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UN PICNIC SPECIAL 

 
Educatoare:  NICA AMALIA 

          OŢOIU FLOARE 

Grupa mică a “MĂMĂRUŢELOR” 

 

Astăzi am fost la picnic! Da, da, nu va 

miraţi! Toată grupa!  Adică noi, copiii din grupa 

“Mămăruţelor”. Dar să ştiţi că nu a fost un picnic 

obişnuit, ci unul cu totul special! De ce a fost un 

picnic special? Păi sa va spunem. Povestea a 

inceput demult, atunci când iarna a trecut şi 

primăvara a umplut pământul de parfum de flori, 

zumzet de albine şi ciripit de păsărele. Intr-o zi 

senină şi căldută, am iesit la plimbare cu 

doamna educatoare.  Şi eram tare 

nedumeriti cum  de  s-au schimbat toate, 

aşa, deodată, de unde au venit? De unde 

au apărut o mulţime de flori, pomii au 

inflorit şi ei, iar unde era puţin pământ, 

răsăreau tot felul de plante! Atunci, 

doamna educatoare ne-a povestit cum 

cresc plantele: că au nevoie de apă, de 

căldură şi de lumină. Că razele calde ale soarelui de primăvara incălzesc pământul umed şi 

atunci seminţele din pământ incolţesc şi din ele cresc plante: adică flori, legume, copaci şi 

buruieni chiar.     

Dar noi nu ştiam ce sunt seminţele! şi atunci, ea ne-a adus la grădiniţă o mulţime de 

seminţe: unele erau mici cat vârful acului, altele erau mai mari şi aveau tot felul de forme. Noi 

nu am ştiut pana acum, de exemplu, că sâmburii fructelor sunt seminţe. Chiar şi nuca! Daca o 

pui in pământ, o să crească un nuc, ştiaţi?!  
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Ei, şi cum ne minunam noi aşa, uitându-ne la seminţe, ne-a 

venit o idée grozavă: ce-ar fi să le semănăm? Să ne facem grădina 

noastră! Zis şi facut! Chiar a doua zi, am ieşit in curtea grădiniţei 

şi am semănat ridichi (care au seminţe mici ca niste mărgeluse), 

ceapa, usturoi, porumb, dovlecei şi multe altele. Am plantat apoi 

mentă şi lămaiţă, care miroseau tare frumos şi din care poţi să faci 

ceai! Ce mai, ne-am făcut o grădina adevărată! 

După ce am pus in pămant seminţele, le-am udat cu 

stropitoarea si in fiecare zi şi aveam mare grijă de ele. 

 

 

 

 

 

Şi ce să vezi: după cateva zile au inceput sa incolţescă! 

Ura!!! Ce bucurie a fost atunci! In fiecare zi mergeam cu 

stropitoarea să le udam şi să vedem cât au mai crescut. 

  

 Le-am ingrijit atât de bine, incât au crescut repede mari 

şi frumoase, ca in poveste. Ştiţi voi, povestea cu Mosul şi 

ridichea, Ridichea uriaşă! Ale noastre nu erau uriaşe ridichile, 

dar erau mari şi frumoase, numai bune de mâncat! Şi ce credeţi? 

Chiar asta am făcut! La picnicul despre care vă spuneam la 
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inceput. Am cules ridichile, ceapa şi usturoiul, le-am curăţat şi le-am spălat, aşa cum trebuie 

pregătite legumele pentru a ale mânca.  

 

 

 

 

Iar din  mentă, lămaiţă şi câteva lămai am pregătit o 

limonadă grozavă, pe care ştiţi cu ce am indulcit-o? Cu miere, 

făcută de albine din nectarul florilor. Ştiţi voi, cele care au inflorit mângâiate de razele 

soarelui… 

 

 

 

 

 

 

 

Ce picnic grozav a fost! Chiar dacă a fost in sala de grupă, pentru că afară ploua! Ce 

mai, un picnic special! Şi câte lucruri am invatat!  

Abia aşteptăm primăvara viitoare, când GRADINA MĂMĂRUŢELOR  va prinde din 

nou viaţa! O să va invităm pe toti la picnic! 
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ACTIVITATEA  INTEGRATĂ  

“LA CABINETUL DOCTORIŢEI  PLUŞICA!” 
-Inspecţie specială gradul didactic I- 

 

Prof.Înv.Preşc. NICOLA  NICOLETA  ALINA 

Grupa mare a „VEVERIŢELOR” 
 

 Activitatea integrată realizată prin jocul didactic „La cabinetul Doctoriţei Pluşica - 

Numără şi potriveşte!”- integrează conţinuturi din Domeniul Limbă şi Comunicare şi din 

Domeniul Ştiinţă- Activitate matematică; derivă din tema zilei „În lumea fascinantă a 

meseriilor”, tema săptămânală studiată fiind „Meseria- brăţară de aur”, iar tema anuală „Ce şi 

cum vreau să fiu?”.  

 Această activitate de consolidare a cunoştinţelor am realizat-o la grupa mare, frontal, 

pe grupuri şi individual, iar obiectivele operaţionale urmărite prin desfăşurarea sunt:  
O1: Să respecte regulile și sarcinile jocului didactic; 

O2: Să aleagă jetonul corect de pe măsuţă; 

O3: Să răspundă corect întrebărilor; 

O4: Să realizeze corect corespondenţa cantitate- 

număr; 

O5: Să recunoască imaginile cu instrumente 

necesare diverselor meserii date; 

O6: Să găsească vecinii numerelor indicate; 

O7: Să aşeze corect elementele unei mulţimi, 

indicând cifra potrivită; 

O8: Să despartă corect în silabe denumirile 

meseriilor; 

O9: Să enumere cuvinte ce denumesc meserii începând cu sunetul indicat. 

O10: Să  formuleze propoziţii după anumite cerinţe. 

SARCINA DIDACTICĂ (DŞ+DLC): 

1. Grupa este împărţită în 3 echipe conform simbolului ales la Întâlnirea de 

dimineaţă ( Cofetari, Arhitecţi, Bijutieri). 

2. Educatoarea numeşte pe rând câte un copil de la fiecare echipă, care vine în 

faţă şi rezolvă câte o sarcină adusă de Doctoriţa Pluşica 

 Copiii trebuie să o ajute pe Doctoriţa Pluşica să trateze persoanele care vin la ea la 

cabinet, acestea având meserii diferite, în timp ce Doctoriţa Pluşica este plecată de urgenţă la 

spital pentru a trata şi alte persoane. Preşcolarii au de rezolvat sarcini diverse, ei vor 

recunoaşte şi vor denumi instrumente corespunzătoare meseriilor date, le vor număra, vor 

realiza corespondenţa număr- cantitate; vor descoperi meseriile corespunzătoare 

instrumentelor de lucru de pe jetoane, le vor despărţi în silabe, vor alcătui propoziţii după 

anumite cerinţe şi vor descoperi vecinii numerelor. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 

observaţia, demonstraţia, jocul, munca pe grupe,  metoda 

Cubului, problematizarea,  metoda Mâna oarbă. 

Mijloace didactice: poze individuale ale copiilor, 

Calendarul Naturii, simboluri pentru echipe (cofetari, bijutieri, 

arhitecţi), folii, planşe, jetoane,  cub de carton, pliculeţe, 

Doctoriţa Pluşica- personaj real; Cabinetul Doctoriţei Pluşica din 

Polistiren; tabloul echipelor,  buline roşii, cifre, plicuri, lipici, 

suluri de carton reciclate, coli cu imagini reprezentând meserii, 
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mărgele şi pietricele colorate autocolante, carton colorat, CD-uri,  enciclopedii, cretă, 

calculator, ciocolată tartinabilă, biscuiţi, bomboane colorate, maşinuţe de jucărie, set de 

coafeză, trusă medicală, calculator de buzunar, forme de copt, caschetă şi haină de poliţist, 

cătuşe, casca şi geacă de pompier, halat de medic, stetoscop, seringă, halat de coafeză, şorţ de 

bucătar, bonete de cofetari, halate de cofetari, şorţuri pentru arhitecţi, coroniţe cu bijuterii, 

machete clădiri din hârtie, cuburi de plastic, cuburi de lemn, cufăr de lemn, farfurii şi cuţite de 

plastic, tăvi, boluri, borcane de sticlă, tricouri albe, cartoane, carioci, acuarele, pensule, taviţe 

pentru acuarele, articole sportive: cercuri, jaloane, obstacole de plastic, cretă, discuri din 

burete,   bucăţi de carton, covor roşu, recompense. 

  Doctoriţa Pluşica (personaj real), a venit la noi în grupă ca să o ajutăm să trateze mai 

multe persoane care au diverse meserii, deoarece ea nu ştie atât de multe despre ele ca şi  noi. 

Ea ne aduce mai multe plicuri în care avem de realizat mai multe sarcini ce dovedesc faptul ca 

am învăţat despre meserii, iar la final ne va răsplăti. 

 Jocul didactic începe cu jocul de probă în care copiii trebuie să aleagă un anumit jeton 

în funcţie de sunetul cu care începe cuvântul reprezentat pe acesta. 

Proba 1 – Recunoaşte sunetul!; Proba 2 – Alege şi numără!; Proba 3 – Găseşte meseria!;  

Proba 4 – Numără şi potriveşte!; Proba 5 – Recunoaşte vecinii!; Complicarea jocului– Metoda 

cubului! 

Se rezolvă toate sarcinile, iar jocul se încheie prin numărarea bulinelor şi desemnarea echipei 

câștigătoare        

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

1.Moment organizatoric 

Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

aşezarea scăunelelor, pregătirea materialului didactic, intrarea copiilor în sala de grupă şi 

aşezarea acestora în cerc. 

2.Captarea atenţiei 

Doctoriţa Pluşica (personaj real), a venit la noi în grupă ca să o ajutăm să trateze mai multe 

persoane care au diverse meserii, deoarece ea nu ştie atât de multe despre ele ca şi  noi. Ea ne 

aduce mai multe plicuri în care avem de realizat mai multe sarcini ce dovedesc faptul ca am 

învăţat despre meserii, iar la final ne va răsplăti. 

Reactualizarea cunoştinţelor s-a realizat în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”. 

3.Enunţarea scopului şi a obiectivelor 

Copiii trebuie să o ajute pe Doctoriţa Pluşica să trateze persoanele care vin la ea la cabinet, 

acestea având meserii diferite, în timp ce Doctoriţa Pluşica este plecată de urgenţă la spital 

pentru a trata şi alte persoane. Preşcolarii au de rezolvat sarcini diverse, ei vor recunoaşte şi 

vor denumi instrumente corespunzătoare meseriilor date, le vor număra, vor realiza 

corespondenţa număr- cantitate; vor descoperi meseriile corespunzătoare instrumentelor de 

lucru de pe jetoane, le vor despărţi în silabe, vor alcătui propoziţii după anumite cerinţe şi vor 

descoperi vecinii numerelor. 

4.Dirijarea învăţării 

Explicarea sarcinilor şi a regulilor 

jocului: 

Grupa este împărţită în 3 echipe, conform 

simbolului ales la Întâlnirea de dimineaţă 

(Cofetari, Arhitecţi şi Bijutieri). 

Educatoarea  numeşte pe rând câte un copil 

de la fiecare echipă care vine în faţă şi 

rezolvă o sarcină primită în cadrul 

diverselor probe de la Doctoriţa Pluşica. 

Probele vor fi descoperite pe parcursul 

desfăşurării jocului didactic. 
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Le sunt explicate copiilor regulile jocului: 

Dacă rezolvă corect sarcina, echipa primeşte o bulină roşie pe Panoul echipelor, iar dacă are 

nevoie primeşte ajutor de la un coechipier. 

Echipei care nu rezolvă corect sarcina, nu i se va acorda bulina roşie. 

Jocul didactic începe cu jocul de probă în care copiii trebuie să aleagă un anumit jeton în 

funcţie de sunetul cu care începe cuvântul reprezentat pe acesta. 

Varianta 1-Proba 1 – Recunoaşte sunetul! 

Preşcolarii sunt solicitaţi să găsească jetoane cu meserii care încep cu sunetele indicate de 

educatoare, apoi le vor lipi în cabinetul Doctoriţei Pluşica. Ex. - O meserie care începe cu 

sunetul „A”; 

1. Două meserii care încep cu sunetul „P”; 

2. O meserie care începe cu sunetul „M”; 

3. Două meserii care încep cu sunetul „B”; 

4. O meserie care începe cu sunetul „F”; 

5. O meserie care începe cu sunetul „C”; 

Varianta 2- Proba 2 – Alege şi numără! 

 Preşcolarii trebuie să aleagă, să denumească şi să numere instrumentele necesare meseriei 

reprezentate pe planşă: 1 instrument- Mecanic; 2- Arhitect; 3- Poştaş; 4- Constructor; 5- 

Pompier, 6- Poliţist. 

Varianta 3- Proba 3 – Găseşte meseria! 

Copiii trebuie să găsească meseria corespunzătoare jetoanelor de pe planşă, ce reprezintă 

instrumentele folosite în cadrul acestei meserii şi să despartă în silabe cuvântul care 

denumeşte meseria descoperită, precizând numărul de silabe: 7 instrumente- Medic; 8- 

Profesor; 9- Bucătar. 

Varianta 4- Proba 4 – Numără şi potriveşte! 

Preşcolarii sunt solicitaţi să numere jetoanele ce reprezintă instrumentele de lucru pentru 

fiecare meserie în parte şi să aşeze cifra corespunzătoare. 

Varianta 5- Proba 5 – Recunoaşte vecinii! 

Preşcolarii vor recunoaşte vecinii numerelor 5, 7 şi 2- un număr pentru o echipă. 
5.Obținerea performanței 
Complicarea jocului– Metoda cubului! 

Câte doi preşcolari din fiecare echipă vor fi solicitaţi, 

pe rând, să arunce cubul, rezolvând sarcinile de pe 

feţele acestuia: 

1-Descrie. Descrie meseria de poliţist în 3 propoziţii. 

2- Compară. Compară meseria de medic cu meseria 

de profesor, numărând silabele din amăndouă 

cuvintele. 

3- Asociază. Asociază cuvântul care denumeşte o 

meserie cu cifra corespunzătoare numărului de 

silabe. 

4. Analizează. Câte cuvinte are propoziţia: „Pompierul intervine în situaţii de urgenţă.”? 

5. Aplică. Completează propoziţia: „Profesorul acordă elevilor notele:...” 

6.Argumentează. Argumentează în două propoziţii ce meserie îţi place şi de ce. 

7.Evaluarea performanţelor 

Pentru că jocul s-a terminat, numărăm bulinele şi desemnăm echipa câştigătoare a jocului 

didactic 

8.Încheierea activităţii 

Se fac aprecieri globale şi individuale asupra modului în care au răspuns copiii, iar Doctoriţa 

Pluşica este foarte bucuroasă că o ajutăm.  

 A doua activitate realizată în cadrul aceleiaşi teme, în aceeaşi zi a fost: 
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DEC – Activitate plastică – „Micii designeri vestimentari”-  dactilopictură şi desen liber 

     După ce, timp de o săptămână, preşcolarii grupei mari au învăţat despre diverse meserii 

pe care le au oamenii, în cadrul evaluării proiectului, aceştia au fost solicitaţi să-şi aleagă 

meseria preferată, pe care doresc să o practice când vor fi mari. Copiii au intrat în rolul unor 

mici designeri vestimentari şi au primit tricouri albe pe care ei şi-au pictat amprenta palmei şi 

au  desenat elemente/instrumente specifice meseriei pe care vor să o aibă când vor fi mari, iar  

la finalul activităţii au facut parada modei îmbrăcaţi cu tricourile realizate de ei. Astfel ei îşi 

descoperă preferinţele, interesele şi domeniile carepar a li se potrivi. După cum se observă din 

imagini, preşcolarii şi-au ales diverse meserii: pompier, poliţist, profesor, coafeză, bucătar, 

designer vestimentar, actor etc.   

 Aceştia observă faptul că, deşi toţi sunt copii/oameni şi se aseamănă, fiecare dintre ei 

este diferit, are aspiraţii şi interese diferite, dorinţele şi felul cum sunt reprezentate ele diferă 

de la un copil la altul, astfel fiecare este unic în felul lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup-  

ghid metodic, Ed Arves; 

2. ***,(2009), Curriculum pentru înăţământul preşcolar, Editura DPH, Bucureşti  

3. ***, (1998), Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă, Editura V&I Integral, 

Bucureşti; 

4. ***, (2010), Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura 

Didactica Publishing House, Bucureşti; 

5.http://www.aippimm.ro/articol/info_util/resurse_umane_nomenclator_caen/formulare_1415 



10 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“PETRECERE PENTRU IEPURAŞUL ŢUP-ŢUP” 
 -Inspecţie specială gradul didactic I-  

 
Prof.Înv.Preşc. SCHIAU  IULIA  MIHAELA 

Grupa mică a „Florilor” 

 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu program prelungit “Dumbrava 

minunată”Alba Iulia 

Nivelul: I 

Grupa : Mică “Florilor” 

Tema de studiu: Când, când şi de ce se întâmplă? 

Subtema: ÎN AŞTEPTAREA IEPURAŞULUI 

Tema zilei : „Petrecere surpriză pentru iepuraşul ŢUP-ŢUP” 

Forma de realizare: Activitate integrată pe o zi ( ADP+ALA1+ ADE 

(DŞ1+DŞ2+elemente de DOS)+DEC 1+ALA2) 

Domenii experienţiale: - Activitate integrată :DŞ1+DŞ2 (cunoaşterea 

mediului + activitate matematică) cu elemente  de DOS (activitate 

practică)  

                                        -Activitate independentă: DEC 1(educaţie plastică) 

Forma de organizare: frontal, individual,pe grupuri 

Tipul activităţii: consolidare, sistematizare a cunoştinţelor 

Scopurile activităţii: 

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la elementele caracteristice anotimpului 

primăvara; 

- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice; 

Consolidarea şi verificarea număratului în limitele 1-3, raportarea cifrei la cantitate şi 

invers; 

- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului artistico-plastic; 

- Exersarea unor deprinderi plastice prin completarea în mod original a spaţiului de 

lucru, folosind tehnici specifice; 

- Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi coopera, de a 

participa în spirit fairplay la acţiuni realizate individual şi în echipă 

Sistem de evaluare: formativ/continuă prin observarea comportamentului, aprecieri stimulative, 

analiza produselor activității 

Durata: 1 zi 
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 1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Programul zilei a început  cu Întâlnirea de dimineaţă. 

Salutul porneşte de la educatoare: Dimineaţa a sosit /La grădiniţă am venit/ În 

cerc ne adunăm/Cu toţii ne salutăm: Buna dimineaţa, iepuraşi drăgălaşi!  

 Prezenţa:  După ce ne-am adunat/ şi frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am 

întâlnit/ Cine oare n-a venit?” 

 Calendarul naturii: Se discută aspecte precum: ziua în care ne aflăm,  cum 

este vremea în această zi, în ce anotimp suntem  cum ne îmbrăcăm 

 Activitatea de grup: “Ce aş dori să îmi aducă iepuraşul?”-discuţii pe 

marginea întrebării adresate 

 Noutatea zilei: “Astăzi, la noi în grupă, avem musafiri. Aceştia au venit să 

vadă câte lucruri interesante ştiţi voi să faceţi şi cât de activi sunteţi la activităţi!”. 

Le voi prezenta copiilor întâmplarea petrecută de dimineaţă şi anume  întâlnirea cu  

Iepuraşul Ţup-Ţup: Copii, azi dimineaţă în drumul meu spre grădiniţă, mi s-a întâmplat 

ceva. În faţa mea s-a oprit un personaj cu urechile lungi, cu codiţa scurtă şi cu o blană 

pufoasă şi moale. Ghiciţi voi cine era ?(IEPURAŞUL) . Da aşa este, era iepuraşul Ţup-

Ţup de care voi aţi mai auzit, dar care era foarte, foarte necăjit. Vreţi să aflaţi de ce?El 

mi-a spus că este necăjit pentru că, în curând se apropie ziua lui şi îşi dorea foarte mult 

să sărbătorească ziua la căsuţa lui din marginea pădurii alături de prietenii lui, dar el în 

această perioadă e foarte ocupat cu pregătirea cadourilor pentru copii, încât nu mai are 

timp să pregătească nici o petrecere.  Văzându-l aşa necăjit, m-am gândit ca împreună cu 

voi şi prietenii lui din pădure să îi organizăm  o petrecere surpriză şi să îi confecţionăm 

astăzi şi  nişte cadouri pentru ziua lui. Vreţi să facem acest lucru pentru iepuraş şi să îl 

facem fericit ? 

Să ştiţi copii, că iepuraşul Ţup-Ţup mi-a promis că o să vină la sfârşitul activităţilor 

de astăzi pentru a se juca cu noi şi o să aducă cu el şi un coş cu surprize pentru copiii 

atenţi la activităţi.Pentru a-l face fericit pe iepuraş şi pentru ca acesta să şi ajungă  astăzi 

la noi, trebuie să trecem peste nişte obstacole . Primul obstacol se află pe drumul spre o  

poieniţa care duce la căsuţa iepuraşului .  

Am arătat copiilor drumul şi am descoperit 

împreună primul obstacol. 

Acesta este drumul care duce spre căsuţa 

iepuraşului. Ce vedem noi pe drum? (o piatră, o 

floare).Pentru a putea ajunge la căsuţa iepuraşului noi 

trebuie să parcurgem acest drum şi să descoperim ce 

sarcini avem de îndeplinit în aceste obstacole. Doar dacă 

îndeplinim sarcina putem să trecem mai departe şi să 

ajungem la căsuţa Iepuraşului. Vreţi să descoperim ce 

sarcină avem de îndeplinit ? 

Am extras din imaginea cu piatra un bileţel şi le-

am citit sarcina ce o aveau de îndeplinit. 

Prima cerinţă : Vi se cere să  vă aşezaţi la măsuţe 

în funcţie de culoarea iepuraşului (ecusonului ) din piept 

şi de pe măsuţe, unde fiecare echipă va avea de realizat 

cadouri pentru petrecerea surpriză pentru iepuraş 

   Tranziţie 1: „Am o căsuţă mică”-joc cu text şi 

cânt: „Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trop, 

trop, trop, trop 

  Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi spre centre noi 

pornim.” 
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2. ACTIVITĂŢI LA LIBERĂ ALEGERE (ALA I) 

Copiii se aşează la măsuţe în funcţie de ecusonul din piept: iepuraşi albi, iepuraşi gri şi 

iepuraşi maro. 

ARTĂ: la acest centru , s-au  aşezat copiii care au în piept ecusonul cu iepuraşul de 

culoare „ALB”, unde au avut  de decorat „Tabloul pentru iepuraşul Ţup-Ţup” . Pe un oval 

din ceramică copiii au lipit  elemente de primăvară: flori, insecte, iarbă şi au  personalizat 

iepuraşul cu ajutorul cariocilor. 

CONSTRUCŢII:  la acest sector s-au aşezat copiii care 

au avut în piept, ecusonul cu iepuraşul de culoare „GRI”, 

unde au avut  de construit din cuburi de lemn mari şi  tuburi 

de carton, „Căsuţa Iepuraşului Ţup-Ţup”. 

ŞTIINŢĂ:  la acest sector s-au aşezat copiii care au 

avut în piept, ecusonul de culoare „MARO” şi au avut de 

sortat şi apoi de lipit în coş  „Hrana pentru iepuraş”. 

