Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Dumbrava Minunată Zalău
Profesor învățământ preșcolar: Stîna Paula Lucia
Grupa: mijlocie
Tema anuală de studiu: Cine şi cum planifică/organizează o activitate?
Tema săptămânii: ”De la joc la educație financiară”
Perioada: 11.05.2020-15.05.2020
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare cunoscute
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Comportamente vizate:
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
 Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
Resurse:
 Materiale: bancnote, monede , bani de jucărie, fișe de lucru, imagini, jucării, creioane colorate, coli
de hârtie, plastilină, tempera/acuarele, pensulă, lipici, recipient de plastic, borcane, laptop, telefon,etc
 Umane: preşcolarii grupei, educatoarele, părinţii
 De timp: 1 săptămână
 Bibliografice:
Goloşoiu, L.G. (2016) De la joc la educație financiară (manual)-auxiliar curricular pentru nivel
preșcolar, Editura Explorator
*** OMEN nr. 4.694/ 02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţie timpurie,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 685/ 20.08.2019 (https://www.edu.ro/ordinulministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobareacurriculumului-pentru).
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf (accesat la data de
09.05.2020)
https://www.isjsalaj.ro/discipline/invatamant_prescolar/SUPORT_pentru_explicitare_si_intelegere_c
urriculum_pentru_Educatie_Timpurie_2019.pdf
Metode și procedee: jocul, observația, conversația, povestirea, demonstrația, exercițiul, problematizarea,etc.

Luni
Activități de dezvoltare personală:
 Moment de înviorare/de mișcare:”A fost odată un castel”
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g ,
Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Știință- „Povestea banilor”- audiție
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&t=170s

 Domeniul Estetic Creativ- ”Monedele”- (fotografii, lucrare demonstrativă realizată de educatoare)
Activități liber alese:
 Nisip și apă: „Ascunde comoara” (căutare monede în nisip), Joc de rol: „ Eu îți dau un obiect-tu îmi
dai la schimb alt obiect ”( troc), joc liber
 Moment de poveste: ”Punguța cu doi bani” https://www.youtube.com/watch?v=L1plhMKLm2I
 Teatru de păpuși https://www.facebook.com/teatrultandarica/
Marți
Activități de dezvoltare personală:
 Moment de înviorare/de mișcare : „Stâng și drept”
https://www.youtube.com/watch?v=79gLGU50ceM
Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Știință-„Monede și bancnote”- sortare de obiecte după formă (înregistrare activitate model
realizată de educatoare)
Iată filmarea: https://m.youtube.com/watch?v=_mim3PjrUD8
 Domeniul Om și Societate- ”Pușculița”- fotografii, modele/idei de pușculițe din materiale reciclabile
Activități liber alese:
 Construcții: ”Cufărul cu bani”, Nisip și apă: ”Bancnote curate” (spălăm bancnotele), joc liber
 Moment de poveste: ”5 pâini” https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY
 Desene animate: ”De ce îți trebuie bani?” https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU
Miercuri
Activități de dezvoltare personală:
 Moment de înviorare/de mișcare:”Bat din palme” https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0
Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Limbă și Comunicare- ”Bănuțul”- video realizat de educatoar)
 Domeniul Estetic Creativ- ”Monedele”-modelaj/amprentare ( fotografii lucrare demonstrativă
realizată de educatoare)
Activități liber alese:
 Știință:”Găsește-mi perechea” (fișă de lucru realizată de educatoare),Joc de rol:„La magazin”,joc
liber
 Moment de poveste:”Lăptarul cel lacom” https://www.youtube.com/watch?v=RZPJaaiQUNY
 Teatru de păpuși https://www.facebook.com/teatrultandarica/
Joi
Activități de dezvoltare personală:
 Moment de înviorare/de mișcare:”Dansul hamsterului”
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA&t=47s
Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Știință : ”La cumpărături”-exerciții cu material individual, joc-exercițiu interactiv realizat
de educatoare https://wordwall.net/resource/2069491/ce-pot-cump%c4%83ra
Activități liber alese:
 Artă: ”Comoara” (pictură/desen la alegere), Construcții: ”Banca”, joc liber,
 Moment de poveste:”Fiul vânzătorului de săpun” https://www.youtube.com/watch?v=7J-t3I1Pfvo
 Desene animate: ”Pușculița” https://www.youtube.com/watch?v=CRCs0Whjt-U
Vineri
Activități de dezvoltare personală:
 Moment de înviorare/de mișcare:”A ram, sam, sam”
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg

Activități pe domenii experiențiale:
 Domeniul Psiho-Motric: exerciții și jocuri în aer liber
https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4
Activități liber alese:
 Știință: ”Numără bănuții”(fișă de lucru realizată de educatoare),Joc de rol:”De-a bancherii”, joc liber,
 Moment de poveste: ”Jack și vrejul de fasole” https://www.youtube.com/watch?v=uGiOhyc5eRc
 Teatru de păpuși https://www.facebook.com/teatrultandarica/

