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Activitățile propuse nu reprezintă un ghid exhaustiv, ele nu sunt prescriptive, fiecare educatoare va selecta și 
adapta în funcție de particularitățile grupului de copii pe care îl coordonează, asigurând un demers 
individualizat pentru a răspunde fiecărui copil. De asemenea, ordinea temelor poate fi diferită. Activitățile 
de pregătire pentru școală se realizează în fiecare zi, în contexte și cu durate diferite. Uneori poate fi vorba de 
45 de minute într-o activitate sau 45 de minute în activități în sarcini desfășurate la unul, două centre, în 
timpul întâlnirii de dimineață sau în activități structurate, completate de jocuri față în față și jocuri online.

Această resursă care vine în sprijinul cadrelor didactice și a părinților copiilor pune 
accent atât pe achiziția comportamentelor aferente domeniilor limbaj și comunicare, 

premisele scris cititului,  dezvoltare cognitivă și cunoașterea mediului, dar și pe 
autocontrol, dezvoltare socio-emoționale și atitudini și capacități în învățare. 

1. INTRODUCERE 

a) Cui îi este adresat ghidul? 

�Cadrelor didactice care coordonează grupe mari cu preșcolari           
de la 5 la 6 ani

�Directorilor de grădinițe, coordonatorilor de structuri preșcolare 
�Părinților și adulților care acompaniază copiii în viața de zi cu zi

b) Ce conține ghidul? 

a. Un program cu durata unui an școlar destinat copiilor care urmează să 
înceapă grupa mare. Activități organizate cronologic, începând cu luna 
septembrie. Propunerea unei evaluări inițiale sistematice și complexe 
verificând gradul de achiziție al fiecărul comportament din Fișa de 
apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în 
învățământul primar. Evaluarea sumativă la finalul anului școlar.

b. Eșantioane de activități integrate, distractive și utile urmând câteva 
proiecte tematice/ activități tematice/ proiecte concurente pentru a 
atinge mai mult de un comportament odată, specifice pregătirii pentru 
un parcurs școlar de succes. 

c. Resurse educaționale digitale pentru consolidarea cunoștințelor copiilor.

d. Componenta pentru părinți. Continuarea și extinderea activităților de 
învățare din grădiniță în mediul familiei, astfel încât există o 
complementaritate a resurselor. Exemple pentru practicare 
deprinderilor și abilităților atât în sala de grupă cât și în acasă. 

Activitate elaborată de



2. Grupa mare, învățământ obligatoriu

Conform Legii nr.56/2019, pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, “…Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar 
devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar 
grupa mică până în anul 2030”.

Rolul acestei măsuri conform Ministerului Educației și Cercetării este respectarea interesului superior al 
copilului, a dreptului la o educație de calitate și, evident, respectarea principiului participării și 
responsabilității părinților, menționat în Art.3, lit.q din Legea educației naționale nr.1/2001, cu 
modificările și completările ulterioare.
Măsura nu condiționează accesul copilului la educație (respectiv înscrierea în clasa pregătitoare) care 
poate să aibă loc chiar și în absența frecventării grupei mari, în special în această perioadă de pandemie. 
Potrivit legilor și regulamentelor în vigoare, părinții/tutorii copilului care nu frecventează învățământul 
obligatoriu pot fi sancționați și, în cazul în care există ajutoare sociale pe care le încasează, acestea pot fi 
sistate/condiționate.
Prevederi LEN nr. 1/ 2011 

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 :

Articolul 86

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a 
preșcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educațional, în care sunt înscrise 
drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Contractul educațional-tip este aprobat prin ordin al 
ministrului educației naționale și este particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin 
decizia consiliului de administrație.

(2) Nerespectarea prevederilor contractului educațional-tip de către unitatea de învățământ este 
sancționată de inspectoratul școlar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului educației naționale.

(3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada 
învățământului obligatoriu.

(4) Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul școlii, cauzate de 
elev.