La finalul activităţii se analizează lucrările şi se expun 

într-un colt al grupei pentru expoziţia finală. 
Tranziţia 2:  

Mersul iepuraşului!(iepuraşul este mic, este mare, iepuraşul este vesel, este speriat, iepuraşul 

ţopăieşte  şi la baie se opreşte) 

3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  (ADE) 

Activitate integrată „Micii organizatori ai petrecerii” 

(DŞ1+DŞ2) cu elemente de DOS- joc didactic 

Activitatea pe domenii experienţiale începe prin 

identificarea celui de-al doilea obstacol şi găsirea sarcinii ce 

trebuie îndeplinită. 

Sarcina:Pentru a-i organiza iepuraşului o frumoasă petrecere, 

ajungem într-o  poieniţa unde voi trebuie sa aranjaţi o masă 

pentru petrecere. 

Pentru a aranja masa pentru petrecere, le-am spus 

copiilor că o să ne jucăm jocul „Micii organizatori ai 

petrecerii”.Pentru a începe jocul, a fost descoperită planşa cu 

poieniţa unde va avea loc petrecerea iepuraşului. Copiii observă poieniţa,obiectele care se 

regăsesc în ea şi identifică elementele caracteristice anotimpului primăvara. 

Copiii sunt impărţiţi în 3 echipe, în funcţie de ecusoanele alese  de dimineaţă (iepuraşi 

albi, maro şi gri) 

Le-am transmis copiilor că jocul conţine la rândul 

lui mai multe probe şi reguli care se ascund în coşuletele de 

pe măsuţă. 

 Le-am explicat copiilor regulile jocului: 

 Câte un copil din fiecare echipă, este atins cu bagheta 

magică şi va rezolva o sarcina primită 

 Fiecare răspuns corect este recompensat cu o bulină 

roşie mare pe tabloul echipei şi un zâmbirici în piept; 

 Copilul care nu va reuşi să rezolve sarcina va fi ajutat 

de un coleg din echipa sa; 

 Echipei care nu rezolvă sarcina, nu i se va acorda 

bulina pe tabloul echipei; 

 Răspunde numai copilul numit de educatoare, 

răspunsul şoptit din partea unui coleg duce la pierderea 

bulinei. 
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Pe parcursul desfăşurării jocului copiii trebuie să rezolve corect sarcinile primite pentru a 

ajunge la căsuţa iepuraşului. 

Explicarea şi demonstrarea jocului: 
Jocul de probă:  

Jocul didactic începe cu jocul de probă care 

reprezintă şi varianta I a jocului didactic  în care 

copilul atins de baghetă vine la primul coşulet  de 

pe măsuţă şi are sarcina de a alege un prieten al 

iepuraşului, pe care  să-l denumească şi să îl aşeze 

în poeniţă şi să imite glasul acestuia (opţional). 

Executarea jocului propriu-zis : 

- 6 copii aleg pe rând 6 animale, le denumesc  şi le 

aşează în poieniţă şi inimă glasul lor  (urs, vulpe, 

veveriţă, arici, lup, şoricel) 

Pentru realizarea acestei sarcini fiecare grupa va 

primi 2 buline roşii pe panou şi fiecare copil un zâmbirici în piept.   

Varianta II  „Alege şi aşează corect”   

În  al doilea coşuleţ de pe masă  se găsesc mai multe biletele. Copilul atins cu bagheta extrage 

un bileţel din coşuleţ şi rezolvă sarcina. 

- Aşează în coşuleţul mare de pe masa din poieniţă, atâţia morcovi câte îţi indica cifra (3) 

- In coşuleţul mic de pe masă din poieniţă se află  ouă. Număra ouăle din coşulet şi aşează 

cifra corespunzătoare pe coş (2) 

- Aşează în vaza  3 lalele roşii 

-  Găseşte  tortul pentru iepuraş şi spune cu ce este decorat (morcovi) şi cu ce formă 

geometrică seamănă apoi aşează-l pe masă (CERC) 

- Găseşte sticlele de suc de morcovi, spune câte sunt şi  aşează-le pe masă,? (2) 

- Aşează pe masă o varză. 

Varianta  III  „Răspunde corect la ghicitori” 

Cu ajutorul baghetei şi a cuvintelor magice: „Bagheta la drum porneşteşi la tine se opreşte!” 

Câte un copil din fiecare echipă, vine şi extrage un bileţel din coşuleţul al treilea pe care este 

scrisă o ghicitoare 

1. Copacul a înflorit 

Rândunica a sosit 

Ce anotimp a venit? (primăvara) 

 

2. Drăguţ, pufos şi mititel 

Cu urechile cât el 

Prin pădure ţopăieşte 

Şi cu morcovi se hrăneşte! 

(iepuraşul) 

3. Zboară veselă printre floricele 

Miere nouă ne-aduce 

Şi polen şi fagur dulce. (Albinuta) 

Pentru fiecare răspuns corect, echipa va fi recompensată cu o bulină roşie la panou şi un 

zâmbirici 

Complicarea jocului 

Varianta IV  „Piramida iepuraşului”(Metoda piramidei, adaptata)   

„Completează imaginea cu jetoanele potrivite ” 

-„ Câte un copil din fiecare echipă ce va fi atins cu bagheta magică va răspunde la întrebare şi 

va  alege jetonul cu imaginea potrivită pe care apoi  îl va aşeza în pătratul care are culoare 

indicată de educatoare. 
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Prin următoarele întrebări se realizează piramida iepuraşului: 

1. Cine este personajul care soseşte de Paști şi aduce cadouri copiilor?(iepuraşul)- aşează 

jetonul cu iepuraşul în pătratul verde 

2. Care sunt doua legume pe care le mănâncă iepuraşul? – morcovi, varză . Găseşte 

jetoanele cu morcovi şi varză aşează-le în cele 2 pătrate de culoare roz 

3. Ce are iepuraşul?(urechi, codiţă, lăbuţe sau blană) Găseşte jetoanele şi aşează-le în 

cele 3 pătrate de culoare albastru. 

Le-am transmis copiilor că jocul s-a terminat, masa pentru petrecere este pregătită, dar  

pentru a ajunge la căsuţa iepuraşului ei mai au de trecut un singur obstacol care se găseşte pe 

cărarea spre căsuţă şi este în formă de ciupercuţă.  

TRANZIŢIA spre următoarea activitate se realizează prin cântecul “EU SUNT IEPURAŞUL 

ŢUP” . 

Întorşi în sala de grupă le-am explicat copiilor că,  pentru ca uşa căsuţei iepuraşului să 

se deschidă şi pentru a-l face pe iepuraş pe deplin fericit,  ei trebuie să picteze nişte ouă, pe 

care la final  le vor aşeza  într-o frumoasă expoziţie pentru iepuraş. Copiii sunt informaţi că o 

să picteze „OUĂ MAGICE”.Se  împart în cele trei echipe,se intuiesc materialele, li se 

transmite ceea ce trebuie să lucreze.  

La finalul activităţii, se expun lucrările într-o frumoasă expoziţie şi se ajunge la căsuţa 

iepuraşului. Uşa se deschide şi apare iepuraşul „Ţup-Ţup”care este impresionat de ceea ce ei 

au realizat, precum şi de surpriza făcută şi porneşte petrecerea. 

La ALA II- copiii sunt mascaţi în iepuraşi gri şi albi şi se vor juca două jocuri 

împreună cu iepuraşul ŢUP-ŢUP ( „Cursa iepuraşilor” şi „Ouă rostogolite”) şi vor dansa pe 

melodii îndrăgite de aceştia. 

La finalul zilei Iepuraşul Ţup-Ţup recompensează copiii cu dulciuri,măşti şi baloane. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ E. R. R. „NARCISA” 
 

EDUCATOARE: OPRIŞA  OFELIA  EUGENIA 

Grupa mare a „VEVERIŢELOR” 

 
GRADINIŢA cu P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA 

TIPUL ACTIVITAŢII: activitate integrată ( DOS + DLC +  DŞ) 

GRUPA:  MARE 

TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Narcisa” (floare a primăverii) 

MOTIVAŢIA:  

       Tipul activităţii este valoros pentru faptul că îi determină pe copii să-şi exploreze 

propriile gânduri şi sentimente, îi invită la reflecţie. 

       Tematica abordată creează contexte pentru schimbul liber de idei, iar din punct de vedere 

didactic permite o abordare interdisciplinar – ARTĂ, ŞTIINŢĂ, COMUNICARE. 

       Activitatea este importantă deoarece copiii au posibilitatea de a conştientiza aspecte 

specifice anotimpului primăvara. 

 

OBIECTIVE: 

       -  să prezinte ideile, atitudinile şi sentimentele proprii  utilizînd un limbaj logic, coerent, 

fluent, corect din punct de vedere gramatical; 

       -  să asimileze noi semnificaţii pentru cunoştinţele despre primăvară; 

       - să utilizeze adecvat materiale şi ustensile puse la dispoziţie pentru rezolvarea sarcinilor 

de lucru; 

       -  să coopereze în sarcinile de grup respectând etapele realizării elementelor componente 

ale florii: decupare, şnuruire, asamblare; 

       -  să comunice în cadrul grupului propriile puncte de vedere, decizii, soluţii; 

       -  să respecte punctele de vedere, opiniile celorlalţi; 

 

CONDIŢII PREALABILE: 

          Preşcolarii au unele deprinderi, în formare, de decupare, şnuruire, necesare realizării 

temei propuse. De asemenea au deprinderi de a lucra în grupuri mici, sunt capabili să 

sintetizeze, să analizeze, să selecteze esenţialul pentru tema dată. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI DE TIMP: 

          Resurse materiale: imagini reprezentând anotimpul primăvara şi flori de primăvară, 

hârtie colorată galbenă, portocalie, verde, foarfeci, fire textile. 

          Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, problematizarea, braistormingul, turul 

galeriei, metoda mozaic. 

          Resurse temporale: 30 minute 

 

EVALUARE:  

         - recompense cu diplomă; 

         - aprecieri verbale; 

  

 DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE: 

       EVOCARE: 

          Braistorming în grup pe tema „Flori de primăvară”. 

         „Ce ştiţi despre florile de primăvară?” 
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         Grupa de preşcolari se împarte în 2 – 4 grupuri. Fiecărui grup i se propun spre dezbatere 

termenii: ghicel, lalea, narcisă, viorea, termeni cheie pentru fiecare grup. 

         Preşcolarii, împărţiţi pe grupe de câte patru , creează o poveste pe baza cuvintelor cheie. 

Toate grupele îşi prezintă povestea. Educatoarea şi preşcolarii votează pentru povestea 

preferată iar cea mai votată poveste este recompensată cu o diplomă „ Povestea zilei”. 

 

     REALIZAREA SENSULUI: 

        Din grupurile casă formate se pleacă în grupurile de experţi. Grupul de experţi 1 are 

sarcinile de a realiza tulpinile şi frunzele narcisei, apelând la cele mai potrivite metode. 

Grupul de experţi 2 realizează petalele narcisei, iar grupul de experţi 3 realizează mijlocul 

portocaliu al florii. În toate cele trei grupuri de experţi se caută strategii optime, se discută, se 

colaborează, educatoarea observând îndeaproape acest lucru.  

       Experţii se întorc în grupurile casă, îşi prezintă reciproc lucrările şi după modelul 

prezentat de educatoare asamblează elementele pentru a obţine narcisa. 

 

     REFLECŢIE: 

        Se realizeză o expoziţie a grupurilor casă şi se face turul galeriei, pentru a observa şi face 

aprecieri asupra produselor finale obţinute. 

 

     EXTINDERE: 

         Se vor realiza câteva jocuri de mişcare adecvate primăverii.  
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„CĂSUŢA  FERMECATĂ CU EMOŢII”  

prezentarea unor activităţi desfăşurate în cadrul opţionalului privind 

dezvoltarea socio-emoţională a copiilor preşcolari 

 

PROF. ÎNV. PREŞC.  JITARU  IOANA  ANCA 

INSPECTOR  EDUCAŢIE TIMPURIE, 

 PROF.  VÂRTEI  AURORA 

GRUPA  MIJLOCIE „FLOAREA  SOARELUI” 

 

 

 

 

 

„Dezvoltarea şi îmbunătăţirea stimei de sine la elevi trebuie începută devreme, în 

mod sistematic şi adecvat pentru a preveni declinul, aproape cert, al stimei de sine în 

adolescenţă atât pentru băieţi cât şi pentru fete” (Harper & Purkey, 1993; Orenstein, 1994; 

Greenberg & Lake, 1991, apud Borba, 2001).  

Pornind de la acestă afirmație și de la faptul că la nivelul învăţământului preşcolar sunt 

foarte puţini psihologi, revenind educatoarelor  sarcina de a contribui la dezvoltarea socio-

emoţională a preşcolarilor, mi-am propus realizarea în colaborare cu d-na inspector educație 

timpurie VÂRTEI AURORA, a opționalului „CĂSUȚA FERMECATĂ A EMOȚIILOR”. 

Scopul activității opționale „CĂSUŢA FERMECATĂ 

CU EMOŢII!” constă în dezvoltarea competențelor socio-

emoționale ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani și 

încurajarea cadrele didactice cât și a părinților pentru 

implicarea în procesul de dezvoltare socio-emoțională a celor 

mici. 

Rezultate aşteptate: La finalul preșcolarii vor fi capabili să-şi recunoască emoţiile lor 

şi ale celorlalţi, să aibă un mai bun control asupra propriilor emoţii, să manifeste empatie faţă 

de ceilalţi şi respect faţă de sentimentele lor şi să exerseze modalităţi de comunicare şi 

cooperare nonviolentă. 

În continuare voi exemplifica câteva activități desfășurate în 

cadrul opționalului: 

CUM MĂ SIMT AZI?  

Anumite culori ne trezesc anumite emoții sau stări… putem 

folosi aceste asocieri pentru a-l ajuta pe preșcolar să își exprime 

emoțiile prin desen. Iată cum…pe o coală de hărtie am desenat 

conturul unei inimi iar preșcolarii au avut sarcina să coloreze acestă 
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inimă folosind cinci culori…fiecare culoare reprezenta o emoție – pozitivă sau negative – 

ALBASTRU – tristețe, VERDE – bucurie, GALBEN – îngrijorare, ROȘU – furia, MOV – 

teama.  

Preșcolarii a fost întrebati „Cum s-au simțit ei astazi?”,de la trezire și pană la 

plecarea de la grădiniță – TRIST? BUCUROS? ÎNGRIJORAT? FURIOS? SPERIAT? și li s-a 

explicat că fiecare stare a lui este reprezentată printr-o culoare. Sarcina lor era să coloreze 

inima așa cum s-au simțit      fiecare azi…și să motiveze starea lui. (Figura 1, Figura 2) 

ROATA EMOȚIILOR - Recunoaşterea şi 

etichetarea corectă a emoţiilor    

Se foloseşte ,,Roata emoţiilor” pe care sunt desenate 

imagini ce reprezintă diferite trăiri emoţionale; roata se 

opreşte la o imagine, preșcolarii identifică emoţia, o 

exprimă şi dau exemple de întâmplări în care s-au simţit la 

fel,sau au trăit o emoție asemănătoare. (Figura 3) 

ROATA EMOȚIILOR se folosește ca punct de 

plecare pentru comunicare în limbaj emoțional. Am spus comunicare, și aici e un punct 

extrem de important, întrucât în comunicare e nevoie de două persoane. Scopul nostru nu e 

să îl tragem de limbă pe copil, scopul e să îl stimulăm și să îl 

ajutăm să își verbalizeze emoțiilor. 

COPACUL FRICII – COPACUL CURAJULUI – 

COPACUL FERICIRII 

Împreună cu preșcolarii mei am „plantat frunze”care 

descriau situatii de frică, curaj, fericire, în cei trei copaci – 

„COPACUL FRICII”, „COPACUL CURAJULUI” și 

„COPACUL FERICIRII” (Figura 4, Figura 5) -  învățându-i 

pe aceștia să integreze emoțiile și să le accepte ca parte din 

viața lor. Le-am vorbit preșcolarilor despre emoții și despre 

cum ne pot influența alegerile explicându-le că doar 

exprimându-le și identificându-le, putem să avem o relație 

sănătoasă cu ele și să nu ne simțim copleșiți de ele atunci când 

nu ne dorim acest lucru. În plus, vorbind deschis împreună 

despre temerile lor, preșcolarii vor ajunge să se privească cu 

mai multă înțelegere, să se ajute reciproc și să se respingă mai 

puțin. 

Exercițiul îi va învăța de asemenea că fiecare dintre 

noi ne temem de ceva, că nimeni nu poate avea totul, dar, că acceptându-ne și ajutandu-

ne reciproc, putem  să devenim mai buni. 

„NISIPUL ÎL OCOLESC…NU VREAU SĂ MĂ MURDĂRESC!” –  pornind de 

la temeriile mai multor copii din grupa mea „teama de a nu se murdări cu noroi, cu nisip 

atunci când se joacă pe afară!” am descis să desfășor o activitatea prin care să încerc să-și 

depășescă această teamă…șă le dovedesc că murdăria nu este cu adevărat periculoasă. 

Activitatea s-a desfășurat în perioada ȘCOLII ALTFEL, în curtea unor bunici din comuna 

MIHALȚ, Jud. Alba...„În vizită la bunici noi am plecat...ne-am simțit minunat!”.  
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Când am decis să las murdăria să facă parte din jocul liber al copiilor, m-am gândit că ar fi 

mai bine ca ei să-și amintească frânturi de viață rupte parcă 

din Humuleștiul lui Creangă în locul șervețelelor 

dezinfectante sau ale hainelor curate frumos aranjate în 

dulap.  

Să fim sinceri: cei mai mulți dintre copii adoră să se 

murdărească, să se joace în noroi, să își pună nisip în cap, 

să calce desculți în băltoace, să fie „ca niște purcei”, spre 

disperarea părinților. Este murdăria cu adevărat 

periculoasă pentru cei mici sau este mai degrabă un motiv 

de îngrijorare pentru părinții hiperprotectivi?  

Părerea mea că și „murdăria” are beneficiile ei, și anume ajută la: 

- Întărirea sistemului imunitar - cred în povestea 

accea că sistemul imunitar, asemenea mușchilor 

noștri, trebuie lucrat prin exerciții. Pentru a 

recunoaște germenii, trebuie ca acesta să-i cunoască 

pe câți mai mulți dintre inamici. Când vine timpul 

pentru o luptă, sistemul imunitar va fi pregătit 

pentru că știe inamicul (Figura 9). 

- Stimularea dezvoltării fizice care o pun pe seama 

libertății de mișcare - copiii aleargă toată ziua, 

fericiți că se joacă afară. Pur și simplu, distracția 

afară nu are concurență (Figura 8). 

- Dezvoltare mentală accelerată - aș vrea să 

stimulez cât mai mult abilitățile de explorare ale 

copiilor mei. Lăsându-i să exploreze singuri 

mediul înconjurător, îi văd cum se maturizează, 

cum descoperă singuri reguli de funcționare ale 

lumii în care trăim. Psihologii spun că învățatea 

prin experiență proprie la vârste mici va forma un 

om cu abilități sociale deosebite, copilul activ de 

astăzi devenind adultul creativ și plin de viață de 

mâine (Figura 6, Figura 7). 

- Și nu în ultimul rând așa cum am spus la început…AMINTIRILE DE NEUITAT. 

POVEȘTI TERAPEUTICE 

Rolul poveștilor terapeutice este de a pune copilul 

în contact cu nevoile, dorințele, problemele sale.  

Povestea terapeutică mai poate fi numită și 

poveste vindecătoare. Și asta pentru că scopul final al 

acesteia este de a aduce o „vindecare” sau o alinare a 

copilului, indiferent de problema cu care acesta se 

confruntă.  

Ca exemplu am ales povestea terapeutică 
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„VEVERIȚELE MAȘA, DAȘA ȘI SAȘA”,  (Figura 10) cu scopul de a învăța preșcolarii 

cum să rezolve problemele într-un mod rațional și să conștientizeze consecințelor emoțiilor 

negative. Preșcolarii ascultă povestea și găsesc soluții pentru problema veverițelor. Analizează 

cu educatoarea fiecare reacție a celor trei, menționând dacă au procedat bine sau nu. Aleg 

veverița care s-a comportat exemplar. Găsesc situații similare în care au reacționat greșit, apoi 

și-au dat seama că nu este bine și pot găsi o soluție problemei. Preșcolarii au încercat să 

găsescă soluții pentru problema veverițelor: 

 Să aștepte până soarele va topi zăpada; 

 Să sape o groapă pe sub perete; 

 Să sape o groapă prin perete; 

 Să se cațere de cealaltă parte a peretelui; 

 Să încerce să ocolească peretele; 

 Să încerci să se întoarcă acasă să vadă dacă nu au mai rămas ceva alune acasă; 

 Să se multe în regiuni mai însorite, fără zăpadă; 

 Să caute alune în altă parte; 

 Să facă un foc pentru a topi zăpada;  

 Să adormi...că poate e doar un vis; 

 Să chemi alte veverițe care să te ajute să sapi 

o gaură în perete 

CUM MĂ POT CALMA?  

Pentru copii, emoțiile reprezintă „adevărul”: deși pot 

trece repede, emoțiile dictează comportamentul copiilor, 

pentru că aceștia încă nu au învățat să le gestioneze. Așadar, 

pentru a-i ajuta pe copii să nu reacționeze mereu impulsiv, 

sub influența emoțiilor de moment, este util să îi învățăm cum se 

pot calma atunci când sunt furioși, dezamăgiți sau triști. Astfel pe 

un cadran au fost desenatate situații ipotetice care ne-ar putea 

scoate din starea de furie, tristețe, etc., iar copiii au completat 

imaginile cu ceea ce au crezut ei că îi poate calma. (Figura 11, 

Figura 12). Este bine de știut că progresul în această direcție are 

loc încet și treptat, pe măsură ce are loc și maturizarea 

neurofiziologică. Cu alte cuvinte, nu este realist să ne așteptăm ca 

un copil să aibă mereu reacții raționale și să își poată controla 

emoțiile. 

GHEMUL PRIETENIEI 

 Ghemul prieteniei este un joc prin care preșcolarii 

pot lega prietenii, îi pot cunoaşte mai bine pe cei cu care 

obişnuiesc să se joace de obicei şi nu în ultimul rând se 

distrează în timpul liber. Prin intermediul acestui joc, 

preșcolarii au ocazia să îşi descopere calităţile şi totodată să 

le aprecieze pe ale celor din jurul lor, dar să afle şi 

percepţia pe care o au ceilalţi despre ei. 
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 Pentru jocul Ghemul prieteniei nu veţi avea nevoie decât de un ghem de sfoară 

(Figura 13). La fel ca în cazul altor jocuri educative, cu cât sunt mai mulţi preșcolari implicaţi 

în joc cu atât distracţia va fi mai mare. 

 Preșcolarii se aşază în cerc. Capătul sforii se leagă de degetul arătător al celui care 

conduce jocul. Conducătorul jocului leagă astfel capătul sforii de degetul său arătător, apoi ia 

ghemul şi îl aruncă unuia dintre jucători îi va spune celui care este calitatea pentru care îl 

admiră cel mai mult. 

 Acesta îşi înfăşoară sfoara în jurul degetului său arătător şi trimite ghemul la un alt 

jucător cu care va proceda la fel. 

 În acest fel sfoara ajunge la fiecare jucător şi în felul acesta se v-a ţese o pânză a 

prieteniei, asemănătoare pânzei de păianjen. În final, ghemul ajunge de unde a plecat si se 

canta un cantecel vesel,despre prietenie. 

Construind în sala de grupă o atmosferă de siguranţă, înțelegere, empatie, preșcolarii 

pot fi încurajaţi să vorbească despre ei înşişi, despre familiile lor, despre hobby-urile lor şi 

despre petrecerea timpului liber 

Atunci când un copil face ceva cu plăcere, are şi rezultate pozitive şi are din plin parte 

de laude şi aprecieri din partea celor dragi. Toate aceste complimente, binemeritate, nu fac 

decât să pună „umărul” la clădirea stimei de sine a copilului. 

Am relatat doar câteva activități din cadrul opționalului și cu speranţa că le veţi găsi la 

fel de interesante cum le-am găsit noi, vă lansăm invitaţia de a parcurge şi a lucra cu 

preșcolarii dumneavoastră aceste jocuri şi activităţi care ajută la dezvoltarea stimei de sine, a 

cunoașterii de sine. 
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CARNAVALUL TOAMNEI – BOSTANIADA 
 

Educatoare : COMĂNICI ANA LETIŢIA 

MORARU ANCUŢA DIANA 

Grupa mare a “IEPURAŞILOR” 

 
MOTTO: „ "Toamna este o a doua primavara, cand fiecare frunza e o 

floare." (Albert Camus)  

Frumosul din natură,manifestat în forme sonore și culori, are o influență benefică 

asupra copiilor. Trebuie să îi învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest 

spectacol sublim al naturii, astfel încât rațiunea să se armonizeze cu sensibilitatea,iar 

pentru apropiera lor de natura în fiecare an  odată cu sosirea anotimpului toamna 

grădinița noastră organizează carnavalul toamnei, numit și Bostaniada. În cadrul acestui 

carnaval fiecare grupă împreună cu educatoarele desfășoară activități cât mai interesante. 

 Anul acesta am desfășurat din nou acest carnaval în data de 27.10. 2016, iar 

Iepurașii au adus fiecare câte un bostan personalizat și s-au costumat în diferite 

personaje.
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      Ziua cea mare a sosit, iar copii au pășit în grupă împreună cu bostanii   personalizați de 

acasă. Totul era pregătit așa că am dat startul carnavalului cu prezentarea costumelor, unde 

fiecare copil și-a descris costumul. 

 

        Ziua noastră a continuat cu confecțonarea unor bostani din farfurii de carton, pe care 

copii le-au decupat în formă de bostani, le-au lipit codita și le-au pictat dupa bunul plac. Ei au 

avut la dispoziție toate materiale necesare realizării activității (foarfece,lipici, acuarele, 

pensule, apa). Această activitate le-a permis să își folosească imaginația având ocazia să le 

facă diferite fețe bostanilor în funcție de dorințele fiecăruia.  

 

           În continuarea ne-am apucat sa pregatim o salată de fructe discutând despre importanța  

fructele în viața noastră.  Copii au primit farfuri, cuțite de plastic și fructele din care urmau să 

facă salata ( kiwi, portocale, mandarine, mere). Am fost ca niște adevărați bucătari. Imediat ce 

ne-am pus șorturi ne-am și apucat de treaba, iar la final am savurat salata pregatită. 

     În încheierea zilei am acordat diplome şi mici premii copiilor, după discutarea reuşitei 

activităţii si realizarea de fotografii si filmari, care vor fi expuse  si realizandu-se un album. 
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APĂ TE SĂRBĂTORIM!!!  

 
ED. GEOGEAN  VIORICA 

PROF. JURCOVEŢ  ALICE 

Grupa mică a Albinuţelor  

 
 

 

,, CINE BEA APĂ DE MIC  

CREŞTE MARE ŞI  VOINIC 

NOI DE MICI AM TOT BĂUT  

COPII MARI NOI NE-AM FĂCUT” 

 

 Apa este izvorul vieţii pe Pământ, 

 este unica substanţă care poate exista în natură în 

funcţie de temperatură şi presiune în toate cele trei stări 

de agregare: solidă , lichidă şi gazoasă. 

 Apa este prezentă peste tot în mediul înconjurător: în 

sol, în aer, în plante şi în corpul vieţuitoarelor. 

                                                                            

                     „ Apa este mostenirea pe care o lasam 

generatiilor viitoare!” 

Am pornint de la o situaţie reală, proiectul  ,,APĂ TE 

SARBATORIM ”!Şi-a propus să sensibilizeze şi să schimbe atitudinea copiilor şi, prin ei, a 

părinților, a populației din zona cu privire la poluarea cu gunoaie a râurile din jurul nostru 

Ampoi, Sebeș, Mureș. 

 Pe parcursul derularii proiectului, copiii au învățat, practic, ce înseamnă ecologia și, în 

plus, vor da o lecție de ecologie celor mai mari decât ei – frați, părinți, bunici… 

Copiii au fost încântați  de tema proiectului:„APĂ TE SĂRBĂTORIM” și fiecare s-a 

gandit împreună cu părinții  ce materiale poat aduce pentru completarea „Centrului tematic”. 

Pornind de la întrebarile copiilor ( inventarul de probleme) am stabilit direcțiile de dezvoltare 

a proiectului tematic și am intocmit harta proiectului ( eu am scris, iar copiii au selectat 

imagini sugestive sub forma de subiecte ludice). 

 Următorul pas a fost stabilirea unui inventar al activităților și planificarea pe o 

săptămână, atât cât va dura proiectul. Harta proiectului și inventarul de probleme au fost 

expuse într-un loc vizibil și accesibil atât copiilor, cât și părinților , pentru eventuale 

completari. 

Despre activitatea ce urma să se deruleze, parinții au fost inștiințați prin afișe expuse 

pe holul gradiniței.  
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Dupa această etapă au fost stabilite metodele și procedeele care sa permită abordarea 

în maniera integrată a activitatilor zilnice. Astfel, au fost planificate scenariile zilnice, intregul 

program, ținandu-se cont de nivelul grupei – copii de grupa mică, de modalitatile de motivare 

a copiilor, pentru a-i implica activ în activități. 

Finalitatea proiectului fiind stabilita de la început, au fost prevazute și organizate 

activități care să satisfacă setea de cunoaștere a copiilor și activitati practic – aplicative care sa 

permita intelegerea pșstrării apelor curate. 

Activităţile au fost cuprinse in cadrul Programului educational: ,,ECOGRDINIȚA”, 

Activităţile premergătoare zilei aniversare-22 MARTIE- s-au desfăşurat sub deviza:  ,, 

APĂ TE SĂRBĂTORIM !!! ” și au cruprins mai multi pași  

 

1. ,,Starile apei” 

2. „ Hai să o folosim , să nu o risipim” 

3. ,,Fiecare strop contează!” 

4. ,,Apa- casuța animalelor acvatice!” ( activitate realizată in comun cu 

grupa ”Florilor” ) – lucrare artistico- plastica  

 

Copiii de la grupa ,, Albinutelor ”  au sărbători „Ziua apei”împreună cu colegii lor de 

la grupa ,, Florilor” 

 Activitatea artistico-plastică a avut ca temă  realizarea unui Râu -,,plin cu viaţă". 

Fiecare copil a pictat mai multe picături 

de apă. 

 

 

 Picăturile au fos lipite pe ,, un râu”,apoi  râul a fost populat cu peștișori  

 După mai multe discuții cu preșcolarii despre modul ân care trebuie să ne comportăm 

când suntem în preajma apelor am ajuns la concluzia că cel mai potrivit sar fi să ,,construim” 

în jurul râului un ,, zid” din flori 

Astfel copiii au lipit pe ,, malul râului” un ,, zid” de flori care să protejeze râul de cei care vor 

să-l polueze.  
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Aceasta actiune a avut ca scop sensibilizarea micuţilor cu privire la importanţa apei în 

existenţa noastră și s-a finalizat prin recitarea poeziei ,, APA” 

 

1. Picuri mici și mari de rouă                            2. Mama i-a raspuns indată: 

   Cad pe geam,- Afară plouă?                             - Vezi, tu, floarea minunantă 

   A-ntrebat Sanducu tare.                                   Din gradină? S-ar usca  

   Ploaia-i bună? La ce oare?                               Dacă nu ar mai ploua. 

3. Și oprindu-se din joacă,                                4. Ca să crească și mai mare, 

    Sandu s-a gandit oleacă                                    A adus o stropitoare. 

    Si- a privit inspre fereastra                               A pus apă de la baie   

    La frumoasa floare albastră.                             Și-a udat-o ca o ploaie. 
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PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

Educatoare: TODEA  DAIANA  ELISABETA 

Grupa mijlocie a “FLUTURAŞILOR” 

 
MOTTO 

 “Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate 

de vreo patimă. Întreţineţi-i, deci, într-o stare de spirit plăcută, dacă vreţi să vă primească 

învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet 

care tremură, pe cât este de greu să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă” 

(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”) 

Implicarea într-o activitate educativă în care cadrul didactic este interesat de succesul 

educaţilor impune cu necesitate o pregătire prealabilă, o gândire preacţională a acesteia, 

deoarece (este tot mai larg acceptat acest fapt) “orice lucru bine făcut este rezultatul unui 

proiect bine gândit”.  Imperativitatea parcurgerii mentale anticipative a oricărei acţiuni 

educative este surprinsă de către Howard Hendricks sub forma Legii Pregătirii: “procesul de 

predare-învăţare va fi mult mai efcient atunci când atât profesorul, cât şi elevul sunt pregătiţi 

în mod adecvat” .  

 Esenţa demersului proiectării poate fi exprimată făcând apel la conduita de anticipare; 

ea presupune imaginarea unei activităţi prin raportare la un scop bine precizat. Prin definiţie, 

proiectarea înseamnă “a reprezenta un scop care se aşteaptă şi a înţelege natura şi ordinea 

acţiunilor necesare pentru a-l atinge”. 

Din perspectiva pedagogiei tradiţionale, o activitate bine desfăşurată este aceea în care 

educatorul îşi îndeplineşte toate obiectivele propuse. Conform  pedagogiei moderne 

educatorii, în mod continuu, trebuie să promoveze învăţarea eficientă bazată pe sporirea 

gradului de implicare activă şi creativă a copilului, menită să înlesnească cunoaşterea prin 

participarea directă la construirea cunoaşterii. Schimbarea în activitatea didactică desfăşurată 

în grădiniţa de copii implică aplicarea de metode, tehnici şi procedee moderne ce contribuie la 

eficientizarea învăţării. 

Un exemplu de proiect didactic 

conceput şi desfăşurat  la grupa mijlocie, 

cuprinde: 

- tema anuală “Când, cum şi de ce se 

întâmplă?” 

- tema săptămânală: “Lumea apelor” 

-tema activităţi: “Aventura peştişorului 

de aur” 

  

 

 

 

Scopul didactic propus a fost acela de educare a gustului pentru frumos, a sensibilităţii 

artistice şi a acurateţei în executarea unor lucrări; consolidarea cunoştinţelor matematice 

privind însuşirea conceptului de număr natural în concentrul 1-5. 

 În cadrul acestui proiect s-au desfăşurat două activităţi, una în cadrul domeniului 

experiential DEC- Domeniul estetic şi creativ,  iar cea de a doua a întegrat două domenii 

experienţiale, şi anume,  DŞ-Domeniul ştiinţe +DOS-Domeniul om şi societate. 

Pentru activitatea DEC: “Expoziţie cu peştişori”- pictură pe sticlă, s-au propus 

următoarele obiective operaţionale în jurul cărora s-a desfăşurat activitatea:  

 *Să utilizeze adecvat materialul aflat la dispoziţie pentru realizarea lucrării; 
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 *Să aplice culoare pe toată suprafaţa de lucru, pentru a realiza un peşte după modelul aflat pe 

foaia de sub sticlă; 

 *Să exprime în cuvinte proprii părerea lor în legătură cu lucrările colegilor. 

