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Nume și prenume elev: 

FIȘĂ 
DE  

LUCRU LECȚIA 1. Primii pași în Istorie

UNITATEA 1. PRIMII PAȘI ÎN ISTORIE 

1.  Ce este Istoria?

2.  Cine se ocupă de studiul Istoriei?

3.  Menționează trei izvoare istorice folosite pentru a scrie Istoria.

  Privește imaginea și spune ce infor-
mații poate transmite.
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU LECȚIA 2. Cum se măsoară timpul istoric

UNITATEA 1. TIMPUL ISTORIC

1. Pe baza Sursei 1, numește secolul și mileniul în care te afli în prezent.

2.  Precizează anii cu care începe și se finalizează secolul în care te afli în prezent.

3.  Precizează care este anul cu care încep deceniul, secolul și mileniul în care te-ai născut.

înainte de Hristos (î.H.) sau înaintea erei noastre (î.e.n.) 

anii sunt număraţi descrescător

după Hristos (d.H.) sau era noastră (e.n.) 

anii sunt număraţi crescător

Anul 
naşterii lui 

Hristos

Secolul I d.H. 
(1–100)

Secolul al XXI-lea î.H. 
(2100–2001)

... ... Secolul I î.H.  
(100–1) 

Secolul al XXI-lea d.H. 
(2001– până în prezent...)

Axa cronologică
Pentru măsurarea timpului, în cultura noastră, istoricii numără anii, în mod 
convențional, folosind ca reper momentul nașterii lui Iisus Hristos.

Sursa 1
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU DOSAR. Cum arată un șantier arheologic

UNITATEA 1. TIMPUL ISTORIC

Cum arată un șantier arheologic 

Observă ilustrația și completează următorul text lacunar.

  analizează urmele trecutului istoric, desco perite prin săpături. 

  traduce și interpretează scrierile oamenilor din trecut. 

  coordonează săpăturile care aduc la lumină izvoarele istorice. 

Directorul 
șantierului 
arheologic

Scule și  
instrumente 

de lucru

Scule și  
instrumente 

de lucru

Scule și  
instrumente 

de lucru

 Fotograf

 Fotograf

 Specialist IT Lingvist

Muncitor

Muncitor

 Desenator

 Topograf

 Arheolog

Arheolog
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Arheolog–scafandru

Arheologia subacvatică se ocupă de 
găsirea de izvoare istorice pe fundul 
mărilor, cu ajutorul tehnologiei moderne. 

  Cum crezi că a ajuns statuia pe fundul
mării?
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU RECAPITULARE

UNITATEA 1. TIMPUL ISTORIC

Ca să știm când s-au desfășurat 

evenimentele studiate, utilizăm 

unitățile de timp istoric:  

 se ocupă de găsirea 

de izvoare istorice pe fundul mărilor, 

cu ajutorul tehnologiei moderne.

Cartea de istorie prezintă 

evenimentele și datele importante 

din viața oamenilor în ordine 

 , în succesiunea lor 

pe o scară a timpului, începând cu 

Epoca Preistorică și până în prezent.  

În funcție de marile transformări care 

au avut loc de-a lungul timpului,  

istoria lumii cuprinde, în general,  

cinci mari epoci.

Știința care studiază evenimentele și 

modul de viață al oamenilor din 

trecutul cel mai îndepărtat și până în 

prezent se numește . 

Pentru prezentarea faptelor  

din trecut, istoricii se bazează pe 

 (imagini, texte, 

obiecte etc.). 

ani, decenii, secole și  . 

 realizează săpături în 

 pentru a aduce la 

lumină izvoarele istorice. 

 scriu povestea 

Istoriei, pe baza documentelor găsite. 

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.
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În Epoca , oamenii 

au învăţat să folosească uneltele, 

armele și focul pentru a supravieţui. 

În Epoca  s-au 

dezvoltat cultura, arta, religia și marile 

civilizaţii. S-au păstrat izvoare scrise: 

inscripții, hărți, monede, scrieri istorice. 

