
Materiale video realizate de educatoare din Județul Sălaj  - martie-aprilie-mai 2020 

 

 

Grădinița cu program prelungit Ion Creangă –Zalău-județul Sălaj 

Profesor învățământ preșcolar –Vezelovici Gelia Gabriela 

Grupa mijlocie 4-5 ani 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema săptămânală-Aspecte de primăvară 

ADE–Domeniul Știință 

Tema activității ,,Aspecte de primăvară”  

Domenii ale dezvoltarii:  

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

            E.1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

Comportamente vizate:  

1.5 Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind 

instrumente şi metode specifice 

1.1 Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

Sarcină de lucru  

-identifică unele fenomene din natură și a unnele munci specifice primăverii 

 

https://www.dropbox.com/s/nnwmdrr36namcrg/1.mp4?dl=0 

 

 

 

2. 

Grădinița cu program prelungit Ion Creangă –Zalău-județul Sălaj 

Profesor învățământ preșcolar –Vezelovici Gelia Gabriela 

Grupa mijlocie 4-5 ani 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema săptămânală-Aspecte de primăvară 

ADE–Domeniul Om și Societate 

Tema activității ,,Legume timpurii” memorizare 

 Domenii ale dezvoltării:  

D.Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

            D.2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

Comportamente vizate: 

      -2.1 Pronunță corect sunetele specifice limbii române  

   -2.2 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate 

de vorbitor 

Sarcini de lucru- 

- redă din memorie versurile poeziei 

-recită poezia clar, expresiv cu intonația corespunzătoare 

 

https://www.dropbox.com/s/jvg2n6js9o2z551/2.mp4?dl=0 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/nnwmdrr36namcrg/1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvg2n6js9o2z551/2.mp4?dl=0


 

3. Grădinița cu program prelungit Ion Creangă –Zalău-județul Sălaj 

Profesor învățământ preșcolar –Vezelovici Gelia Gabriela 

Grupa mijlocie 4-5 ani 

Tema anuală de studiu: Ce și cum vreau să fiu? 

Tema săptămânală- Profesii 

ADE–Domeniul Limbă și Comunicare 

Tema activității- Meserii- joc exercițiu 

Domenii ale dezvoltarii:  

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

D.2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

Comportamente vizate: 

2.1. Pronunță corectă sunetele specifice limbii române 

2.2 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate 

de vorbitor 

2.3 Utilizează structuri orale simple 

2.4 Exersează și extinde progresiv vocabularul 

Sarcini de lucru-  

- identifică meseriile prezentate prin intermediul personajelor din imagini 

-formulează propoziții cu cuvinte care denumesc meserii 

 

https://www.dropbox.com/s/t5tso998du5pfls/3.mp4?dl=0 

 

 

https://www.dropbox.com/s/t5tso998du5pfls/3.mp4?dl=0