 La desfăşurarea activităţii fiecare copil primeşte acuarele, pensulă, o bucată de sticlă 

şi un model de peşte. Ei vor realiza individual sarcina de lucru. Trebuie să picteze pe sticlă un 

peşte cu ajutorul conturului care se află sub bucata de sticlă. La sfârşitul activităţii când toţi 

copiii au finalizat lucrarea se realizează “Turul galeriei”.  

 Turul galeriei este o metodă de învăţare prin descoperire ce îl încurajează pe copil să-

şi exprime opiniile proprii. Toate lucrările sunt expuse ca într-o galerie, fiecare copil va 

evalua lucrarea sa şi a celor din jur, argumentând părerea proprie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Cea de a doua activitate DŞ+DOS: „Haideţi la pescuit!”- joc didactic, cuprinde 

obiectivele operaţionale: 

 *Să pescuiască din acvariu cât mai mulţi peşti 

coloraţi, cu ajutorul undiţelor puse la dispoziţie; 

 *Să aleagă de pe masă jetonul care reprezintă 

numărul de peşti prinşi de ei; 

 *Să lipească pe foaia primită tot atâţia peşti câţi a 

pescuit din acvariu. 

 În cadrul acestei activităţi copiii sunt anunţaţi 

că se vor juca un joc didactic care se numeşte „Haideţi la pescuit! ” joc ce cuprinde mai multe 

sarcini de rezolvat.  

 După ce fiecare copil va observa îndeaproape peştişorul musafir îşi vor pune cel puţin 

câte o dorinţă, apoi copiii vor fi împărţiţi pe echipe. Le sunt  prezentate  balta cu peşti şi 

undiţele. Fiecare membru din echipă trebuie să pescuiască câţi mai mulţi peşti din acvariu. 

Copiii îşi numără peştii prinşi, apoi aleg un jeton cu cifra corespunzătoare după care merg şi 

se aşează pe scăunele.  

După ce au terminat de pescuit, toţi copiii merg la măsuţe şi se aşează pe scăunel. Fiecare 

membru primeşte câte un lipici, un coşuleţ cu peşti şi câte o fişă colorată(un ocean). Copiii 

trebuie să lipească peştii în ocean, exact atâţia câti au prins cu undiţa puţin mai devreme, 

atâţia cât indică jetonul ales. Pe parcursul rezolvării sarcinilor, peştişorii pescuiţi au parte de o 

nouă viaţă în ocean. 
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 MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

Prof. pt.înv. preşc. MUREŞAN  ELENA  CLAUDIA 

Prof. pt.înv. preşc. MOICEANU  RAMONA 

 
Activităţile realizate în cadrul proiectului tematic ” Mens sana in corpore sano” au 

adus în prim plan dezvoltarea emoţională. Aceasta este un  element esenţial pentru menținerea 

stării de sănătate mintală bună și influențează benefic adaptarea copilului la provocările cu 

care intră în contact zi de zi. Acest lucru este absolut necesar, deoarece influențează 

dezvoltarea relațiilor sociale, dar și ajută la menținerea acestor relații. 

Curriculum pentru învățământul preșcolar vine în  sprijinul educatorei și îi  pune la 

dispoziție planul de învățământ, metodologia de aplicare, obiectivele cadru, de referință și în 

special exemple de comportamente și sugestii de conținut care facilitează procesul 

educațional de formare a competențelor socio-emoționale. 

Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca activitatea de 

la grupă a educatorilor să cuprindă activități, care să asigure formarea și dezvoltarea la copii a 

abilităților de interacțiune și relaționare cu adulții și cu copiii de vârste apropiate, de a 

respecta și accepta diversitatea, de a-și forma comportamente prosociale. 

Astfel  educatoarea are datoria a de a observa comportamentele și acțiunile copiilor, să 

stabilească care sunt abilitățile pe care copiii nu le au formate și care duc la comportamente 

indezirabile la nivelul grupei sau fiecărui copil în parte. O dată identificate aceste abilități, 

educatoarea va putea să-și proiecteze în cadrul activităților din planificare povești, jocuri, 

exerciții, tehnici de corectare a comportamentului, și  să vină în ajutorul copilului pentru 

formarea, corectarea sau dezvoltarea abilităților dezirabile.  

 

JUMATATEA MEA 

 

Scopul acestei activității a fost educarea trasăturilor pozitive de caracter și formarea 

unei imagini și atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.  

 

Competențe: 

 să-și identifice trasăturile de caracter definitorii  

 să accepte faptul ca ceilalți copii au imagini despre ei înșiși diferite, păreri diferite. 
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Activitatea a debutat cu întrebări legate de înfățișarea unei persoane, fiecare copil fiind 

apoi solicitat să se descrie fizic. Pe parcursul discutiei, copiii au fost întrebați și despre 

trăsăturile de caracter, dacă știu ce însemnă mai exact acest lucru. Pentru a fixa definiția m-

am folosit de exemplul personal, copiilor fiindu-le apoi mult mai ușor să-și descrie propria 

persoana din ambele puncte de vedere.  În jumătatea a doua a activități copii au avut drept 

sarcină să-și descrie cel mai bun prieten atât fizic cât și moral. La final preșcolarii au primit 

poza lor plastifiată, foi magnetice autocolante și pe o foaie A4 jumătatea chipului lor. Ei și-au 

desenat jumătatea și apoi și-au confecționat magneți. 

 

CE ASCUNDE CHIPUL MEU? 

 

Scopul activității: promovarea gândurilor pozitive și dezvoltarea conceptului de sine.  

Competenţe:  

 să ofere exemple de comportamente pozitive și gânduri raționale în situații de conflict  

 să-şi identifice corect emoțiile în situațiile date. 
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Captarea atenției în cazul acestei activități s-a realizat prin intermediul oglinzilor. 

Copiii pușu în fața oglinzilor au fost solicitați să redea  anumite emoții, cum ar fi bucurie, 

tristețe, furie sau entuziasm. Le-am citit o serie de întâmplări care descriau anumite emoții, iar 

preșcolarii au mimat acele emoții în oglindă. I-am înterebat apoi dacă ceea ce vad în oglindă 

este sau nu pe placul lor, și în funcție de răspunsurile lor să ofere altenative pozitive situațiilor 

respective. 

În partea a doua a activității, copii și-au realizat portretul cu ajutorul oglinzilor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“EROI ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

 
Prof. Înv. Preşc. POPA  LIANA  MARIA 

Ed. POPA  RODICA  LUŢA 

Grupa mare a “FURNICUŢELOR” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 2016-2017 

GRUPA: Mare “ FURNICUȚELOR” 

TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

SUBTEMA: „ Lumea plină de emoţii a poveştilor” 

TEMA ZILEI: „ Eroi în lumea poveştilor” 

MIJLOC DE REALIZARE:  

Activitate integrată DLC+DOS: Educarea limbajului+Ed. pentru societate 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă  

FORME DE REALIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
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 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, 

lexical, sintactic prin stimularea curiozităţii si a interesului de cunoaştere 

faţă de poveşti; 

 Educarea capacităţii de a exprima verbal şi nonverbal emoţii, sentimente, 

idei şi opinii proprii prin intermediul poveştilor; 

 Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării 

comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării 

comportamentului empatic la preşcolari. 

 

Prezentarea activităţii: 

Momentele activităţii: 

5. Moment organizatoric 

Activitatea a debutat cu întâlnirea de dimineață, unde copiii au fost împărțiți în echipe, 

ne-am salutat, am completat calendarul naturii și am aflat noutatea și mesajul zilei:  

„Prin joc şi voie bună/  Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!” 

 

6. Captarea atenţiei 

Preşcolarii au fost captivaţi de vocea vrăjitoarei care care le spune că este foarte 

supărată şi furioasă pe copiii care preferă personajele bune, pozitive din poveşti. Așadar, a 

răpit prințesele şi le-a închis în turnurile castelului. Dar, dacă reuşesc să treacă de încercările 

lăsate de ea şi câştigă zâmbărici pentru a primi cheile care deschid gratiile turnului, atunci se 

declară învinsă şi le va elibera pentru a participa la Balul Prințeselor. 

În urma audierii mesajului, copiii  sunt întrebaţi ce au simţit când au auzit glasul şi 

mesajul vrăjitoarei (frică, furie, nerăbdare de a auzi sarcinile probelor, etc.). 

 

7. Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Activitatea integrată DLC+DOS cuprinde diverse probe. La îndeplinirea cu succes a 

fiecărei sarcini, echipele primesc zâmbărici și apoi cheițe care îi ajută să traverseze castelul 

pentru a ajunge în turn la prințese. La finalizarea jocului, copiii deschid gratiile turnului, 

eliberând astfel pințesele. Li se explică preșcolarilor regulile jocului, apoi se execută jocul de 

probă prin intermediul ghicitorilor care ne dezvăluie ce prințese trebuie salvate. Se desfășoară 

apoi jocul propriu-zis până la epuizarea sarcinilor și eliberarea prințeselor, ceea ce conferă o 

stare pozitivă, dinamică activității. 

 

8.  Dirijarea învăţării 

Proba I -  „Ghiceşte personajul”: la intrarea în castel găsim niște cărticele în care sunt 

scrise 

Ghicitorile care ne devăluie prințesele închise în turn. 

Proba II -„Ghiceşte emoţia”- copilul numit alege  o imagine și recunoaște emoţia 

personajelor din anumite momente ale poveştii, completând Roata emoțiilor. 

Proba III  - „Cubul Magic” (metoda interactivă „Cubul”) – Copiii vin pe rând, aruncă 

cubul, descoperă imaginea, descriu, analizează, argumentează, aplică, compară şi asociază, 

mimând emoția sugerată de imagine, rezolvând cerințele corespunzătoare fețelor cubului:  

DESCRIE - îmbrăcămintea Scufiței 

COMPARĂ - Cum este casa de cărămidă față de casa din paie? 
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ASOCIAZĂ - Ghici:„La pește a poftit/dar a rămas păcălit” 

ANALIZEAZĂ - Cine a făcut fapte bune/rele?- lupul sau vînătorul 

APLICĂ - Cântă cîntecelul caprei 

ARGUMENTEAZĂ - De ce trebuie să ascultăm povești? 

Proba IV - “Diamantul poveştilor” (metoda interactivă „Diamantul”) – fiecare rând al  

diamantului 

are o anumită culoare. Copiii găsesc răspunsurile întrebărilor și atașează jetoanele culorii date, 

completând astfel rândurile diamntului. 

6. Cine a răpit personajele din poveşti? ( vrăjitoarea) 

7. Câte surori avea Cenusăreasa?( două) 

8. Cu  ce obiecte  a fost otrăvită Albă ca Zăpada. (cureaua, pieptenele, mărul) 

9. Găseşte şi aşează imaginile în care prinţesele sunt fericite. 

10. De cine a fost ajutată Degeţica în călătoria ei?(peştii, fluturele, rândunica) 

11. Găseşte imaginea în care fata cea mică este îngrijorată şi pe cea în care este 

bucuroasă. 

12. Ce a pierdut Cenuşăreasa când a mers la bal?(pantoful) 

Proba V - „Personajul pozitiv/negativ” (metoda interactivă „Diagrama Venn”) - Pe o 

planșă sunt desenate două cercuri (roșu și albastru) care se întrepătrund; deasupra acestora 

sunt desenate emoticonuri. În cercul roșu se vor aşeza personajele poveştii „Scufiţa Roşie”, 

iar în cercul albastu se vor așeza personajele din „Capra cu trei iezi”. Se identifică personajul 

comun şi se precizează dacă este pozitiv sau negativ, apoi va fi așezat la intersecția celor două 

cercuri. Un alt copil  unește personajului comun cu emoticonul corespunzător. 

 

9. Asigurarea retenţiei, a transferului de cunoştinţe şi obţinerea 

performanţei 

Proba VI - „Ce-ar fi fost dacă...?”(complicarea jocului)copiii găsesc soluții la 

întrebările adresate. 

