Muntean Virginia , Grădinița cu P.P. ”Micul prinț” nr. 22 Brașov
Sugestii de activități online pentru o săptămână, cu tema : ”Mijloace de transport ”
La începutul săptămânii poate fi postată / trimisă părinților o hartă cu activitățile proiectului și eventual o listă
cu materialele necesare acestor activități ( materiale simple, ușor de procurat, de preferință existente în casă)
În fiecare zi, va fi postată / trimisă părinților harta activităților zilnice , cu detalii privind sursele ( link-uri, filme,
imagini )precum și explicații suplimentare despre materialele necesare și modul de realizare a activității.

În fiecare zi, așa cum este sugerat pe hartă, se vor propune activități distractive, variate și în același
timp instructive pentru copii, dar mai ales accesibile și realiste, atât ca număr cât și ca timp necesar
sau dificultate. Vor fi furnizate părinților sursele ( link-uri, imagini, filmări ) și descrieri privind
materialele necesare și modul de realizare a activității .

LUNI- Mijloace de transport terestre
Subtema: Mașini

Grupa mică:
”Numere și culori, în mașină
călători!” – colorare după
numere 1-5

Grupa mijlocie :
”Vecinii mașinii !” - vecinii
numerelor ( mai mic, mai mare)

Imagine:

Imagine:

Imagine:
Toate grupele :
”Ghici, ghicitoarea mea ! ”- ghicitori despre
mijloace de transport
Link-uri : https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/povesti-sipoezii/ghicitori-cu-mijloace-de-transport-si-locomotie
http://www.scoalapentrutoti.ro/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=120:ghicitori-despre-mijloacele-detransport&catid=34:ghicitori-gradinita&Itemid=53

Grupa mare :
”Am decupat din
carton și avem...
un camion!”
Act. practică –
decupare,
asamblare

MARȚI – Mijloace de transport terestre
Subtema : ”Trenul ”

Toate grupele:
Joc cu ..”jucării” !
”Garajul colorat
Imagine:

Grupa mică:
”Trenul muzical”învățare cântec
Link:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9NBqUXRB52s

Grupa mijlocie ”Trenul
prieteniei!”- decupare și
lipire
Imagine:

Grupa mare: ”Totul despre
trenuri!”- vizionare film și
discuție dirijată
Link:
https://www.youtube.com
/watch?v=eDTY7dJAKPU

MIERCURI – Mijloace de transport terestre
Subtema: ”Autobuzul”
Toate grupele : Joc distractiv
de construcție:
”Ne plac
…spaghetele!
”
Imagine:

Grupa mică:
”Autobuzul copiilor”
- trasare pe linie
punctată

Imagine:

Grupa mare:
” Câte roți ?”corespondența
numărcantitate
Imagine:

Grupa mijlocie: ” Autobuz cu ...cântec!”învățare cântec
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS218
0EBY&t=13s

JOI- Mijloace de transport pe apă

Toate grupele:
” Știi să circuli corect?
– vizionare film și discuție dirijată
Link:
https://www.youtube.com/watch…

Grupa mică :"Barca multicolora"identificare culori și
corespondența număr- cantitate
Imagine:

Grupa mijlocie:”Barca pe
valuri”- confecționare prin
îndoire/ pliere
Link:
https://www.youtube.com/w
atch?v=C1DMJmqISqI

Imagine:
Grupa mare:
”Vaporul”memorizare

VINERI – Mijloace de transport aeriene

Imagine:

Grupa mică: ” Hai la
drum!”- trasare linii
curbe, frânte

Toate grupele: Joc distractiv
”Zarul cu noroc!”

Grupa mijlocie :
”Avionul”- desen

Imagine:

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=
K1CUpEs0J-0
Grupa mare : ” Călătorim
printre ...silabe!”- despățirea
cuvintelor în silabe
Imagine:

