Acest material a fost elaborat de
prof. înv. preșc. Nicolae Magdalena
Grădinița P.N. Ghiocel Moinești, Bacău

PROIECT TEMATIC

REȚEAUA DE SIGURANȚĂ
GRUPA MIJLOCIE
TEMA ANUALĂ: CINE SUNT/SUNTEM?
PROIECT TEMATIC: REȚEAUA DE SIGURANȚĂ
DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI
PERIOADA DE DESĂȘURARE: 29.09 - 17.10 2020

ARGUMENT

Pentru a traversă cu bine perioada de reacomodare post-pandemie este important să ne informăm,
să fim amabili cu ceilalți și să ne susținem. Chiar în condiții de distanțare fizică copiii au nevoie să se simtă
iubiți și sprijiniți, acum mai mult ca oricând. Putem ajuta copiii să capete o perspectivă mai largă asupra
situației pe care o traversăm din punct de vedere medical și social, iar pentru aceasta au nevoie de
organizare; astfel s-a gândit prezentul proiect tematic.

DIRECȚII DE DEZVOLTARE
Săptămâna I: Cum să am grijă de mine? (tehnici de protecție)
Săptămâna II: Suntem cu toții diferiți (corpul uman)
Săptămâna III: Izvoare de sănătate (igiena personală și de grup, alimentația sănătoasă)
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
Conceptul de sine;
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activități);
Mesaje orale în diverse situaţii 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se orientează în spațiu pe baza simțurilor;
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice;
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază, specifice unei alimentaţii sănătoase;
Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici
specifice;
Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă);
Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi că fiinţă socială;
Demonstrează familiarizarea cu informații despre: formă, culoare, mărime.

INVENTAR DE RESURSE

METODOLOGICE
Strategii de evaluare
Inițială:
• observarea sistematică a comportamentului, discuții pe anumite teme, discuții libere, povestirea,
descrierea, demonstraţia, explicaţia, conversația de evaluare;
Formativă
• observația spontană şi dirijată, experimentul, conversația euristică, discuţii de grup, dialogul,
consultarea de grup, joc-exercițiu, joc de rol, joc-dramatizare, brainstorming, învăţarea prin 3
descoperire, problematizarea,
stelară,
diamantul,
verificarea orală, probe practice, teste
PEDAGOGIE explozia
PRIETENOASĂ
– Abordări
în context pandemic
Pachet dedocimologice,
resurse realizat de postere,
profesioniști
din serviciileturul
de educație
timpurie
participanți
în
fotografii,
galeriei,
resurse
digitale;
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de
Centrul
Step
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Step
• Sumativă:
August 2020
• proiectul, înregistrările narative sau de tip jurnal, fişa de evaluare, evaluarea cu ajutorul
calculatorului, portofolii, minispectacole, expoziții.

MATERIALE
BIBLIOTECA:
Cărţi ilustrate, fişe de lucru,
pliante, jocuri, foi, albume,
jetoane, albume cu fotografii
aduse de copii, filme didactice
JOC DE ROL
Jocuri de creație, păpuși, hăinuţe,
accesorii, seturi jocuri de rol

ARTA:
Plastilină, planşete,
acuarele, pensule, creioane colorate,
caiete de desen, suport pentru
expunerea lucrărilor.
JOCURI DE MASĂ
Fișe de lucru, jetoane ilustrate, jocuri
tip Puzzle

STIINTA:
Trusa Logi II, material din natură,
jucării, calculator
CONSTRUCTII:
Truse din lemn şi plastic, materiale
mărunte, Arco, Lego

BIBLIOGRAFICE

1. Borțeanu, S., Preda, V., Vodiță, A-C,. Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped,
București2016
2.. Breben S., Fulga M., Gongea E., Ruiu G.- Metode interactive de grup Editura Arves, 2007
***Curriculm pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019
***Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani, Bucureşti, 2008

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema investigată

Ce nu știu și vor să afle descpre tema investigată

Știu despre existența pericolului cauzat de SARSCoV-2;
Cunosc măsuri minimale de protecție împotriva
virusului;
Aplică reguli de igienă personală.

Măsuri luate pentru reintegrarea post-pandemie;
Modul de răspândire al virusului;
Diversificarea regulilor de protecție personală;
Modul de comportare în colectivitate;
Crearea de comportamente care să ducă la conviețuirea
în siguranță cu acest virus.

