
Muntean Virginia, Grădinița cu P.P. ”Micul prinț ” nr. 22 Brașov                                                                                                     

Sugestii de activități online pentru o săptămână, cu tema : “MESERII” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNI  

 

 

”Știi ce vrei să fii ? ” 

 

LUNI                 

”ARTISTUL” 

Desenează, pictează,  

modelează, cântă, 

dansează  ! 

 

 

MARȚI  

”BUCĂTARUL” 

 ”Culorile din farfurie”- 

Micul Masterchef ! 

 
 

MIERCURI  

”SCRIITORUL” 

 Spune o poveste,  

compune o strofă ! 

 

 

JOI  ”SPORTIVUL” 

 

”Menține-te în formă !” 

 VINERI  

”CONSTRUCTORUL” 

 
Creează-ți propria lume 

în miniatură! 

 

 



LUNI  - ”MESERII”     Subtema: ”ARTISTUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa mică: ”Pictura...sărată! 
”                        ( pictură) 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=2v8OmtQoJ2g 

Descriere: materiale necesare, modul 

de realizare și etapele activității  

 

 

 

 

Toate grupele: ”Desenează, 

pictează, modelează, cântă, 

dansează !” 

Descriere: desenează/ pictează ce îți 

place, modelează dacă ești priceput/ă,  

cântă sau dansează ce știi tu mai bine și 

arată-ne ! 

Grupa mijlocie:                  

” Notele muzicale”                   
- învățare cântec și gamă 

Link: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cIoN1vtyvYo 

Descriere:  mod de 

realizare a activității, 

etape învățare cântec 

 

Grupa mare:  ”Simetrii...pentru copii !”                 
- (completare desen)                                         

Descriere: materiale necesare, mod de realizare 

a activității                                                            

Imagini:  

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2v8OmtQoJ2g&fbclid=IwAR0Z4WSJyTzuPAmLmVs6DqNlFnPJxG2Ckk1IFeUW5nFWpN1-BrLDC6XTtRE
https://www.youtube.com/watch?v=2v8OmtQoJ2g&fbclid=IwAR0Z4WSJyTzuPAmLmVs6DqNlFnPJxG2Ckk1IFeUW5nFWpN1-BrLDC6XTtRE
https://www.youtube.com/watch?v=cIoN1vtyvYo&fbclid=IwAR1n926N2u4Ztizd-EpjaOS3xmvF6pEKAwS7CVTbKgXlSt9ANIKRIIvzhXU
https://www.youtube.com/watch?v=cIoN1vtyvYo&fbclid=IwAR1n926N2u4Ztizd-EpjaOS3xmvF6pEKAwS7CVTbKgXlSt9ANIKRIIvzhXU


MARȚI – ”MESERII” Subtema : ”BUCĂTARUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate grupele:  ”O gustare  

delicioasă  și...frumoasă!”             

- act. gospodărească 

Imagine :  

 

Descriere: materiale necesare, 

sugestii 

Grupa mijlocie  : ” Ai grijă !”- reguli de 

securitate /uneltele bucătarului                       

- ( discuție cu suport material sau ilustrativ)                                        

Imagine: 

 

 

Descriere: mod de realizare a activității,   

reguli de protecție/ securitate, sarcini de 

lucru ( verbal sau pe o fișă de lucru)                                                          

Grupa mică:                                    

” Coace prăjitura!”- audiție și învățare 

cântec                                                             

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-

rJWQ3C48oI                                                                                

Descriere:  mod de învățare a cântecului, 

modalități de motivare a copilului 

 

Grupa mare: ” Dulce, sărat, amar! ” 

- desen alimente  cu gust diferit             

Imagine: 

 

 

 

 

Descriere: materiale mecesare, mod de 

realizare a activității 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI
https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI


MIERCURI – ”MESERII”  Subtema: ”SCRIITORUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Toate grupele :  ”Povestea mea!”                           

