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- care poate fi folosit la clasele primare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
-

Videocasete (DVD-uri) cu filme didactice
Planşe pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Mape cu imagini, scheme şi fişe pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare
şi exprimare orală/scrisă
Portrete de scriitori și domnitori români
Cărți de povești
Culegeri de exerciții
Planșe reprezentând imagini din povești
Seturi de imagini tematice
Planșe cu regulile de folosire a semnelor de punctuație și ortogramelor
Liste bibliografice pentru lectura suplimentară
CD-uri cu povești, basme,poezii din literatura română și universală
Metodici
Teste de evaluare formativă și sumativă
Fișe de lucru
Harta fizică a României
Dicționare

MATEMATICĂ
-

-

Trusă de instrumente de geometrie pentru tablă
Trusă de figuri şi corpuri geometrice
Trusă pentru măsurarea şi compararea măsurilor
Planşe pentru înţelegerea conceptelor specifice matematicii ( numere naturale, operații
matematice)
Mape cu imagini şi fişe pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica
utilizând limbajul matematic
Culegeri de exerciții și probleme pentru matematică
Diferite obiecte folosite la jocurile matematice ( bile, conuri de brad, castane, bețișoare
etc)
Jetoane cu figuri geometrice
Metodici
Teste de evaluare formativă și sumativă
Fișe de lucru
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ŞTIINŢE ALE NATURII
-

Termometru (de cameră, medical), microscop
Videocasete (DVD-uri) cu filme didactice
Mulaje (corpul uman, organele corpului uman)
Planşă – corpul uman
Planşe cu imagini despre plante şi animale
CD-uri și planşe set pe conţinuturile învăţării
Mape cu imagini, scheme şi fişe
Atlas (botanic, zoologic, geografic, de anatomie umană)
Harta fizică a României
Globul pământesc
Reviste pentru copii (National geografic junior, Draga mea pentru copii etc)
Colțul viu al clasei
Lecturi științifice

EDUCAŢIE PLASTICĂ
-

Corpuri geometrice (în diferite culori şi tonuri cromatice)
Mulaje (de legume, fructe)
Albume cu reproduceri de artă
Planşe didactice cu cercul culorilor, cu culorile primare și binare, cu contraste cromatice
Planșe model pentru educație plastică
Metodici

EDUCAŢIE CIVICĂ
-

-

Casete video (DVD-uri) cu teme legate de înţelegerea valorilor democraţiei, a respectării
normelor de comportare în societate
Planşe pe teme de educaţie igienico-sanitare
Planşe pe teme de educaţie ecologică
Mapă cu imagini pe tema drepturilor copiilor
Simboluri ale statului român

EDUCAŢIE MUZICALĂ
-

Casete audio şi CD-uri cu înregistrări din creaţia compozitorilor români şi străini,
muzică instrumentală, folclor românesc, colinde, coruri ale copiilor
Portrete ale compozitorilor români şi străini
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EDUCAŢIE FIZICĂ
-

Saltea pentru gimnastică
Instrumente pentru efectuarea diferitelor măsurători (cronometru, ruletă)
Mingi de diferite mărimi

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
-

Accesorii – materiale consumabile necesare ce se stabilesc în funcţie de tematica propusă
Albume

ECHIPAMENTE AUDIOVIZUALE
-

Radio CD-player/casetofon
Retroproiector, calculator, videoproiector, ecran de proiecţie
Copiator
Aparat foto digital