3. Iedul cel mare nu deschidea uşa? 

4. Scufiţa Roşie nu se întâlnea cu lupul? 

5. Vânătorul nu trecea pe lângă casa bunicii? 

6. Baba îi dădea moşului nişte ouă? 

Copiii formulează păreri personale găsind o altă variantă pentru un moment din 

poveste. 

10. Încheierea activităţii 

Voi face aprecieri generale asupra modului în care copiii au participat la activitate. 

Utilizarea metodelor interactive a conferit activității o notă dinamică, distractivă care a 

contribuit la 

obținerea performanței; copiii au participat cu interes la activitate, eliminându-se plictisul și 

monotonia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

ASPECTE DIN CADRUL ACTIVITĂŢII 
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CUNOAŞTEREA DE SINE  

CA  PRECONDIŢIE, CALE ŞI SCOP ÎN EDUCAŢIE 

 
Autor:Prof. înv. preşc.  POPA ELENA AURA 

Grupa mijlocie a “FLUTURAŞILOR” 

 

Să încercăm pentru o clipă să ne imaginăm cum se simte cu adevărat un copil care este 

apostrofat deseori cu o remarcă de genul: „te miști prea încet”, „nu știu cu cine semeni așa 

împiedicat”, „întotdeauna încurci lucrurile”, „nu ești în stare de nimic!”; să ne imaginăm cum 

va fi atitudinea lui viitoare când va mai auzi din partea acelorași persoane sau – întâmplător – 

din partea altora același tip de remarci; care îi vor fi în viață așteptările de la propria-i 

persoană; care va fi evoluția lui pe plan socioprofesional… Nu-i așa că rănesc și ne fac să ne 

gândim că totuși atitudinea acelui copil, de împotrivire, de pasivitate sau de încăpățânare, ar 

putea fi justificată? 

De timpuriu, pentru o evoluție armonioasă a copilului, mediul educativ trebuie să fie 

pregătit să se confrunte cu contexte de genul celui relatat la început, manifestând atitudini 

constructive comportamental. Educatoarea trebuie să fie calmă, iubitoare și disponibilă pentru 

a-i învăța pe copii de mici despre valoarea pe care o are fiecare dintre ei, ajutându-i să-și 

formeze o imagine pozitivă de sine. 

În strânsă legătură cu imaginea de sine se află stima de sine. Stima de sine se referă la 

modul în care ne evaluăm pe noi înșine, la cât de „buni” ne considerăm a fi comparativ cu 

alții. Stima de sine este sentimentul de autoapreciere și încredere în forțele proprii. 

Copiii care, în urma experiențelor proprii, au dezvoltată stima de sine pozitivă se 

manifestă astfel: își asumă responsabilități; se comportată independent; sunt mândri de 

realizările lor; își asumă fără probleme sarcini noi; își exprimă atât emoțiile pozitive, cât și pe 

cele negative; oferă ajutor și sprijin celorlalți colegi de grupă. Dintre experiențele anterioare 

care le-au construit acestora imaginea de sine echilibrată (pozitivă) descrisă mai sus am putea 

menționa: au fost lăudați, încurajați; au fost ascultați; li s-a vorbit cu respect; li s-a acordat 

atenție; au fost îmbrățișați; au avut prieteni. 

La polul opus se află copiii care, în urma experiențelor proprii, au o stimă de sine scăzută. 

Ei se manifestă astfel: nu sunt mulțumiți de propria persoană; evită să realizeze sau să se 

implice în sarcini noi; se simt neiubiți și nevaloroși; par rebeli sau nepăsători. Printre 

experiențele anterioare care le-au format o imagine de sine scăzută ar putea fi: au fost des 

criticați; li s-a vorbit pe un ton ridicat; au fost ignorați sau ridiculizați; așteptările celorlalți de 

la ei înșiși au fost exagerate (să fie „perfecți”); au fost frecvent comparați defavorabil cu alți 

copii. 

Ce trebuie să facă educatoarea pentru a dezvolta copiilor stima de sine: să exprime cerințe 

rezonabile față de vârsta copilului (nu este rezonabil, de pildă, ca un copil de trei ani să fie 

certat aspru pentru că a vărsat o cană cu lapte); să planifice din timp activitățile; să se 

focalizeze asupra aspectelor pozitive (însușiri, realizări) și să le menționeze; să ofere 

posibilități și opțiuni copiilor ori de câte ori este posibil; să ofere recompense. 

Exemple de jocuri-exerciţiu: 
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1. „Grădina cu flori” – Are ca scop dezvoltarea sentimentului de unicitate, dezvoltarea 

stimei de sine pozitive și întărirea sentimentului valorii proprii. Fiecare copil va primi o foaie 

de hârtie. Vor împături hârtia în două și vor rupe colțul din dreapta, sus. Împăturesc din nou 

hârtia în două și, la fel, vor rupe colțul din dreapta, sus. Se repetă operația de câte ori va 

permite hârtia. La sfârșit, toți copiii vor despături foaia și vor observa că foile lor arată diferit, 

fiecare în felul ei, chiar dacă ei toți au făcut aceleași operații. Se va trage concluzia că fiecare 

foaie cu decupajele sale este unică, așa cum și ei sunt unici, dar fiecare are frumusețea ei.       

2. „Eu sunt…” – Este un joc care dezvoltă autocunoașterea și intercunoașterea copiilor într-

un cadru de respect, încredere și cooperare. Dezvoltă sentimentul valorii proprii și conturează, 

pentru sine și pentru ceilalți, o imagine de sine pozitivă. Pe o masă vor fi mai multe jetoane cu 

imagini ce reflectă în acțiuni trăsături pozitive de caracter. De exemplu, un copil care udă 

florile cu stropitoarea (hărnicie); doi copii care se îmbrățișează (prietenie); un copil care 

salută(politețe) etc. După ce toți copiii au descoperit aceste imagini și sensul lor a fost înțeles 

de fiecare, se alege de către grup un anumit copil, care va fi caracterizat în ziua respectivă. 

Copiii se așază într-un cerc pe scăunele, iar copilul ales va fi rugat să se așeze în mijloc; 

ceilalți aleg fiecare câte un jeton care consideră că reprezintă o calitate a personajului ales și-l 

așază pe panoul care se află în fața acestuia. Copilul ales are sarcina de a rosti cu voce tare 

trăsăturile pozitive pe care le reprezintă fiecare jeton adus de colegii lui. Dacă el consideră că 

însușirea îl caracterizată, va spune, de exemplu: „Eu, Andrei, sunt harnic”, iar dacă nu crede 

că i se potrivește, va întoarce jetonul. La sfârșit va spune toate trăsăturile pozitive de caracter 

care i-au fost atribuite și pe care el însuși le-a acceptat. De exemplu: „Eu, Andrei, sunt vesel, 

harnic, atent, politicos etc.” 
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- 3. „Copilul politicos” – Scopul acestui joc este ameliorarea climatului socio-afectiv 

din grupul de copii prin direcționarea atenției copiilor spre atitudini și comportamente 

pozitive, dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup. Înainte de începerea 

activităților, educatoarea va stabili cine va juca rolul „copilului politicos” în ziua 

respectivă, fără ca ceilalți copii să știe despre cine este vorba. Se comunică grupei doar 

faptul că unul dintre ei va juca acest rol special, iar la sfârșitul activităților copiii 

trebuie să ghicească cine a jucat acest rol. Copilul ales are sarcina ca pe tot parcursul 

zilei să fie cât mai prietenos și politicos cu colegii, să folosească formule de politețe și 

să facă fapte bune. Ceilalți copii trebuie să fie foarte atenți pe parcursul zilei, buni 

observatori, având posibilitatea de a 

câștiga jocul prin depistarea 

„copilului politicos”. La sfârșit, 

fiecare dintre colegi trebuie să își 

expună părerea referitor la cine a 

jucat acest rol, menționând numele 

copilului, dar și motivul. De exemplu: 

„Este Cristi pentru că m-a rugat 

frumos să-i dau mașina mea”. După 

ascultarea tuturor părerilor, 

educatoarea va anunța câștigătorul 

jocului. Jocul își atinge scopul dacă 

grupul de copii acceptă participarea la 

o astfel de activitate și se implică cu 

seriozitate la buna desfășurare. 

 

 

 

4. „Ce aş fi, dacă aş fi…” – Are ca scop dezvoltarea autocunoaşterii şi formarea imaginii de 

sine pozitive, precum şi exprimarea alegorică a acesteia. Copiii vor primi o foaie de hârtie pe 

care o vor împărți în trei. Ei vor răspunde prin desen la următoarele întrebări: „Dacă ai fi un 

animal, ce animal crezi că ai fi?”; „Dacă ai fi o culoare, ce culoare crezi că ai fi?”; „Dacă ai fi 

o jucărie, ce jucărie crezi că ai fi?” Pentru demararea discuțiilor, educatoarea va pune 

întrebări: „A fost greu ce ați desenat?”; „La ce te-ai gândit când ai desenat acest animal?”; 

„De ce ai desenat această culoare? Ce reprezintă ea pentru tine?”; „Cum vă simțiți acum, după 

ce ați desenat?”. Pentru ca scopul să fie atins, fiecare copil va trebui să spună și să motiveze 

ce a desenat. De exemplu: „Aș fi un leu pentru că este puternic”; „Aș fi o pisică pentru că este 

blândă”; „Aș fi culoarea portocalie pentru că este veselă”; „Aș fi o minge pentru că este 

jucăușă”. Prin desen, copiii își exprimă trăsăturile de caracter pe care consideră că le au, își 

fac o succintă autocaracterizare și își exprimă imaginea de sine pozitivă. Cu lucrările 

executate se va putea organiza o expoziție intitulată „Acesta sunt eu”.  

 
 

BIBLIOGRAFIE:  

1.Boroş, M. , (1992), Părinţii şi copiii, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică.  

2.Creţu, T. , (1994), Psihologia vârstelor, Bucureşti: Ed. Universitară.  

      3.Cucoş, C. , (2006), Psihologia vârstelor, Bucureşti: Ed. Polirom 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„Ce ştim despre meserii?” 

PREINSPECȚIE GRADUL  DIDACTIC  II 

 
Prof.înv.preșc. APALAGHIEI  CRISTINA-

GABRIELA  

Grupa mare a „PITICILOR” 

 

   În data de 12.05.2017 am avut de susținut preinspecția 

pentru gradul didactic ll la grupa mare a Piticilor. Tema 

anuală de studiu a fost „Ce şi cum vreau să fiu?”, cea 

săptămânală „Meseria- brăţară de aur”, iar tema zilei 

„Ce știm despre meserii?”. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII ESTE: Verificarea şi 

consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse 

meserii întâlnite în societate;/ Dezvoltarea capacitătii de 

a forma grupe de elemente după diferite criterii si de a 

efectua operații cu acestea, de a număra în limitele 1-10, 

apreciind cantitativ prin punerea în corespondenţă;/ 

Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, 

referitoare la despărţirea în silabe, la formularea de propoziţii şi la sunetele cu care încep 

anumite cuvinte;/ Dezvoltarea priceperilor şi a deprinderilor privind utilizarea diferitelor 

tehnici de lucru;/ Formarea deprinderii de a lucra individual, dar și în grup, atât la activitătile 

de joc cât și la cele experiențiale; 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

   Programul zilei începe cu Întâlnirea de dimineață „Ce voi fii când voi fi mare? ” 

Salutul pornește de la educatoare: Dimineața a sosit... 

Prezența: După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare 

n-a venit?”- Se realzează prezența, fiecare cdopil trebuie sa-si pună fotografia lui la copii 

prezenți, iar la final vedem cine lipsește. 

Calendarul naturii: Se discută despre cum este vremea în această zi, se va preciza ziua, luna, 

anotimpul și anul în care ne aflăm. 

