilor nelimitate de specializare pe parcursul vieţii. Prin acest mod 
de abordare se poate construi o imagine specifică pentru relaţia omului cu regnul animal, în 
care omul este extractul şi concentrarea sintetică, pe o treaptă superioară, a întregii lumi 
animale. 

Tratarea materiei ştiinţifice, la nivelul descriptiv şi practic al acestei trepte şcolare, 
conţine elementele pedagogice de pregătire a înţelegerii viitoare a corelaţiilor/ implicaţiilor 
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economice şi ecologice. Aspectele ştiinţifice ale biologiei sau anatomiei vor fi prezentate la 
nivel gimnazial şi liceal. 
 Principalele rezultate ale procesului de învăţământ vor fi consemnate în caietul de 

epoc , cu accent pe latura artistică şi ornamentală a spaţiului de lucru. Ilustraţiile ce însoţesc 
lecţiile vor fi făcute cu aceeaşi atenţie ca şi scrierea textelor.  
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