SCRISOARE PENTRU PĂRINȚI
Dragi părinți,
Împreună avem dreptate să simțim neliniște. Împreună avem dreptate să căutăm starea de siguranță,
pentru noi și pentru copiii noștri.
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Liniștiți și atenți unul la celălalt, acceptăm situația existentă și adoptăm strategii eficiente. Perseverăm și,
foarte important, acceptăm că soluțiile pe care le negociem nu vor fi perfecte, dar împreună vom crea
copiilor o zonă de confort unanim acceptată. Fiecare va considera că soluției îi lipsește ceva, doar că
fiecare va identifica acel ceva în... altceva și Împreună vom reuși!
Proiectul tematic Rețeaua de siguranță desfășurat în perioada 2 9.09- 17.10. 2020 se dorește un răspuns
la situația pe care o trăim. Vă rugăm să fiți alături de noi cu resursele dumneavoastră și mai ales cu o
atitudine suportivă.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și pentru consolidarea comportamentelor exersate în grădiniță și în
spațiul familiei!
Educatoarea grupei și copiii

HARTA PROIECTULUI
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: Tehnici de protecție
(teme și conținuturi)
Domeniul Limbă și Comunicare
Lexic și comunicare
• cuvântul purtător de înțeles;
• propoziția simplă și dezvoltată utilizată în comunicarea orală;
Gramatică
• substantivul propriu: gen feminin și masculin;
Domeniul Știință
Omul ființă socială integrată în mediu;
• activități specifice în familie și grădiniță;
Constituire de mulțimi după criterii diferite (forme, culoare, mărime) luate succesiv:
Domeniul Om și Societate
Educație pentru sănătate:
• deprinderi de igienă personală și colectivă și de muncă ordonată pentru dobândirea autonomiei în
activitățile zilnice;
Activitate practică
• înșirarea prin alternarea a două culori;
• răsucire;
Domeniul Estetic-Creativ
Deprinderea de a cânta în grup:
• intonarea corectă, poziția corectă în cânt;
Efectul estetic al culorilor:
• efectul estetic al culorilor;
Modelaj
• mișcări translatorii;
Domeniul Psiho-Motric
Mers
• în diferite direcții cu poziții de brațe diferite, pe vârfuri, pe călcâie, cu ridicarea coapsei;
Alergare
• alergare în diferite direcții cu opriri, porniri și întoarceri la semnal cu ocolire și pășire peste
obstacole.
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TEMA SĂPTĂMÂNII I: CUM SĂ AM GRIJĂ DE MINE
DATA
/ZIUA
Luni

INTERVALE
ORARE
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00

Marți

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

SEMNĂTURA

ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție: Am muncit mult fiecare...
- Bibliotecă: Unde trăiesc microbii? alcătuire de propoziții
- Știință: Mă întreb de ce? cauză-efect
- Joc de masă: Din jumătate –întreg -obiecte de igienă
ADP: tranziție: Am muncit mult fiecare...
ADP: întâlnire de dimineață: Pot să am grijă de mine! salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată: Reușesc să îmi port de grijă!
DȘ: omul ființă socială Cum să am grijă de mine? lectură după imagini
DEC: Culorile din grădiniţă - efectul plastic al culorilor
ADP: tranziție: Am muncit mult fiecare...
ALA: Medicul ne sfătuiește - întâlnire cu medicul școlar/ asistenta medicală
Știință: Experimentul strănutului
Joc de mișcare: Facem gimnastică!
Momentul povestirii - Maria și vulpița înțeleaptă - poveste terapeutică-stima de sine
https://www.youtube.com/watch?v=VXQh0yQe_pc
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare...
- Știință: Măsurile mele de protecție -citire de imagini
- Artă: Joc de masă Corpul meu- puzzle
- Bibliotecă: Spune ce este și la ce folosește! alcătuire de propoziții
ADP: tranziție Am muncit mult fiecare...
ADP: întâlnire de dimineață Am o Rețea de Siguranță! salut, prezență, calendar
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11.30 –12.30