-creare poveste cu început dat                

Descriere: mod de realizare a activității, 

structura unei povești create, materiale 

necesare   Link: exemplu de poveste 

creată de educatoare 
https://www.youtube.com/watch?v=4P6t2QhBKwE&fe

ature=youtu.be&fbclid=IwAR3QZMgl6M_fa4tHgnJ-

oxBh6Uac9ZVuwgutrK4R2nJ8_-7Qj3u77GtlwZ0     

Grupa mică:    ” 

Arată-i drumul!”                   

- trasare linii curbe, 

frânte                         

Descriere: materiale 

necesare, mod de 

desfășurare 

Grupa mijlocie :              

”Trimite o 

felicitare/scrisoare/ !” 

 

Grupa mare :                         

” Găsește rima!” 

 

Imagine: 

Descriere: materiale 

necesare, mod de 

realizare a activității, 

motivație 

Imagine: 

 

Imagine: 

 

 

Descriere:materiale 

necesare, sarcini, mod de 

desfășurare a activității  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4P6t2QhBKwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QZMgl6M_fa4tHgnJ-oxBh6Uac9ZVuwgutrK4R2nJ8_-7Qj3u77GtlwZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4P6t2QhBKwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QZMgl6M_fa4tHgnJ-oxBh6Uac9ZVuwgutrK4R2nJ8_-7Qj3u77GtlwZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4P6t2QhBKwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QZMgl6M_fa4tHgnJ-oxBh6Uac9ZVuwgutrK4R2nJ8_-7Qj3u77GtlwZ0


JOI- ”Meserii”       Subtema: ””SPORTIVUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toate grupele: 

”Înviorare la orice oră! ” –

elemente de gimnastică                                                                                                        

Link: 

https://www.facebook.com/ioa

na.ion.33671/videos/14583284

37670258/?t=9 

 

 

  

Grupa mare :                       

”Trasee colorate!”-traseu 

aplicativ                                           

Link: 

https://www.youtube.com/watch

?v=J18U3KjHmuQ 

Descriere: materiale necesare, 

mod de realizare a activității, 

variante 

Grupa mică:              

”Mingi diferite,trebuie 

găsite !”-încercuire după un 

criteriu dat 

Imagini:  

Descriere: materiale necesare, 

mode de  realizare a                  

activității , variante 

 
 

GGGrrruuupppaaa   mmmiiijjjllloooccciiieee   :::                         

” Sportul meu preferat!”  

 

Imagine:  

Descriere:  materiale necesare, 

cerințe, mod de realizare a 

activității și de motivare 

 

-corespondența 

dintre imagini 

https://www.facebook.com/ioana.ion.33671/videos/1458328437670258/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ioana.ion.33671/videos/1458328437670258/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ioana.ion.33671/videos/1458328437670258/?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=J18U3KjHmuQ
https://www.youtube.com/watch?v=J18U3KjHmuQ


VINERI – ”Meserii”     Subtema :”CONSTRUCTORUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toate grupele:                         

” O lume în...miniatură! 

Descriere: materiale necesare, 

mod de realizare, sugestii 

Joc de 

construcții     

Imagine:  
 

Link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=-MfiyIkJuCs 

Descriere: mod de 

învățare cântec, 

modalități de stimulare 

Grupa mare:                

”Șantierul” 

”Știi pentru ce sunt ? – mașinile 

de pe șantier”- observare 

https://www.youtube.com/watch?

v=zvhB61pa98k 

Descriere: materiale necesare, 

mod de realizare a activității 

Grupa mijlocie:              

”Ce voi deveni?” 

- cântec 

                          ” 

Câte blocuri diferite 

poți construi din 10/20 

cuburi ?” 

Descriere:  materiale 

necesare,  cerințe, mod de 

realizare a activității 

Grupa mică: 

https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs
https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs
https://www.youtube.com/watch?v=zvhB61pa98k
https://www.youtube.com/watch?v=zvhB61pa98k