Articolul 360

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) Nerespectarea dispozițiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu 
amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunității, prestată 
de părinte sau de tutorele legal;

(2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac 
de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație 
al unității de învățământ.

prevede

Activitate elaborată de

https://wordwall.net/ro/resource/3856247/o-zi-de-gr%c4%83dini%c8%9b%c4%83


Acest capitol este structurat diferit de alte capitole, dat fiind specificul lunii 
septembrie. Prima secțiune a capitolului se referă la organizarea grupei, 
cunoașterea preșcolarilor și a familiilor acestora și organizarea mediului sălii 
de grupă înainte de sosirea copiilor. 

Ce avem de pregătit înainte de începerea anului școlar? 

Asigurarea tranziției copiilor din familie în colectivitate. Cele mai importante  
recomandări pentru părinți la începutul grupei mari în timpul pandemiei de Covid-19

Debutul grupei mari, în situația copiilor care merg pentru prima data la grădiniță, dar și reîntoarcerea la 
grădiniță a copiilor după șase luni de continuarea învățării în diverse forme (la distanță, online sau în 
lipsa unui contact structurat cu educatoarea și colegii) reprezintă un eveniment deosebit, care aduce cu 
sine o multitudine de emoții. 
În condițiile pe care le trăim, în care situația epidemiologică este complicată, este nevoie să ne 
adaptăm necunoscutelor pe care le aduce pandemia și să pregătm cu flexibilitate și transparență 
revenirea copiilor la grădiniță. Dincolo de tranziția în sine din familie în sala de grupă, copiii mai au de 
gestionat și impactul situației curente asupra sănătății personale și a familiei, asimilarea noilor reguli în 
cazul desfășurării activităților față în față. Astfel, a fi gata pentru începerea grădiniței aduce cu sine noi 
provocări care obligă la o comunicare și colaborare autentice între cadrele didactice și părinți. 

SeptembrieSeptembrie
O PERIOADĂ DE PREGĂTIRE, ORIENTARE ȘI ACOMODARE

Câteva sugestii de 
reținut și de aplicat de 
către părinți și educatori 
referitoare la tranziția 
din familie în grădiniță.
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Ne concentrăm pe ce putem să controlăm! 

Acest început de an școlar este diferit de cele din trecut. Astfel, dacă anii anteriori copilul împreună cu 
părintele putea face o vizită în instituția de educație, se putea familiariza cu educatoarele și spațiile, în 
acest an situația este aparte.  Totuși sunt multe lucruri pe care le putem face pentru a ajuta copilul să 
pășească cu încredere pe poarta grădiniței!

Discutați cu copilul despre ce simte când aude că 
începe grădinița. Cum crede că se va schimba viața 
lui? Sunt lucruri care îl/o îngrijorează sau îl/o 
bucură? 

Parcurgeți împreună cu copilul drumul de acasă la 
grădiniță. Discutați despre ce întâlniți pe traseu și 
stabiliți diverse puncte de reper. Discutați despre 
timpul pe care îl parcurgeți până la grădiniță, despre 
mijloacele de transport pe care le puteți folosi. 

Vizitați grădinița prin parcurgerea unui tur virtual!

Pregătiți o fotografie de familie pentru a fi afișată în 
sala de grupă!

Practicați deprinderile de autoservire și abilități 
sociale precum: îmbrăcatul, dezbrăcatul, capacitatea 
de a alege, capacitatea de a-și aștepta rândul. 

Discutați despre momentele unei zile de grădiniță. 
Puteți utiliza jocul digital

Căutați fotografii ale altor membri ai familiei la 
începutul unui an școlar. Priviți fotografiile și 
discutați despre acele momente (de exemplu, sunt 
prietenii de o viață care încep la grădiniță).

 
https://wordwall.net/ro/resource/3856247/o-zi-de-
gr%c4%83dini%c8%9b%c4%83

Organizați o comunicare eficientă cu părinții, 
folosind grupurile de Whats App sau alte platforme 
înainte de începerea anului școlar pentru 
organizarea colectivului și familiarizarea părinților 
cu programul grupei mari.

