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Săptămâna 11 mai 2020– 15 mai 2020
Nume și prenume cadru didactic:
Prof. Înv. Preșcolar :Greab Laura- Maria
Prof. Înv. Preșcolar: Mureșan Ancuța – Mihaela
Modalitatea online de comunicare: WhatsApp, telefonic
Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema săptămânală: „Farmecul lemnului” (temă independentă)
Grupa Mare : „Florile”
Resurse umane: 21 preșcolari
Argument:
Lemnul, a constituit încă din cele mai vechi timpuri, principala materie primă a românilor, fiind folosit adeseori pentru construcțiile
gospodărești sau la confecționarea obiectelor de artizanat, a uneltelor, a pieselor de mobilier. În comunitățile rurale, mulți săteni au cunoștințe și
deprinderi necesare prelucrării lemnului. Lucrările mai dificile sunt lăsate în seama tâmplarilor, dulgherilor sau stolerilor.

Ziua/
data
Luni

Intervalul
orar

Grupa

Activități didactice propuse spre desfășurare

Activitate metodică

7,30-17,30

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți ,
pieptănat), deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/
cina), deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a
jucăriilor, respectarea regulilor casei), momentul de lectură, gimnastica de inviorare

-Tehnoredactarea
planificării săptămânale și
distribuirea ei, tuturor
părinților pe grupul de
WhatsApp
-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual :
Țeserea cu frunze și floriidei creative

11.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

1. Domeniul Știință- Cunoașterea mediului:
„Farmecul lemnului”- lectură după imagini
https://www.toxel.ro/Inspire/Creaturi-uriase-de-poveste-facute-din-resturi-de-lemn_4715.html
https://ideipentrucasa.ro/17-idei-de-a-transforma-bucatile-de-lemn-in-jardiniere-haioase/
https://ideipentrucasa.ro/17-idei-de-obiecte-decorative-din-lemn/
2. Domeniul Om și Societate- Activitate practică:

Activitate practică:„Tabloul țesut”
Este nevoie de următoarele materiale:
-4 bețe, sfoară, flori și fire de iarbă sau tulpini (preferabil căzute pe jos sau doborâte de ploaie/vânt)
Bețele se leagă bine la capete, după care adăugați mai multe rânduri de sfoară: nici prea rare, nici
prea dese. Apoi se adaugă firele de iarbă sau tulpinile, iar la final se decorează „tabloul” cu flori,
petale și orice mai doriți. E o activitate creativă, care totodată le dezvoltă copiilor răbdarea și
îndemânarea.

3. Jocuri și activități liber-alese:
Bibliotecă: „Ce știi despre mobilă/ Cum se prelucrează lemnul?” (convorbire părintecopil)
Joc de rol: ”De-a tâmplarii”
Joc distractiv: „Spune ce fac!” (mimăm diferite meserii)
Marți
12.05.2020

7,30-17,30

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți ,
pieptănat), deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/
cina), deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a
jucăriilor, respectarea regulilor casei), momentul de lectură, gimnastica de inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online

1. Domeniul Știință-Activitate matematică:
„Fii atent și rezolvă corect!”-fișă de lucru pag.44-45 (ex.in limitele 1-9,din caietul
special)
2. Domeniul Estetic și Creativ- Educație muzicală:
„Acasă”-cântec/audiție

-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual :
Decorațiuni naturale
pentru primăvară și varăidei creative

https://www.youtube.com/watch?v=3ZeRk9koKpc
3. Jocuri și activități liber-alese:

Construcții:„Ornamente pentru grădină” sau „ Căsuță pentru păsărele” (diferite
ormamente din lemn, din materialele care le aveți la dispoziție acasă)
Artă: „De-a decoratorii”(decorăm/pictăm ornamentele de lemn)
Joc de mișcare „Fugi la adăpost!”
Miercuri
13.05.2020

7,30-17,30

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți ,
pieptănat), deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/
cina), deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a
jucăriilor, respectarea regulilor casei), momentul de lectură, gimnastica de inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

1. Domeniul Limbă și Comunicare-Educarea limbajului:
„Pinocchio” de Carlo Collodi- vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=SaSNyhnTDSM

2. Domeniul Estetic și Creativ- Educație plastică:
„Pinocchio”-desen
https://www.youtube.com/watch?v=DLl6XLyUP0s
3. Jocuri și activități liber-alese:

Știință: „Ghici, ghicitoarea mea!” (ghicitori despre meserii)
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ

Joc de rol: „De-a gospodarii” (aranjăm lemnele în magazie)
Joc distractiv: „Întrecerea cu roaba”

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual :
Împletituri din paie-idei
creative

Joi

7,30-17,30

Mare

14.05.2020

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți ,
pieptănat), deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/
cina), deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a
jucăriilor, respectarea regulilor casei), momentul de lectură, gimnastica de inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

1. Domeniul Știință-Activitate matematică:
„Completează ce lipsește!” –fișă de lucru pag. 46-47 (caietul special)
2. Domeniul Psiho- Motric-Educație fizică:
„Târâre pe abdomen, cu sprijin pe antebrațe și împingere în vârful picioarelor”,
Joc: „Ne furișăm”
3. Jocuri și activități liber-alese:
Construcții: „Turnul din bețe”

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
- Studiu individual :
Figurine jucăușe din
linguri de lemn- idei
creative

Turnul se construiește pe îndelete, din bețe suprapuse în sensuri diferite (câte două). Se poate
construi din așchiuțe, bețe de frigărui, bețe de înghețată, scobitori sau alte materiale din lemn.

Vineri
15.05.2020

7,30-17,30

Mare

Artă: „Linguri haioase”-pictură/ decorare cu carioci
Joc de atenție: „Am spus bine/ n-am spus bine”
Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți ,
pieptănat), deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/
cina), deprinderi de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a
jucăriilor, respectarea regulilor casei), momentul de lectură, gimnastica de inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs

1. Domeniul Limbă și Comunicare-Educarea limbajului:
”Ce miros au meseriile?” de Gianni Rodari –memorizare
https://www.youtube.com/watch?v=EBLGLdL-4RQ

2. Domeniul Om și Societate- Educație religioasă:
„Ne rugăm împreună!” (fiecare copil, seara înainte de culcare, va spune o rugăciune, după
orientarea sa religioasă : creștini ortodocși / penticostali/ martorii lui Iehova)
3. Jocuri și activități liber-alese:
Artă: „Toiagul pentru drumeții”
Caută afară un băț special, care va deveni toiagul tău pentru viitoarele drumeții!
Înfrumusețează toiagul, înfășurând ață colorată (mai groasă) pe băț.
Joc de rol: „De-a sculptorii”
Joc distractiv: La alegerea copiilor

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Editarea unui VideoShow
și distribuirea pe pagina
de facebook a grădiniței,
cu acordul în scris al
tuturor părinților

NOTĂ:
-Grădinița noastră se află situată în mediul rural, de aceea distribuirea caietelor speciale s-a făcut cu ușurință, respectându-se măsurile de
protecție (mască, mănuși, distanțare)
-Auxiliarul didactic folosit : „Învăț și mă dezvolt-Activitate matematică”, de Anca Vodiță, editura Kreativ, Tg.Mureș, 2017