În Epoca ,  

valuri de popoare migratoare au 

afectat Europa. A avut loc procesul  

de formare a popoarelor europene și 

constituirea statelor. 

S-au dezvoltat comerţul și 

meșteșugurile, dar progresul a fost 

deseori frânat de războaie, epidemii și 

de calamităţi naturale. 

În Epoca , 

 știinţa și tehnologia s-au dezvoltat 

într-un ritm accelerat, deschizând 

drumul mecanizării și al fabricilor, 

pentru producția bunurilor  

de larg consum.  
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Transformările înnoitoare au  

permis o mai mare participare a 

cetățenilor la viața publică  

și au dezvoltat sentimentul responsa-

bilității față de comunitate.  

În Epoca , știința și 

tehnologia au progresat. Au crescut 

speranţa de viaţă și nivelul de trai.  

Explorarea spaţială s-a extins și a 

început era informaticii.

LISTĂ DE CUVINTE

arheologia  subac vatică
arheologii 
cronologică
Antică
Contemporană
Medievală 
Modernă
Preistorică
istoricii 
istorie 
izvoare istorice
milenii
situri arheologice
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU TEST DE EVALUARE

UNITATEA 1. TIMPUL ISTORIC

1. Scrie câți ani cuprinde fiecare perioadă: secol, mileniu, deceniu.

2.    Grupează următoarele izvoare istorice în scrise și nescrise: statuetă, cronica unei bătălii, vas de lut,
certificat de naștere, brățară, arc cu săgeți, inscripție pe o piatră funerară.

izvoare istorice în scrise: 

izvoare istorice în nescrise: 

I. Organizează

Redactează un scurt text, de 10-15 rânduri, în care să prezinți importanța studierii Istoriei, pe baza 
fragmentului următor: „Istoria este dascălul tuturor lucrurilor, pentru că ea nu numai cu cuvinte,  
ci și cu pilde adeverește cele ce învață.” (Samuil Micu, istoric din sec. al XVIII-lea).

II. Spune-ți părerea



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Istorie pentru clasa a IV-a.

© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Nume și prenume elev: 

Citește cu atenție textul de mai jos. Vei îndeplini apoi o cerință, ceea ce te va transforma
într-un adevărat explorator al trecutului.

Creați voi o continuare a textului pe care l-ați citit. Dați un final acestei „întâmplări”.  
Cum ar continua dialogul dintre directorul șantierului și copii? Ce răspunsuri ar avea copiii?  
Și, la rândul lor, ce întrebări? Pe cine ar mai putea întreba, pentru a afla și mai multe informații 
despre această descoperire?
Pentru a vă inspira, vă puteți folosi de imaginile și informațiile de la Dosarul Cum arată un șantier 
arheologic. Textul vostru trebuie să fie între 100 și 150 de cuvinte. În discuție trebuie să includeți 
cel puțin încă un personaj și să menționați o epocă istorică. Vor fi apreciate creativitatea, corecti-
tudinea exprimării gramaticale, frumusețea limbajului, dar și... priceperea micilor arheologi în 
descifrarea tainelor trecutului.  Succes!

Azi am vizitat, împreună cu prietenul meu cel mai bun, un șantier arheologic. Nu știam cum arată, nu 
mai văzusem niciodată așa ceva. Cel mai repede ne-am împrietenit cu fotograful, care era amuzant 
și sociabil. Și ceilalți erau prietenoși, deși erau ocupați cu munca lor. Se pare că prezența noastră,  
a copiilor, le-a purtat noroc, deoarece la un moment dat unul dintre arheologi a strigat către  directorul 
șantierului: 
„Domnule director, am găsit ceva foarte interesant, ceva extraordinar!” Am alergat cu toții pe mar-
ginea secțiunii (așa numesc arheologii „gropile” pe care le sapă) unde se găsise minunea. Era... 
scheletul unui om. Am recunoscut coastele, craniul... stai așa... pe craniu avea așezat un coif din argint 
cu semne ciudate pe el. Lângă schelet, abia vizibile din pământ, erau niște obiecte din argint, o 
brățară din aur... niște vase din lut frumos pictate... Vocea gravă a directorului m-a trezit cu o întrebare 
la care nu mă așteptam: „Hei, copii! Aveți o provocare! Ia să vedem... ce meserie credeți că avea acest 
domn din care au rămas doar oasele? Credeți că era bogat, sau sărac? Credeți că am putea căuta 
indicii despre modul cum a murit? Să vă văd... cât de mult vă place arheologia?” 