Asigurați-vă că pe siteul grădiniței sau pe pagina de 
Facebook copiii pot face un tur virtual și se pot 
familiariza cu spațiile interioare și exterioare, dar și 
cu personalul didactic și nedidactic. 

Afișați fotografii cu sălile de clasă și spațiile comune 
pe pagina de Facebook a grădiniței sau pe siteul 
acesteia. 

Înregistrați mici video-uri în care fiecare educatoare 
vorbește copiilor. Puteți să prezentați grădinița, 
puteți spune câteva cuvinte despre dumneavoastră 
sau despre resursele și experiențele care îi așteaptă 
la grupa mare. 

Povestiți copiilor prin mesaje înregistrate despre 
activitățile pe care urmează să le parcurgă, despre 
teme de studiu interesante și inedite.

Aflați (prin chestionare sau mici discuții online sau 
față în față cu fiecare familie) care sunt interesele 
copilului pentru a putea pregăti activități care vin în 
întâmpinarea acestora. 

PĂRINȚII CADRELE DIDACTICE

Formarea și consolidarea deprinderilor de autoservire sunt esențiale în preșcolaritate. 
Preșcolarului mare îi va fi mai ușor la grădiniță, la grupa mare, dacă și-a însușit aceste deprinderi, care pot fi 
formate și consolidate atât în familie cât și în grădiniță: 

- mersul la toaletă (mersul la timp, ștersul corect, folosirea hârtiei igienice, spălatul pe mâini după folosirea 
toaletei)

- spălarea pe mâini cu rsponsabilitate (minim 20 de secunde, cu săpun lichid, urmând instrucțiunile, uscarea cu 
șervet de unică folosință/ prosop de hârtie)

- îmbrăcatul și dezbrăcatul; aceste deprinderi sunt foarte utile gândindu-ne la faptul că în clasa pregătitoare 
copiii vor trebui să se schimbe în echipament pentru ora de educație fizică. Copiii au nevoie să fie învățați diverse 
trucuri pentru a se îmbrăca mai ușor, ca de exemplu: etichetele la tricou sunt așezate la spate, vârfurile degetelor 
de la picioare trebuie întinse pentru a se încălța mai ușor, mâneca unei bluze se ține ca să nu se ridice la îmbrăcarea 
unui hanorac sau a altei bluze cu mânecă lungă. 

- mâncatul de unui singur. Copiii au nevoie să învețe să care o tavă cu mâncare sau un pahar cu apă, să taie 
bucăți mai mici din farfurie, să folosească corect furculița și mai ales să nu aștepte să îi hrănească cineva, ci să se 
autoservească, la început folosind mâna, apoi lingura, iar la 5-6 ani toate tacâmurile: lingură, linguriță, furculiță. 

- suflatul nasului. Unor copii le este greu să-și sufle nasul și au nevoie de suportul unui adult. Este important să-i 
învățăm să-și sufle nasul în batistă de unică folosință, să o arunce apoi la coș și să se spele pe mâini sau să se 
dezinfecteze. Copiii au nevoie să se joace jocuri pentru a învăța să își sufle nasul (de exemplu să sufle o pană pe 
care o țin în palmă în dreptul nasului, având gura închisă).



Discutăm despre emoții!

Este foarte important să-i sprijinim pe copii să recunoască și să verbalizeze emoțiile și să-i învățăm 
cum să transmită un mesaj pornind de la cum s-au simțit: Eu m-am simțit …. pentru că…… Copiii sunt 
foarte atenți la modul în care adulții vorbesc despre emoții. 

Vorbiți cu copilul despre cum vă simțiți și 
dumneavoastră.

Explicați copilului cum procedați în anumite situații: 
Atunci când sunt furios, număr până la 20/ fac 
exerciții de respirație/ practic yoga…

Inventați/ folosiți acasă o cutie care să ajute copilul 
în gestionarea unor emoții. Puteți colecta în cutie o 
minge mică antistres, plastilină pentru modelat, 
pene sau fulgi pentru suflat, o scoică/ un melc mare 
pentru a asculta marea, un recipient pentru a realiza 
baloane de săpun, animalele de pluș preferate. 