12.30-13.00
Miercuri

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.30

11.30 –12.30
12.30-13.00

Joi

8.00-8.30
8.30-9.00

ADE: Activitate integrată- Prietenii curățeniei
DLC: povestea educatoarei: Măricică de Luiza Vlădescu - cuvântul purtător
de înțeles
DOS: film didactic- Rețeaua mea de sănătate - reguli de conviețuire
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare...
ALA - Joc mimă: Ghicește ce fac eu!, joc de mișcare: Nu mă atinge!
Momentul povestirii: Povesti terapeutice pentru copii Fii tu însăți (George W. Burns)
https://www.youtube.com/watch?v=vK19foHh8vo
Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
-Alfabetizare: Medicul ne sfătuiește! - citire de imagini
-Artă: Parcul de joacă mult visat joc - exercițiu plastic
- Știință: Ce e bine, ce e rău? reguli de igienă (ppt)
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ADP: întâlnire de dimineață Semnele de alertă salut, prezență, calendar
ADE: DȘ: joc-exercițiu - Pune în căsuță jucăriile care au aceeași formă-alcătuire de
mulțimi
DPM: Mergi cum îți spun! mers spre diferite direcții cu diferite poziții de brațe,
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA: Știință - Semnele mele de alertă - discuții libere
Joc de mișcare: Mergem printre pomi; jocuri în aer liber
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
- Artă: Cu ce mă îngrijesc? - obiecte de igienă
- Știință: Ce însemnă să fii sănătos? discuții individuale
https://www.youtube.com/watch?v=6-Nace5FFZ0
- Joc interactiv: Alege răspunsul corect!
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9.00-11.30
11.30 –12.30

12.30-13.00

Vineri

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00

ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ADP: întâlnire de dimineață Măsurile mele de protecție salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată - Eroii igienei
DLC: Tu ești eroul meu! Lectura educatoarei –propoziția dezvoltată folosită în
exprimarea orală https://www.unicef.org/romania/ro/rapoarte/tu-e%C8%99ti-eroulmeu
DEC: Îmi fac propria mea plastilină - activitate gospodărescă - materiale și
instrumente de lucru specifice;
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA: joc imitativ: Spune ce fac! Joc de mișcare: Schimbă direcția!
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare......
-Bibliotecă: Vorbesc cu prietena/prietenul mea/meu de care mi-a fost dor
-Joc de socializare: Este bine, este rău să păstrăm secretele?
-Știință: 5 minute de politețe discuții libere
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare......
ADP : întâlnire de dimineață Secrete salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integratăDOS: înșirare- Îmi fac mărgele colorate joc – practic alternanța de culoare
DEC: deprinderi melodice –I ntonarea corectă a liniei melodice, poziția
corectă în cânt:
Bună dimineața, dragă grădiniță! D. Stancu
Joc pe sunetele MI-SOL cu onomatopee Cu-Cu
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare....
ALA: Teatrul de umbre Maricica
Jocuri de mișcare în aer liber la alegerea copiilor
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
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Tranziții

Realizare marionete și decor teatru de umbre

Am muncit mult fiecare
Mâinile-s acum murdare
Către baie ne-ndreptăm
Microbii să-i alungăm.

https://www.youtube.com/watch?v=Tgfxa_FGx3c
https://www.youtube.com/watch?v=YNXhAvM_Qr8
https://www.youtube.com/watch?v=mgU5uH45kK0

SĂPTĂMÂNA II –SUNTEM CU TOȚII DIFERIȚI- Corpul uman
DATA
/ZIUA

INTERVALE
ORARE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Luni

8.00-8.30
8.30-9.00

ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare...
- Artă: Acesta sunt eu! https://www.youtube.com/watch?v=AqcGeEjSR6
- Bibliotecă: El/ea este prietenul (a) mea pentru că... joc-exercițiu lingvistic
- Știință: Mă întreb de ce...? (răspândirea virușilor)
ADP: întâlnire de dimineață Să ne prezentăm! salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată - Vreau să mă cunosc!
DȘ: Omul ființă socială Corpul meu - observare
DEC: Palme colorate pictură prin amprentare
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA: Joc de rol: Ne cântărim, ne măsurăm, datele noi le notăm!
Joc de mișcare: Statuile din curte
Momentul povestirii: Drepturile copiilor https://www.youtube.com/watch?v=qSBlFhlvCF8
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor

9.00-11.30

11.30 –12.30
12.30-13.00

SEMNĂTURA
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Marti

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00
Miercuri

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30
12.30-13.00

ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare......
- Știință: Observăm la microscop amprenta, firul de păr
- Bibliotecă: Simțurile de Nicolae Nasta (repetarea poeziei)
ADP : întâlnire de dimineață Suntem unici! salut, prezență, calendar
ADE:Activitate integrată- Sunt o minune de copil
DLC: Suntem diferiți, dar la fel de valoroși- propoziția dezvoltată folosită în
comunicarea orală
DOS: Un ochi râde, un ochi plânge!- norme de igienă
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare......
ALA: Colaj: Dintr-o sfoară, ghem și ață, am realizat o față
Joc cu text și cânt Am două mânuțe foarte drăguțe
https://www.youtube.com/watch?v=PvAT4gRA2_I
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare…
- Bibliotecă: Dacă respecți, vei fi respectat- Respectă! relații de colegialitate; alcătuire
de propoziții
- Joc de masă: Întregește imaginea! puzzle
- Artă: Fețe vesele, fețe triste
ADP: întâlnire de dimineață Să ne prezentăm! salut, prezență, calendar
ADE: DȘ: Încercuiește jucăriile roșii, taie-le cu o linie pe cele galbene și colorează-le pe cele
rămase cu albastru! - alcătuire de mulțimi după culoare
DPM - Mergi la fel ca mine! mers pe vârfuri, pe călcâie, mers cu ridicarea coapsei la
piept, mers cu pas șchiopătat
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA- Joc mimă: Fă ca mine! joc de mișcare: Unul după altul!
Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
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Joi

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.0

Vineri

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30

ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
- Știință: Părțile corpului pentru copii
https://www.youtube.com/watch?v=EzMQivzp0fE
- Artă: Am prieteni de nădejde! colorare obiecte de igienă
- Bibliotecă: Igiena organelor de simț - discuții individuale
ADP: întâlnire de dimineață Mâini curate-Sănătate! salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată- Obiceiuri bune
DLC: comunicare și expresivitate: Murdărel și Curățel -poveste cu sfârșit dat
DEC: modelaj - mișcări translatorii cu palmele față în față Bastonașe colorate
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA: joc de mișcare: Mergem toți în pas voios! Mâinile sus, mâinile jos!
Momentul povestirii: Rica Murdărica - https://www.youtube.com/watch?v=d5RcewlRSOA
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - A muncit mult fiecare......
ALA: - Știință: Ce știi despre mine! părțile corpului
https://www.youtube.com/watch?v=pTG3sSXy_QU
-Artă: Creăm desene cu palmele/degetele
-Bibliotecă: Fetița și băiatul -puzzle
ADP: întâlnire de dimineață Prieteni, vă salut! salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată- Astăzi mă distrez
DOS- înșirarea prin succesiune de culori (alternarea de grupuri de mărgele de două
culori) Astăzi îmi fac o brățară colorată, minunată.
DLC deprinderi melodice –intonarea corectă a liniei melodice, poziția corectă în cânt:
Bună dimineața, grădiniță! D. Stancu
Joc pe sunetele MI-SOL-LA cu onomatopee Na-Ni
ADP: tranziție - A muncit mult fiecare......
ALA: joc de atenție: Deschide urechea bine! Ursul doarme!
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12.30-13.00

joc muzical: Dacă vesel se trăiește
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor

De reținut!
Copilul simte nevoia de a decide, iar limitele sunt făcute pentru a nu fi încălcate!
Copilul își descoperă corpul și învață despre el prin simțuri;
Copiii au dreptul de a hotărî:
•

cine să-i atingă;

•

să învețe să spună NU, când este vorba de propriul corp și pregătirea pentru a face față viitoarelor manifestări de bullying (Am
nevoie de puțin spațiu! Te rog, să nu stai așa de aproape de mine! Nu își permit să nu mă atingi!)

Copilul știe:
•

Care sunt limitele personale;

•

Că are dreptul natural de a decide când este vorba de propriul corp;

•

Știe că educatoarea este de partea lui și se simte relaxat în preajma altora pentru că știe că nu trebuie să accepte lucruri care nu-i
plac sau nu îi îi fac bine!
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SĂPTĂMÂNA III IZVOARE DE SĂNĂTATE - Igienă personală și de grup, alimentație sănătoasă
DATA
/ZIUA
Luni

INTERVALE
ORARE
8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30
12.30-13.00
Marți

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

SEMNĂTURA

ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -A muncit mult fiecare...
- Știință: Unde trăiesc microbii? - citire de jetoane (anexă)
- Bibliotecă: Unde intră soarele pe fereastră, nu intră medicul pe ușă - alcătuire
de propoziții
- Experiment: Cum fug microbii de săpun
https://www.youtube.com/watch?v=IEjPLOs51l4
ADP: întâlnire de dimineață Astăzi sunt supererou! salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată-Izvoare de sănătate
DȘ - omul ființă socială Izvoare de sănătate - reguli pentru un stil de viață
sănătos - film didactic https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk&t=33s
DEC- culori primare – roșu - Batistuța cu buline roșii
ADP: tranziție -A muncit mult fiecare...
ALA: joc de mișcare: Mergem toți în pas voios!, Lauați seama bine!
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -A muncit mult fiecare...
- Joc de rol: Cu role și biciclete
- Colaj: Sunt Supererou! poster pentru combaterea riscului de îmbolnăvire
- Joc de masă: tangram Copil alergând
- Știință: Cum să opresc microbii citire de imagini
ADP: întâlnire de dimineață Hai la joacă afară! Salut, prezență, calendar
ADE: Activitate integrată - Micuța Lafya
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11.30 –12.30