III. Aplică
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Exercițiul SUFICIENT BINE FOARTE BINE
I 1 Scrii câți ani are o perioadă. Scrii câți ani au două dintre perioade. Scrii câți ani are fiecare perioadă.

2 Așezi corect cel puțin două 
izvoare istorice.

Așezi corect cel puțin patru izvoare 
istorice.

Așezi corect toate izvoarele scrise și 
nescrise.

II Explici înțelesul enunțului. Prezinți importanța studierii Istoriei, 
pornind de la enunțul dat.

Prezinți importanța studierii Istoriei, 
pornind de la enunțul dat, com -
pletând cu opinia proprie.

III Continuarea textului cu 
două-trei replici, fără greșeli 
gramaticale grave.

Continuarea textului are un dialog în care 
sunt oferite răspunsuri la întrebările directo-
rului de șantier. În discuție este adus încă un 
personaj. Exprimarea este corectă gramatical.

Continuarea textului respectă limita 
de spațiu și cerințele, dovedește crea-
ti vitate, exprima rea este frumoasă și 
corectă gramatical.

Ai obținut calificativul:Autoevaluare

Adaugă fișa și testul la portofoliul tău. 
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU LECȚIA 1. Istoria personală și a familiei

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

1.  Precizează două obligații pe care le avem față de membrii familiei noastre.

2.  Explică de ce membrii unei familii poartă, în general, același nume.

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită 
în  tre soți, pe egalitatea aces  tora și pe dreptul și 
înda  torirea pă   rin ților de a asigura creșterea, 
educația și instru  i  rea copiilor.

Constituția României, articolul 44, 1

  Precizează 3 reguli pe care se înte  meiază viața de familie.

Drepturi și obligații ale fa miliei, 
conform Constituției României

Sursa 1
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  Calculează câți străbunici ai.

  După modelul de mai sus, întoc  mește arborele genea  logic al familiei tale, scriind numele fiecăruia,
iar dedesubt relația de rudenie. Folosește, pe lângă nume, și fotografii reprezentative.

Sursa 2 Arborele genealogic al unei persoane

Foto proiect
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Sursa 3

  Enumeră cel puțin 3 informații oferite de certificatul de
naștere despre o persoană.

  Menționează un motiv pentru care este important
certificatul de naștere pentru o persoană și pentru
istoria familiei.

  Cere-le părinților să-ți arate certificatul tău de naștere. Reține informațiile care te fac unic și te
deosebesc de ceilalți (data și locul nașterii, numele părinților, codul numeric personal).

 Explică diferența dintre ziua de naștere și ziua onomastică.

Certificatul de naștere 

Sursa 4 Fotografiile de epocă – 
document al familiei

Fotografia poate fi un izvor istoric. Din ea reies, în 
spe cial, informații despre istoria unei familii 
(identitatea unor persoane, locul și modul în care 
au trăit, relațiile dintre membrii familiei etc.), dar și 
informații generale despre viața oamenilor într-o 
anumită perioadă de timp.
  O fotografie de epocă poate fi importantă și

pentru alte persoane în afara membrilor familiei?
Argu mentează răspunsul.
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 Portofoliu. Istoria familiei. Discută cu părinții și 
bunicii și află cum a fost copilăria lor. Încearcă să 
identifici lucruri interesante și inedite (de exem-
plu, participarea cu vitejie a unui străbunic la o 
luptă de apărare a patriei, o decorație pentru un 
gest deosebit de curaj, o personalitate publică cu 
care te înrudești, o descoperire/invenție reali zată 
de un membru al familiei etc.). Materialul poate fi 

organizat sub forma unui album, unui poster sau 
a unei înregistrări video.