Validați emoțiile copilului privind acest nou început: 
Știu că ești îngrijorat(ă) că mergi la grădiniță/ că vei 
avea o educatoare nouă/ că ai multe reguli de 
respectat ca să rămâi sănătos. Și pe mine mă 
îngrijorează uneori lucrurile noi, cu care nu sunt 
obișnuită. Asigurați copilul că totul va fi bine. 
Educatoarea o să pregătească multe jocuri noi și 
interesante. 

Evitați să faceți comentarii negative la adresa școlii și 
a grădiniței sau să amenințați copilul despre cum se 
va schimba viața lui în aceste momente. 

Încercați să nu bombardați copilul cu discuții despre 
școală/ grădiniță; concentrați-vă atenția pe 
evenimentele cheie care ajută copilul să înțeleagă ce 
se întâmplă. 

Citiți cărți despre emoțiile de bază: frică, supărare, 
bucurie, furie.

Discutați despre emoțiile personajelor din cărțile pe 
care le citiți. 

Folosiți stikere/ emoticoane pentru a-i ajuta pe 
copii să exprime cum se simt la intrarea în sala de 
grupă. Puteți folosi un panou de tipul Cum mă simt 
eu astăzi!

Folosiți cuvinte și expresii pentru a-i ajuta pe copii 
să identifice diferite emoții: Constat că te încrunți/ 
îți strângi pumnii. Este pentru că nu îți reușește 
construcția sau ești îngrijorat pentru alt motiv?

Folosiți în sala de grupă o cutie cu obiecte pentru 
gestionarea emoțiilor sau organizați un colț pentru 
relaxare.

PĂRINȚII CADRELE DIDACTICE

Activitate elaborată de



Stabilim clar unele rutine!

Orice început are nevoie de rutine, cu atât mai mult în condițiile în care copiii preșcolari au ieșit din 
rutina implementată în timpul frecventării cursurilor față în față odată cu 11 martie 2020. 

Pregătiți copilul pentru noul program de grădiniță 
față în față. Anunțați-l în legătură cu timpul pe care 
urmează să îl petreacă la grădiniță. 

Explicați copilului cine îl duce/ îl ia de la grădiniță în 
fiecare zi, locul în care vă despărțiți de copil (în 
funcţie de normele în vigoare, eventual la poarta 
grădiniței). 

Stabiliți împreună rutina trezirii de dimineață, a 
adormitului de seara. Dacă este cazul, ilustrați 
aceste momente.

Întăriți regulile de igienizare a mâinilor acasă, astfel 
încât aceste deprinderi să poată fi ușor transferate 
în mediul grădiniței.

Chiar dacă nu a mai frecventat grădinița, copilul 
trebuie învățat anumite fraze utile, care vor facilita 
socializarea și integrarea în grupurile de copii: Pot să 
mă joc și eu cu voi? Poți să-mi dai și mie mașina ta?

Dacă știți deja câțiva copii care urmează să fie în 
grupă cu copilul dumneavoastră, puteți organiza 
momente de joacă în curte/ parc, astfel încât copilul 
să fie mai deschis ideii de grădiniță, date fiind 
relațiile de prietenie cu alți copii.  

Realizați cu preșcolarii mari, în prima săptămână de 
frecventare a cursurilor, ilustrarea programului zilei 
de grădiniță. 

Folosiți panoul cu programul zilei pentru a marca 
desfășurarea momentelor, astfel încât acesta să fie 
predictibil pentru copii.

