PLANIFICARE SĂPTĂMÂNLĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. Dumbrava Minunată Zalău
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Zoikaș Andrada - Rebeca
GRUPA: Mijlocie
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Legume timpurii
PERIOADA: 04.05.2020-08.05.2020
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală;
Activare și manifestare a potențialului creativ;
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat;
COMPORTAMENTE VIZATE:
Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare;
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase;
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc;
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui;
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului;
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;
RESURSE:
Materiale: fișe de lucru, acuarele, cartofi, pensulă, plastilină, telefon, calculator, creioane colorate, borcan, semințe de fasole, vată, legume
pentru salată, ingrediente şi condimente pentru salată;
Umane: preşcolarii grupei, educatoarele, părinţii;
De timp: 1 săptămână

BIBLIOGRAFIE:
*** 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/ordinul-ministrului-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_curriculum_pentru_Educatie_Timpurie_2019
.pdf

Luni

Marți

Activități de dezvoltare personală

Activități pe domenii experiențiale

Moment de mișcare: Dansează
bughi-bughi
https://www.youtube.com/watch?v=
OS7IUOBdwRY

Domeniul Știință - Cunoașterea
mediului: “Legume timpurii”
vizionare material educativ.

Moment de mișcare: Dansează și
rotește-te!
https://www.youtube.com/watch?v=
AWF9coW5a7M

Activități liber alese
Moment de poveste: Prea mulți morcovi
https://www.facebook.com/czinege.ioana/videos/423432242
9927378/:

Bibliotecă: Ghicitori- legume
https://www.youtube.com/watch?v=TR7ZUPG5ZRE&f
Domeniul Om și Societate bclid=IwAR3vCrQaxqx”Pregătim o salată”- activitate practic- 14MsZsEMCKEYtXW4EKtbKW5uBq4Rqlgospodarească
XzsKD08XIBtlo9EA
Construcții: “Ladiţe pentru legume”
Domeniul Limbă și comunicare:
Ridichea uriașă: poveste - filmuleţ
Soft educațional - Povestile Naturii: Secretele
realizat de educatoare
plantelor
Domeniul Estetic-Creativ: Ridichea
https://www.youtube.com/watch?v=i6ylkMPYQPI
uriaşă – amprentare cu jumătăţi de
Momentul de poveste: Mananca-ti legumele,Balauco!
https://www.youtube.com/watch?v=VzHy-NO5NrE
cartofi;
https://www.youtube.com/watch?v=Qyx1
lXrUJzE

https://www.facebook.com/watch/?v=52

1943965381402

Mierc
uri

Moment de mișcare: Baby Shark
Dance
https://www.youtube.com/watch?v=
XqZsoesa55w

Domeniul Știință- Activitate
matematică- Joc interactiv creat de
ed.- Numără legumele
https://wordwall.net/resource/1876041/
recunoa%c8%99te-cifrele-legumejuc%c4%83u%c8%99e-

Domeniul Estetic-Creativ-„Legume
jucăuşe”- modelaj

Joi

Moment de mișcare: Gasca Zurli A ram sam sam
https://www.youtube.com/watch?v=H
woXD_RVETg

Domeniul Stiință- Cunoașterea
Mediului- experiment: Germinarea
seminţelor de fasole
https://www.youtube.com/watch?v=RTR
W2Cf9U2U

Joc de rol: „De-a bucătarul”
Jocul copilăriei - În grădina de legume, pentru copii
https://www.youtube.com/watch?v=9m3KJk6qqhQ
Momentul de poveste: Ce bine e să ai prieteni
https://www.facebook.com/watch/?v=51573930577389
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Știință: Fișă de lucru: Recunoaște legumele timpurii
Momentul de poveste: Împreună e mai ușor
https://www.facebook.com/czinege.ioana/videos/42669
16366667984/
Desene animate: Hai la masa - Cartof
https://www.youtube.com/watch?v=giSrKMS3arM

Vineri

Moment de mișcare:
Gimnastica de dimineata

Domeniul Estetic şi Creativ- “Am o
căsuţă bine închisă”- Joc muzical

Joc de rol: De-a grădinarii”
Știință: “Numără și unește”- fișă de lucru

https://www.youtube.com/watch?v=jU
NBugrF1iU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=cur7
LLvL27s

Momentul de poveste: Fetița care colorează visele

Domeniul Psiho-motric- “Dansăm şi
ne distrăm”
https://www.youtube.com/watch?v=ymi
gWt5TOV8

https://www.facebook.com/czinege.ioana/videos/437329809
6029810/

