GRUPA: Mare A, B și C
PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:
 Oros Victoria
 Curta Lucia
 Petrean-Goia Mariana
 Ungur Cristina
 Opriș Claudia
 Bota Laura

SĂPTĂMÂNA 20.04-24.04.2020
TEMA ANUALĂ DE STUDIU „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ „Semnele primăverii”
GRUPA MARE
LUNI
ZI LIBERĂ

MARTI
ZI LIBERĂ

MIERCURI
DLC- „Puiul de rândunică”
poveste
AICI
DEC- Audiție „Primavara”
de Vivaldi
AICI

-

JOI

VINERI

DS-„Stiu să numar”-exerciții
pe bază de material

DLC-„Jocul silabelor”

individual
AICI

DOS-„Barza si rândunica” colaj

Moment de poveste
“Cucul”-poveste
AICI

Activitate optionala EREC„Eu și emoțiile mele”

Activitati recreative
Jocuri de mișcare
AICI

Activitati recreative
Jocuri de mișcare
AICI

-joc didactic
AICI
DPM-”Gimnastica de
inviorare”
AICI

Moment de poveste
„Legenda florilor”
AICI

Activitati recreative
Jocuri de mișcare
AICI

SĂPTĂMÂNA 27.04-01.05.2020
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Primăvară, bun venit!”
GRUPA MARE
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI
DS- „Compunerea și
descompunerea numărului 8”
AICI

DS- „Primavara, anotimpul
veseliei”- prezentare film
AICI

DS- „Cine știe cel mai bine?”Probleme illustrate
AICI

DLC- „Primăvara”-de Vasile
Alecsandri
AICI

DEC„Tablou de primăvară”
- pictură

DOS- Activitate practicăSemințe la încolțit

DEC-„Primăvara”- cântec
AICI

DLC- „Jocul sunetelor”-joc
exercițiu
AICI

Moment de poveste
„Poveste de primăvară”
AICI

Moment de poveste
„Detectivul de emoții”
AICI

Moment de poveste
“Povestea lacrimioarelor“
AICI

Optional EREC „Eu si
emoțiile mele”
„Detectivul de emotii”
AICI

Activități recreative
„Gașca Zurli”
AICI

Activități recreative
„În pădurea cu alune”
AICI

Activități recreative
„Țăranul e pe câmp”
AICI

Activități recreative
„Podul de piatră”
AICI

VINERI

Zi liberă

SĂPTĂMÂNA 04.05-08.05.2020
TEMA ANUALA DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : „Lumea minunată a insectelor”
GRUPA MARE
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI
DS-„Ne jucam, numaram”
-joc didactic
AICI

VINERI

DS-„În lumea minunată a
insectelor”- observare AICI

DS-„Formele geometrice”joc logic
AICI

DLC-„Păpădia parașută”de
Emilia Plugaru”- poezie
AICI

DEC-„Insecta preferată”
Desen sau pictură

DOS-„Gândăcelul”de
Elene Farago
AICI

DEC-„Primăvara”-cântec
AICI

DLC-”Aparențe înșelătoare”poveste
AICI

DPM-„Lecția de înviorare”
AICI

Moment de poveste
„Albinuța Maia”
AICI

Moment de poveste
„Detectivul de emoții”
AICI

Moment de poveste
„Legendele florilor“
AICI

Optional EREC :„Eu si
emoțiile mele”
„Lumânărelele vesele”

Moment de poveste
„În lumea insectelor”
AICI

Activități recreative
„Jocuri de mișcare”
AICI

Activități recreative
„În pădurea cu alune”
AICI

Activități recreative
„Bobiță și Buburuză”
AICI

Activități recreative
„Podul de piatră”
AICI

Activități recreative
„Paiul și bulbucii”

DOS-„Insecta cu care aș dori să mă
joc”-confecție

Planificarea activităților pentru săptămâna: 11.05-15.05.2020
Tema anuală de studiu: „Cine planifică/ organizează o activitate?”
Tema săptămânală- „Natura este prețioasă!”
Grupa Mare
LUNI
DS: „Cum muncim, natura să o
primenim?”
AICI

DOS:„ Activitate in natura
Zugravim pomii din livada.”

MM: ( moment de mișcare)
- Joc distractiv : „ Ploaia și
soarele”
AICI

MM: Fă mișcare: „Dansul
copacilor din pădure”- euritmie.
AICI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

DS: „Probleme ilustrate”.
AICI

DLC : „Copacul darnic”lectura educatoarei.
AICI

DS: „Primăvara în natură” – exercițiu
cu material individual (video realizat
de educatoare, fișe de lucru)
AICI

DLC: „ Eu spun una, tu spui
multe” –joc didactic
AICI

DEC: „Micul ecologist” –
Parada copacilor – pictură

MM: „Harnici vrem să fim,
Natura să îngrijim”
AICI

MM:
Educatie ecologica
„Îngrijim florile din curtea
noastră! ”

DPM:. „Săritura în lungime de
pe loc”;
- cântă și fă mișcare
AICI

DEC: „ Copăcelul din
grădină”- cântec
AICI

DOS: Ascultă povestea : „Oala
fermecată ”
AICI

NA: „Azi la nisipar
fiecare e grădinar!”