PĂRINȚII CADRELE DIDACTICE

Suntem un bun model în a avea grijă de noi!
Adulții din preajma copiilor sunt întotdeauna modele pentru aceștia. Astfel, a avea grijă de bunăstrarea noastră, 
reprezintă o condiție necesară pentru a avea grijă de bunăstarea copiilor. Și părinții, ca și educatorii, trebuie să 
identifice acțiunile care funcționează în cazul fiecăruia pentru o bună relaxare, ca de pildă: muzică de relaxare, 
discuții cu un prieten, un ceai, o plimbare în natură, practicarea unui sport, scrierea într-un jurnal. Odată ce începe 
școala, programul nostru, al adulților, se aglomerează, activitățile profesionale se împletesc cu cele personale, 
situație în care obiceiurile sănătoase de relaxare nu trebuie privite ca niște activități punctuale, de început de an 
ci, ca pe niște activități permanente, dătătoare de energie și calm pentru toate provocările întâmpinate. 

Activitate elaborată de



Pregătirea mediului clasei

Organizarea mediului de învățare în acest an este corelată direct cu asigurarea siguranței copiilor și personalului 
și prevenirea infectării cu virusul SARS CoV-2. Asigurarea securității și sănătății preșcolarilor mari, ca și a copiilor 
din toate grupele grădiniței, reprezintă fundamentul pe care se construiește un mediu în care copiii pot explora 
și se pot juca independent și în colaborare cu ceilalți, fără a avea interacțiuni cu contact fizic. 

Pregătirea mediului fizic al sălii de grupă implică implementarea măsurilor de protecție din documentele oficiale: 
Recomandări pentru desfășurarea activităților cu copiii în unitățile de învățământ preșcolar pe durata vacanței    
de vară 2020  precum și 
documentul: UN AN ȘCOLAR ALTFEL... Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar

 
Reglementările cu impact asupra organizării mediului fizic al sălii de grupă și care reprezintă responsabilitatea 
cadrului didactic încadrat la grupa mare se referă la: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_deschidere%20gradinite_2020_0.pdf

http://educatiacontinua.edu.ro/source/ghiduri/Ghid%20pentru%20prescolari.pdf

Fragmente extrase din legislația în vigoare

d) eliminarea perdelelor, a mochetelor/covoarelor, a 
draperiilor și a jucăriilor din materiale textile (inclusiv a 
celor din pluș); mochetele/ covoarele care nu pot fi 
îndepărtate pot fi igienizate correct cu aparate pe bază de 
aer cald;

f) montarea sau plasarea la intrarea în incintă și în fiecare 
spațiu din incintă a unor doze cu soluție dezinfectantă 
pentru mâini;

a) asigurarea necesarului de măști, mănuși de protecție 
sau, opțional,viziere și halate de protecție pentru întreg 
personal, precum și asigurarea sacilor din plastic pentru 
colectarea măștilor și a mănușilor utilizate; măștile se 
schimbă o dată la 4 h;

Măsurile pentru stabilirea resposabilităților personalului 
implică stabilirea și discutarea cu fiecare membru al 
personalului în parte a responsabilităților, în contextul  
dat de procedura operațională specifică, privind 
interacțiunile cu copiii, cu colegii și cu părinții/ 
aparținătorii copiilor.
Totodată, conducerea unităților de învățământ preșcolar 
și consiliile de administrație vor elabora și vor aproba o 
procedură proprie, prin care stabilesc propriul circuit de 
intrare și de ieșire a copiilor, pentru copii și personal, 
precum și modul în care se realizează igienizarea/ 
dezinfecția incintelor.

În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu    
copiii vor fi afișate mesaje de informare/avizare, 
adaptate vârstei acestora, cu privire la normele igienico-
sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

Eliminarea mochetelor face ca sala de grupă să poate 
părea mai rece și mai neprietenoasă. Folosirea spațiului 
de pe podea ar trebui utilizat de copii care pot sta pe 
saltele de izopren.

Copiii vor trebui învățați cum și când să folosească 
dozatoarele respective, în funcție de procedurile stabilite 
la nivelul grădiniței. 

Preșcolarii nu poartă măști. Este important ca măștile 
utilizate de personalul didactic și nedidactic să nu poată fi 
accesate, atinse de copii. Ele vor fi considerate deșeuri 
medicale și se vor depozita în coșuri speciale cu capac și 
pedală, aflate în afara spațiului unde se găsesc copiii.