Atenție! Vei realiza și alte portofolii anul acesta. Le 
vei putea organiza fie într-o mapă care va fi 
păstrată în sala de clasă, fie sub forma unor 
fotografii, înregistrări video adunate  într-un 
dosar electronic, stocat pe un calculator.

Foto proiect
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

DOSAR. Copilăria de ieri și de azi

Te joci poate la fel de mult ca un copil din anii 1900, dar 
oare  petreci la fel de mult timp în aer liber? Răspunde la 
întrebare și argumentează răspunsul.

Jocurile și jucăriile

Mașina timpului. Imaginați-vă că aveți o mașină a timpului cu care puteți să călătoriți în urmă 
cu... 100 de ani. Realizați o scurtă compunere (100-150 de cuvinte) despre o zi obișnuită din 
viața unui copil de atunci. Vă puteți inspira din imaginile și textele de pe această pagină.
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU LECȚIA 2. Istoria comunității locale

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

1.  Precizează din ce este formată o comunitate.

2.  Enumeră cel puțin trei surse care ne pot furniza informații despre trecutul istoric al unei comunități.

3.  Enumeră din ce comunități faci parte.

4.  Precizează numele străzii pe care locuiești. De unde vine denumirea străzii?

5.  Enumeră vecinii familiei tale. Cum se numesc, ce vârstă și ce ocupații au?

6.  Numește localitățile vecine cu localitatea în care locuiești.

7.  Prezintă importanța cunoașterii trecutului familiei și al localității natale.
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  Numește două deosebiri între sat și oraș
pornind de la numărul și ocupațiile locuitorilor, 
tipurile de clădiri etc.

  Dacă ai fi primar al localității tale, care ar fi cele
mai importante 3 măsuri pe care le-ai lua
pentru dezvoltarea acesteia?

Sat sau oraș?Sursa 1

Sursa 2

  O asemenea fotografie dintr-un al bum al istoriei
familiei poate fi folosită pentru realizarea istoriei
școlii sau a comunității. Explică în ce fel.

O fotografie de la 
absolvirea școlii 

  Ce simbol național identifici în fotografia
alăturată?
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stema județului 
Prahova

Sursa 4
Harta județelor 
României

  Explică semnificația istorică a elementelor care apar pe stema județului în care locuiești.
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

LECȚIA 3. Comunități locale minoritare

1.  Enumeră cel puțin două minorități etnice care trăiesc în comunități pe teritoriul României.

2.  Menționează două avantaje ale conviețuirii mai multor comunități etnice pe teritoriul unui stat.

  Realizați o mini-carte de bucate care să cuprindă rețete ale diferitelor etnii din România.
Puteți testa rețetele în cadrul orelor de Arte vizuale și abilități practice.

Foto proiect

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.



Portofoliul digital al elevului. Fișe editabile și descărcabile | Istorie pentru clasa a IV-a.

© CD PRESS | www.clasadigitala.ro

Nume și prenume elev: 

Realizează o prezentare cu tema Monumente și locuri din România incluse în Patrimoniul Mondial 
UNESCO. Folosește diverse surse de documentare, inclusiv articolul din manualul tipărit. 

Foto proiect

FIȘĂ 
DE  

LUCRU

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

DOSAR.  Monumente și locuri 
din România incluse în  
Patrimoniul Mondial UNESCO
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU RECAPITULARE

Un grup de oameni care sunt uniți 

prin legături de sânge sau de căsătorie 

formează o  . Părinții au 

dreptul și obligația de a asigura 

creșterea și educația copiilor de la 

naștere până la .

Bunicii, străbunicii, unchii, mătușile, 

verii formează  al unei 

persoane.  

Orice familie are o istorie din care fac 

parte mai multe  .  

Evenimentele familiei sunt consemnate 

în documente oficiale și personale, 

cum ar fi  , diplome de 

studiu, acte de proprietate etc. 

Istoria familiei este importantă 

pentru istoria comunității din 

care aceasta face parte. 

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ
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Un grup de oameni care lucrează, 

învață sau trăiesc împreună, au aceleași 

interese și reguli de viață formează o 

 . 

 Fiecare comunitate are vecini. Între 

vecini trebuie să existe relații de 

 , colaborare și 

întrajutorare. 

Membrii unei comunități dintr-o 

localitate trăiesc în locuințe apropiate 

una de alta, care formează 

 mai mici sau mai mari 

(sate, orașe etc.). Comunitatea locală 
și națională
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Membrii comunității au 

 și îndatoriri unii față 

de alții. Membrii unei comunități au 

anumite  specifice și 

sărbătoresc evenimente comune, care 

îi deosebesc față de membrii altor 

comunități.

În țara noastră, alături de români, 

locuiesc și oameni de altă 

 decât cea română. 

Deoarece numărul lor este restrâns, ei 

reprezintă o populație  .

LISTĂ DE CUVINTE

arborele genealogic

așezări umane

certificate de naștere

comunitate

drepturi

etnie

familie

generații

majorat

minoritară 

obiceiuri

respect

Comunități etnice
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FIȘĂ 
DE  

LUCRU TEST DE EVALUARE

1.  Alcătuiește câte o frază în care să incluzi cuvintele de mai jos: generație,  familie, arbore genealogic.

2.  Menționează trei documente importante pentru istoria familiei tale.

3.  Menționează trei comunități din care faci parte.

I. Organizează

UNITATEA 2. DE LA ISTORIA PERSONALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ

Aș dori să fiu ca… pentru că… Redactează un scurt text (3-4 fraze) despre felul în care te inspiră o 
personalitate din comunitatea ta. Exprimă-ți părerea față de acțiunile respectivei persoane. 
Argumentează alegerea făcută.

II. Spune-ți părerea
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Realizează proiectul de mai jos.

  Jurnalul localității noastre. Redactați un text în care să expuneți date privind comunitatea 
locală, obținute prin chestionarea membrilor familiei sau a altor persoane sau prin investigație. 
Un prieten de aceeași vârstă cu tine, din altă țară, vrea să știe mai multe despre localitatea în care 
trăiești. Scrie-i un mesaj (circa 150 de cuvinte), în care să-i prezinți locali tatea ta. Pentru ca 
informațiile să fie complete, ar trebui să-i precizezi:
1. tipul de localitate (Sat sau oraș?);
2. așezarea (La munte? La câmpie? În apropierea unei ape?);
3. cel puțin o informație despre cultura locuitorilor (sărbători, tradiții);
4. evenimente importante care au avut loc în trecutul localității (cel puțin un eveniment);
5. cum trăiesc copiii și cum te simți tu în localitatea ta (Care locuri îți plac cel mai mult?);
6. ce deosebește localitatea ta de alte localități.

III. Aplică

Foto proiect
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Foto proiect

Exercițiul SUFICIENT BINE FOARTE BINE
I 1 Alcătuiești corect un enunț. Alcătuiești corect două enunțuri. Alcătuiești corect trei enunțuri.

2 Menționezi un document. Menționezi două documente. Menționezi trei documente.

3 Menționezi o comunitate. Menționezi două comunități. Menționezi trei comunități.

II A/B Redactezi un text despre 
personalitatea aleasă.

Redactezi un text despre 
personalitatea aleasă și explici 
alegerea făcută.

Redactezi un text despre personalitatea 
aleasă, explici alegerea și îți exprimi 
opinia proprie.

III Prezinți informații despre 
1-2 din cele 6 aspecte
menționate.

Prezinți informații despre 
3-4 din cele 6 aspecte
menționate.

Prezinți informații despre 
5-6 aspecte menționate.

Ai obținut calificativul:Autoevaluare

Adaugă fișa și testul la portofoliul tău. 
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