CONSTRUCŢII :
„Avionul”
(cu materiale reciclabile)
AICI
Sursa: PINTEREST

J.MANIPULATIV: „ Din
jumătate-întreg” (imagini cu
mesaje ecologice)-puzzle
AICI

Opțional EREC „Eu si emoțiile mele”
T: Cantecul sufletului, dezvoltarea
abilitatilor emoționale.
AICI

MM: Joc de miscare:
„Zboară, zboară vrajimăturica!
“
Gasca Zurli
AICI

MM: Joc de mișcare
„O căsuță bine închisă! ”
AICI

Planificarea activitatilor pentru săptămâna: 18.05-22.05.2020
Tema anuală de studiu: Ce și cum vreau să fiu?
Tema săptămânală: „Aș vrea sa fiu….”
Grupa Mare
LUNI

MARTI

DS:,,Ocupatii, meserii le
cunoasteti voi copii?”
AICI

DS: ,,Ce formă are?”
joc exercițiu (forme
geometrice)
AICI

MIERCURI

JOI

VINERI

DLC: ,,Bondocel își alege o
meserie.” -povestire
AICI

DS: ,,Ne jucăm, numărăm,
ordonăm”
( sortare , clasificare în
limitele 1-10 )-exercițiu cu
material individual
Video realizat de educatoare

DLC: „Cu ce sunet începe
cuvântul?”
AICI

DOS: ,,Cu faina și apă facem
turtițe.”
-activitate practică

DEC: „Omul harnic” –cântec
Sunt atâtea meserii îndrăgite de
copii – cântec
AICI

DOS: „ Banul muncit
“– povestea educatoarei
AICI

DEC: ,,Ce-as vrea sa fiu?”
pictură

DPM: ,,Mergem ordonat”
- formarea coloanei de
gimnastică
AICI

Opțional EREC „Eu și emoțiile
mele”
„Cântecul desenului"-dezvoltarea
abilităților emoționale.

Bibliotecă: „Ghici,
ghicitoarea mea”Ghicitori despre meserii
AICI

Știință: „Învățăm cu Roboland
despre meserii” – urmărește
filmulețul
AICI

Artă: „Coiful zidarului” –
îndoire
Meseria preferată - desen

Jocuri distractive:

Muzică și mișcare :
„Brutarii”
AICI

Jocuri distractive: Cu
cațelul/ursulețul/pisica la doctor!

Joc muzical: „Bucatarii
veseli” (pe melodia si cantecul
de la „Bat din palme” )
AICI

AICI

Știință: „Haideți să învățăm
meseriile” –ghicește silueta.
AICI

Joc distractiv:„ Prinde turtița.
O minge/o pernuță este
turtița”. Părintele o arunca,
copilul o prinde și invers.

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

DLC:„ Poveste de 1 Iunie”
AICI

DS: „Sari în autobuz” – exerciții și
probleme – Adunarea si scăderea 110
AICI

DS: „1 Iunie” – convorbire
AICI

DPM: „Dansam si ne bucuram” –
dansul baloanelor
AICI

DEC: „Toți copiii pământului” cântec
AICI

Artă: „Copilărie la bunici” – desen
Construcții: „Parcul copiilor”
Bibliotecă: Puzzle.

Știință: „Drepturile copilului”;
Artă: „Hora copiilor” – desen;
AICI
Construcții: „Spațiul de joaca”
Joc de rol: „De-a jucăria
preferată”
Bibliotecă: „Culorile
sentimentelor”

Zi liberă legală

DS:„ Dominoul cifrelor”
AICI

Zi liberă legală

DEC:„ Pământul în ochi de copil” pictură

DOS: „Baloane vesele” – confecție
AICI

Știință: „Mă exprim prin dans„;
Artă: „Rățusca cea urâtă ”– pictură;
Construcții: „Instrumente
muzicale”
Bibliotecă: „Mă exprim prin
muzică”;
AICI

Știință: „Popoarele pământului
sărbătoresc ziua copilului”
Artă„: Micii dansatori-pictură”,
Construcții: „Gradinițț veseliei”;

Activitați recreative și de mișcare

Activități recreative și de mișcare

Activități recreative și de mișcare

Activități recreative și de mișcare

MM: ( moment de mișcare)
A ram sam sam;
AICI

MM: ( moment de mișcare)
Dansează bughi-bughi;
AICI

MM: ( moment de mișcare)
Dans irlandez
AICI

MM: ( moment de mișcare)
Cursa baloanelor;
AICI

Zi liberă legală

Zi liberă legală

AICI

AICI

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

Zi liberă legală

DLC: „Recunoaște personajul”
AICI

DS: „Școlari de nota 10” - evaluare
AICI

DLC: „Parada literelor”- joc
didacitc
AICI

DS: „Rechizitele școlarului” – joc
AICI

DOS: „Grădinită, bun rămas!”
AICI

DEC: „Gânduri de rămas bun ”–
pictură
AICI

DOS:„ Litera veselă cu care începe
Zi liberă legală

numele meu” – confecționare (video

DPM:„ Traseu aplicativ”
AICI

realizat de către educatoare)

Zi liberă legală

Știinta:„ Ajută copilul să ajungă la
școala” - labirint
Bibliotecă: „Tainele abecedarului”;

Stiinta: „Ghicitori despre rechizite
scolare”;
Arta: „Adio gradinita!” - karaoke
Aici
Constructii:„ Banca de scolar”;

Activitati recreative si de miscare

Activităti recreative și de mișcare
Zi liberă legală

MM: ( moment de mișcare)
Dansează hopa-hopa;
AICI

MM: ( moment de miscare)
„ Am o casa mititica ”;
AICI

Biblioteca: O pagina din caietul de
scolar ; Vreau la scoală, de N.
Muresan
AICI
Construcții: „Curtea școlii”
Artă: „Cum mi-o imaginez pe
doamna învățătoare”-desen

Activitati recreative si de miscare
MM: ( moment de miscare)
„Fă o pirueta”.
AICI

Știință: „Alfabetul”-puzzle
Artă: „Rechizitele școlarului”modelaj
AICI

Activitati recreative si de miscare
MM: ( moment de miscare)
„Cursa cifrelor”;
AICI