Procedurile operaționale stabilite la nivel de instituție de 
învățământ, împreună cu informațiile despre circuitele 
pentru intrarea/ ieșirea copiilor, locul unde copiii se vor 
despărți de părinți, precum și modul de realizarea a 
igienizării și dezinfecției incintelor vor fi transmise 
premergător debutului anului școlar de către 
educatoarea grupei părinților copiilor înscriși, în întâlniri 
individuale / pe familie, față în față sau online, cu întreg 
grupul de părinți. 

În perioada 1-14 septembrie educatoarele pot pregăti/ 
descărca imagini sugestive adecvate vârstei preșcolare 
pentru a sprijini copiii în aplicarea măsurilor sanitare de  
prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

MĂSURI SPECIALE DE CURĂȚENIE ȘI IGIENIZARE PRECUM:

MĂSURILE SPECIALE PENTRU PROTECȚIA PERSONALULUI:

MĂSURI PENTRU STABILIREA RESPONSABILITĂȚILOR PERSONALULUI

REGULI GENERALE:

Implicații pentru educatoarea unei grupe



Un an şcolar altfel... 
Ghid pentru directorii de unități de învățământ preșcolar 2020 – 2021

Fragmente extrase din legislația în vigoare

Fragmente extrase din legislația în vigoare

Realizarea unor trasee bine delimitate și semnalizate în 
incinta unității de învățământ și în spațiul aferent din 
curte (spre și dinspre spațiile de joacă, spre și dinspre 
poarta de acces); 

Stabilirea și marcarea zonelor de așteptare, astfel încât 
copiii din grupe diferite să nu se intersecteze; 

Pe tot parcursul derulării activităților cu copiii se vor 
respecta, pe cât posibil, regulile generale ale unei 
conduite sănătoase, așa numitele gesturi barieră menite 
să prevină infecția cu noul coronavirus: 
�distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de 

Ministerul Sănătății între două persoane, este de cel 
puțin 1 m); 

�evitarea atingerii cu mâna a nasului, a ochilor și a gurii; 
�strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință; 
�evitarea contactului fizic direct cu cei din jur. 

Identificarea în echipă a celor mai bune modalități de 
marcare a traseelor. Copiilor li se pot transmite fotografii 
pentru a construi o tranziție facilă încă înainte de 
începerea cursurilor. 

Identificarea zonelor de așteptare și transmiterea acestor 
informații către părinți pentru a putea pregăti copiii.

Gesturile barieră sunt promovate la nivel social prin toate 
canalele media. Ele pot fi discutate cu părinții și chiar cu 
copiii înainte de începerea anului școlar pentru a fi 
asigurată o bază pentru implementarea lor în grădiniță. 
Imagini care înfățișează aceste reguli, pot fi afișate în sala 
de grupă. De asemenea, filme, precum cel din link-ul de 
mai jos, pot fi transmise copiilor și vizionate împreună cu 
aceștia odată cu debutul școlii.
https://www.facebook.com/mecc.gov.md/videos/6188
65148765204/UzpfSTEzMzg0NTQ4ODY6MTAyMjM5Njk
zMTE0NDQxNDc/

III. MĂSURI OBLIGATORII DE PROTECȚIE. DISTANȚARE FIZICĂ

III. MĂSURI OBLIGATORII DE PROTECȚIE. DISTANȚARE FIZICĂ

Implicații pentru educatoare

Implicații pentru educatoare

ADAPTAREA / READAPTAREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ
Reguli noi de distanțare fizică, de sănătare și igienă

Momentele obligatorii pentru 
respectarea igienei mâinilor sunt: 

- la intrarea în unitate;
- după finalizarea unei activități;
- la revenirea în unitate, de la activitățile desfășurate în aer liber;
- înainte și după servirea mesei;
- după folosirea toaletei;
- ori de câte ori copilul/personalul apreciază că este nevoie.