Noutatea zilei: Deoarece este  evaluarea unui proiect saptămânal în care am învăţat despre 

meserii, Albă-ca-zăpada (personaj real), a venit la noi în grupă ca să o ajutăm să afle despre 

mai multe meserii, deoarece piticii s-au săturat să lucrece tot în mină ca mineri și ea nu ştie 

atât de multe despre ele ca şi  noi. Ne va recompensa pentru că am fost ajutoarele ei într-o zi 

atât de plină cu stimulente surpriză (bănuți de ciocolată). 

Activitatea de grup: Dacă vreau să cresc voinic/ Fac 

gimnastică de mic/ Merg în pas alergător/ Sar apoi într-un 

picior/ Mă opresc, respir uşor/ Toată lumea e a mea/ Când mă 

las jos la podea/ Asta-i doar un început,/ Ia priviţi cât am 

crescut! 
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Împărtăşirea cu ceilalţi: Discuții despre tema săptămânii “Ce voi fi cand voi fi mare?” 

Formarea echipelor prin metoda Mâna oarbă: ( Medicii iscusiți, Micii cofetarii şi 

Pompierii salvatori) 

Tranziție: „Bat din palme clap, clap, clap 

                    Din picioare trap, trap, trap, trap 

         Ne-nvârtim, ne răsucim  

                   Şi spre centre noi pornim.” 

   Copiii sunt împărțiți în 3 echipe la cele 3 centre: BIBLIOTECĂ- „Medicii iscusiți”, 

ȘTIINȚĂ- „Pompierii salvatori”, JOC DE ROL- „Micii cofetari”. 

1.Bibliotecă: „Medicii iscusiți”-Preșcolarii, costumați în medici, trebuie să asambleze 

piesele de puzzle cu imagini din diverse meserii puse la dispoziție pe masuță; 

   Copiii vor rezolva corect puzzle cu diferite meserii: bucătar, polițist, pompier, doctor, 

croitor, vânzătoare, mecanic de locomotivă, balerină, frizer, etc. 

   Se supraveghează atent activitatea copiilor în cadrul celor trei centre de interes, se dau 

indicaţii sugestii şi ajutor acolo unde este nevoie. 

2.Știință: „Pompierii salvatori”- Labirint:„Ajută pompierul să ajungă la incendiu” 

                                                  -Fișă de lucru: „Asociază uneltele cu meseria si produsul 

muncii” 

   Copiii vor rezolva FIȘE: - ASOCIAZĂ MESERIA CU UNELTELE FOLOSITE ȘI CU 

PRODUSUL MUNCII și LABIRINT: - AJUTĂ POMPIERUL SĂ AJUNGĂ LA 

INCENDIU. 

3.Joc de rol: „Micii cofetari”- Preșcolarii sunt costumaţi în cofetari, cu halate şi cu bonete 

pe cap și mănuși de unică folosință și pregătesc din compoziția de salam de biscuiți biluțe pe 

care le tăvălesc prin nucă de cocos și le așează pe o farfurioară din fața lui, apoi le ornează cu 

bomboane colorate. Trebuie să respecte reţeta desenată, să facă 5 biluțe fiecare, apoi să le  

decoreze cu 3 bomboane colorate fiecare biluță. Copiii vor pregăti biluțe din aluat de salam de 

biscuiți, tăvălind biluțele prin nucă de cocos și decorănd fiecare biluță cu 3 bombonele 

colorate; 

 

   Se aeriseşte sala de grupă. Se amenajează spaţiul educaţional. Se pregătesc materialele 

didactice necesare. 

   Alba-ca-zăpada (personajul de la Noutatea zilei) ne anunţă sarcinile de la cele 3 sectoare 

sectoare, care vor fi apoi explicate de către educatoare. 

   Copiii se împart pe sectoare în funcție de simbolul echipei din care fac parte. 

   Sunt solicitaţi copiii să-şi aleagă centrul la care preferă să lucreze, apoi se va prezenta 

modul de realizare a fiecărei teme: 

   Copiii pot schimba centrul ales iniţial dacă au reuşit să realizeze sarcina cerută. 

   Fiecare copil va trece pe la celelalte două centre pentru a observa şi aprecia lucrările 

executate de aceştia. 

   Copiii apreciază modul în care a fost realizată tema: calitatea lucrării, respectarea temei. 

   Se fac aprecieri generale şi individuale. Lucrările sunt aşezate la expoziţie, iar buluțele din 

salam de biscuiți sunt puse pe o tavă şi vor fi servite după masă. 
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II. După Rutine și Tranziții, preșcolarii servesc masa apoi vor trece la 

ADE(ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE): DȘ(DOMENIUL 

ȘTIINȚĂ)+DLC(DOMENIUL 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE) 

(activitate integrată) „Ce știm 

despre meserii?”. 

Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a 

activității: aerisirea sălii de grupă, așezarea 

scăunelelor, pregătirea materialului didactic, 

intrarea copiilor în sala de grupă și așezarea 

acestora în cerc. 

   Albă-ca-zăpada (personaj real), a venit la noi în 

grupă să o ajutăm să afle cat mai multe despre 

meserii, deoarece piticii s-au săturat să lucreze tot 

în mină și ea nu știe atât de multe despre ele ca și 

noi.  

   Ea ne aduce mai multe plicuri în care avem de realizat mai multe sarcini ce dovedesc faptul 

că noi am învătat despre meserii, iar la final ne va răsplăti. 

   Preşcolarii au de rezolvat sarcini diverse, ei vor recunoaşte şi vor denumi instrumente 

corespunzătoare meseriilor date, le vor număra, vor realiza corespondenţa număr- cantitate; 

vor descoperi meseriile corespunzătoare instrumentelor de lucru de pe jetoane, le vor despărţi 

în silabe, vor alcătui propoziţii după anumite cerinţe şi vor descoperi vecinii numerelor. 

   Explicarea sarcinilor și a regulilor jocului: 

   Grupa este împărțită în 3 echipe, conform simbolului ales la Întâlnirea de dimineață 

(Cofetari, Medici şi Pompieri). 

   Educatoarea  numește pe rând câte un copil de la fiecare echipă care vine în față și rezolvă o 

sarcină primită în cadrul diverselor probe de la Albă-ca-zăpada. Probele vor fi descoperite pe 

parcursul desfășurării jocului didactic. Le sunt explicate copiilor regulile jocului: Dacă 

rezolvă corect sarcina, echipa primește o bulină roșie pe Panoul echipelor, iar dacă are nevoie 

primește ajutor de la un coechipier.  Echipei care nu rezolvă corect sarcina, nu i se va acorda 

bulina roșie.        Concursul începe cu jocul de probă. 

   ROATA MESERIILOR (Prima probă): 

Fiecare echipă are de raspuns la doua ghicitori cu meserii. 

BUCĂTARUL, CROITORUL, BIJUTIERUL, ZIDARUL, FERMIERUL SI 

POLIȚISTUL ( vezi ANEXA 1) 

   Copiii vor veni pe rând (câte un copil din fiecare echipă) și vor învârti roata. Acolo unde se 

oprește roata preșcolarii trebuie să spună cum se numește meseria respectivă, cu ce sunet 

începe meseria, în câte silabe se desparte și tot ce știu despre acea meserie (ce unelte se 

folosesc, care sunt produselele muncii, etc.) și binențeles răspunsul la ghicitoare. 

   PIRAMIDA MESERIILOR (A doua probă): 

Voi avea 3 piramide , câte una pentru fiecare echipă. 

Prima piramidă: Micii cofetari 

1.Ghicitoare Foloseşte ac şi aţă, 

Foloseşte foarfece, 
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Face totul cu măsură, 

Despre cine este vorba? 

(croitorul) 

2. Meserii care încep cu sunetul și litera B 

3. Meserii care se despart în 3 silabe (co-fe-tar, , pom-pi-er, po-li-țist, gră-di-nar, etc) 

A doua piramidă: Medicii iscusiți 

1.Ghicitoare: Orice vreme ar fi afară 

El cu tolba subsuoară 

Ne aduce ziare noi 

Telegrame şi scrisori 

(poştaşul) 

2. Meserii la care suni la apelul 112 

3.Meserii care se despart în 2 silabe (doc-tor, fri-zer, poș-taș,  

A treia piramidă: Pompierii salvatori 

1.Ghicitoare: Orice rol interpretează 

Publicul impresionează 

Şi primeşte deseori 

Vii aplauze şi flori 

(actorul) 

2.Meserii care încep cu sunetul P 

3.Denumește 3 meserii care încep cu suntul P (polițist, pompier, pictor, poștaș, etc.) 

METODA CUBULUI (La obținerea performanței și a treia probă): 

  Câte un  preşcolar din fiecare echipă va fi solicitat, pe rând, să arunce cubul, rezolvând 

sarcinile de pe feţele acestuia. Fiecare echipă raspunde la două întrebări: 

1. Cum arată costumul pompierului?- cofetari 

2. Cu ce sunet începe cuvântul FRIZER?- medici 

3. Mimează cum lucrează bucătarul.-pompieri 

4. Cum se numește doctorul care tratează dințișorii copiilor?- cofetari 

5. Din ce este făcută pâinea?- medici 

6. Cât de importantă este meseria de medic?- pompieri 

   Pentru că jocul s-a terminat, numărăm bulinele și desemnăm echipa câștigătoare a 

concursului. Se constată că toate echipele sunt la egalitate, deci toate sunt câștigătoare. 

   Se fac aprecieri globale și individuale asupra modului în care au răspuns copiii, iar Albă- 

ca- zăpada este foarte bucuroasă că am ajutat-o și ne oferă recompensele promise bănuții de 

ciocolată trimiși de pitici.  

   Se face tranziția către următoarea activitate prin cântecul“Oricare meserie are-un miros 

copii”. 

III. Următoarea activitate de sine stătătoare este  “Parada meseriilor”- DOS 

(DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE). 

   Se asigură condițiile organizatorice și psihopedagogice necesare desfășurării optime a 

activității: 

- Aerisirea sălii de grupă 

- Aranjarea mobilierului 

Pregătirea materialelor  didactice necesare în coșulețe.  

   Albă-ca-zăpada doreşte să îi recompenseze pe copii pentru că s-au descurcat la activităţile 

precedente, astfel le-a adus role de carton și diverse materiale pe care ei vor trebui să le 

transforme în diferite siluete ale unor meserii cu care apoi se vor juca.  

   Se prezintă copiilor tema ce va fi realizată: „Parada meseriilor”- colaj, ei  sunt solicitaţi să 

folosească materialele din coșulețele de pe măsuţe în realizarea sarcinii. Trebuie să lipească 

pe rolele din carton meseria pe care şi-o aleg când vor fi mari, să-i pună ochișori mobili și alte 

detalii astfel încât să reiese meseria respectivă. 
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   Copiii se vor așeza la măsuțe, vor intui materialele puse la dispoziția fiecărui copil. 

Se prezintă modelul de lucru: de ex. Pompierul, doctorul, bucătarul,etc. 

   Înainte de începerea lucrului se vor realiza exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinilor: morişca, căsuţa, plouă, picură etc. 

   Preșcolarii sunt invitați la lucru, educatoarea îi va sprijini pe cei care au nevoie și oferă 

explicații suplimentare atunci când este cazul.  

   După finalizarea lucrărilor preşcolarii își vor pune lucrarea realizată de el şi vor face Turul 

galeriei, fiind votată cea mai frumoasă lucrare de către colegi.  

   Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de desfăşurare al activităţii, 

Albă-ca-zăpada îi aplaudă şi este încântată de  lucrările realizate de Micii meseriași.  

   Copiii sunt recompensați pentru efortul depus cu bănuți de ciocolată aduși de Albă-ca-

zăpada în cufărul cu comori din partea piticilor. 

   Țin să menționez că a fost o activitate care a plăcut foarte mult atât copiilor cât și d-nei 

metodiste și d-nei directoare invitate la această activitate. D-na metodistă a spus că s-a 

delectat la această frumoasă activitate. 

   Câteva fotografii de la frumoasa activitate...dupa cum observați copiii sunt îmbracați în 

costume de pompieri, halate de medici și halate și bonete de cofetari: 

 

 