12.30-13.00

Miercuri

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00
Joi

8.00-8.30
8.30-9.00

DLC Micuța Lafya și coronavirusul cel rău lectura educatoarei
https://www.unicef.org/romania/sites/unicef.org.romania/files/202006/BD_Lafya_si_coronavirusul_cel_rau.pdf
DOS Suntem prietenii Lafyei -exersăm măsuri de combatere a virusului
ADP: tranziție - A muncit mult fiecare...
ALA: Continuarea realizării posterului Sunt supererou!
Joc de mișcare: Mergem toți în pas voios!
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -A muncit mult fiecare...
- Bibliotecă: citire de imagini Alimente sănătoase
- Artă: Legume vesele, legume triste colorare
- Știință: Ce legume trebuie să consumăm pentru a crește sănătoși?
https://www.youtube.com/watch?v=mQ49I1DNT64
ADP: întâlnire de dimineață Să ne hrănim sănătos! salut, prezență, calendar
ADE: DȘ: constituire de mulțimi după mărime Separă prosoapele mari de cele mici și
spune ce ai obținut!
DPM: alergare în diferite direcții cu opriri, porniri și întoarceri la semnal.cu ocolore
și pășire peste obestacole - Cursa cu obstacole
ADP: tranziție - Am muncit mult fiecare...
ALA: joc de mișcare Alergăm la steguleț! maratonul celor mici
Momentul povestirii: Povestea vitaminelor - de Lucia Muntean
https://www.youtube.com/watch?v=0kpuKoXFNTQ
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare...
- Știință: Piramida alimentelor -colaj
- Joc de rol: Pregătim limonadă parfumată!
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9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00
Vineri

8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.30

11.30 –12.30

12.30-13.00

- Bibliotecă: Nu sunt Ciripel cel lacom! verbalizare reguli igiena alimentației
ADP: activitate de grup Sănătate de la toate! salut, prezență, calendar
ADE: întâlnire de dimineață: Prietenul/prietena meu/mea
DLC: gramatică-substantivul propriu Cine respectă regulile de igienă?
DEC: modelaj-mișcări translatorii cu palmele față d e planșetă Șireturi colorate
ADP: tranziție - A muncit mult fiecare...
ALA: Murdărel și Curățel -test docimologic
joc de mișcare: Respectă traseul! Ce fac a eu? joc mimă
Momentul povestirii: Mănâncă-ți legumele, Bălăuco!
https://www.youtube.com/watch?v=VzHy-NO5NrE
ALA - Joc liber
ADP - Plecarea copiilor
ADP - Primirea copiilor
ALA - Joc liber
ADP: tranziție - A muncit mult fiecare...
- Artă: Alimente sănătoase
- Ştiinţă: masa luminoasă - Privim frunze colorate
- Bibliotecă: Sănătate de la toate film
https://www.youtube.com/watch?v=5hkmV5tFsB4
ADP: activitate de grup Dacă bine te hrănești, nu te mai îmbolnăvești! salut, prezență,
calendar
ADE: Activitate integrată Astăzi mă simt bine!
DOS: răsucire cu ajutorul degetelor a unei fâșii de material (1-2cm) Facem fire
colorate!
DEC: intonarea corectă și omogenă, poziția corectă în cânt: Ascultă și cântă ca
mine! În pădure;
ADP: tranziție -Am muncit mult fiecare...
ALA: Joc de mișcare: Dacă vesel se trăiește! Bat din palme!
Joc de mișcare: Salata de fructe/legume
Bibliotecă – memorizare - Igiena (anexă)
Momentul povestirii: Numărăm și mânuțele spălăm
https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=54s
ALA - Joc liber
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ADP - Plecarea copiilor

STRATEGII DE EVALUARE
Inițială:
•
•
•

observarea sistematică a comportamentului;
discuții;
conversația de evaluare.

Formativă:
• verificarea orală;
• probe practice;
• teste docimomogice;
• postere;
• fotografii;
• turul galeriei.
Sumativă:
•
•
•
•
•
•
•

proiectul;
înregistrările narative sau de tip jurnal;
fişa de evaluare;
evaluarea cu ajutorul calculatorului;
portofolii;
minispectacole;
expoziții.
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ANEXE
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