Activitate elaborată de

http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1599245376_Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar%20FINAL.pdf


Ultimul an de grădiniță, 

primul an de învățământ obligatoriu

SCRISOARE PENTRU PĂRINȚI SAU ALȚI APARȚINĂTORI 
CARE ACOMPANIAZĂ COPIII DE 5-6 ANI

Anexa 1a

Tu, cel ce citești această scrisoare, ești unul dintre cei mai importanți oameni din viața 
copilului tău. Tu ești cel mai important educator al lui. Tu ești model pentru copilul tău și 
atunci când vrei, și atunci când nu te gândești că îl poți influența! 

Copilul tău crește, se dezvoltă, evoluează umăr la umăr cu tine, prin toate acțiunile pe 
care le faceți împreună, fie că vorbiți, citiți, construiți sau vă plimbați. În fiecare zi, prin 
fiecare activitate sau joc, copilul capătă cunoștințe, abilități și deprinderi, își însușește 
comportamente prin care va face față provocărilor. 

Fii aproape de copilul tău. Urmărește programul propus de educatoare și exersează 
fiecare comportament punând în aplicare ideile de jocuri, activități și strategii sugerate! 
Cu fiecare joc îl vei cunoaște mai bine, fiecare activitate sau eveniment va duce la întărirea 
relației dintre voi și creșterea stimei de sine a copilului. 

Nu uita că, un copil învață cel mai bine atunci când: 
�se joacă 
�ascultă povești citite, le discută, le 

povestește și le reinterpretează
�plimbările, vizitele, experiențele sunt un 

prilej de a discuta despre lumea din jur
�desenează, cântă, construiește
�participă activ la viața de familie. 

Este primul an de învățământ obligatoriu 
al copilului tău. Te invităm să-i fii partener 
în călătoria spre clasa pregătitoare!

Activitate elaborată de



Cu fiecare zi, un pas mai departe

Într-un an atipic, după 6 luni în care continuarea învățării copiilor preșcolari a căpătat 
forme diverse, de la nicio activitate, la parcurgerea unui program la distanță, structurat de 
cadre didactice și implementat cu sprijinul părinților, începutul unui nou an școlar bate la 
ușă. Pentru copiii de 5-6 ani este un an cu atât mai important cu cât este primul an al 
învățământului obligatoriu, chiar dacă sunt încă la grădiniță! 

Programul de față, propus pentru ultimul an de grădiniță, se concentrează pe formarea 
și dezvoltarea abilităților de comunicare, asigurând fundamentul citit-scrisului, al 
abililităților și deprinderilor aferente domeniului cognitiv și al cunoașterii lumii, 
completat cu comportamente cheie din domeniul socio-emoțional. 

Astfel, având ca pretext anumite activități și proiecte tematice sau teme concurente, a 
fost dezvoltat un program cronologic pentru fiecare semestru, incluzând jocuri și activități 
care construiesc și consolidează comportamente cheie de care copilul de 5-6 ani are 
nevoie pe traseul său educațional. Activitățile se pot desfășura atât în sala de grupă, cât și 
la distanță (în cazul unui scenariu hibrid sau online), iar fiecare dintre acestea are un 
corespondent pentru acasă. 

Fiecare zi este un nou pas pe care ne dorim ca fiecare copil să-l parcurgă în siguranță și cu 
încredere. Și pentru că rămânem fideli ideii că Școala este însăși viața, nu promovăm o 
pregătire artificială pentru școală, ci un program educațional care să asigure fundamentul 
unei dezvoltări echilibrate a copilului, în care, sădind curiozitatea, persistența și dezvoltând 
potențialul creativ, să antrenăm cunoașterea pe tot parcursul vieții. 

Vă invităm să parcurgeți programul adaptând planificarea, jocurile și activitățile propuse 
pentru a răspunde cât mai bine copiilor din grupa dumneavoastră. Vă puteți inspira din 
programul propus pentru a crea un program individualizat pentru preșcolari și familiile 
acestora, dar mai ales pentru a ajunge la personalizarea învățării pentru fiecare copil din 
grupă. 

Vă așteptăm în comunitatea de profesioniști care coordonează grupe mari 
pentru a împărtăși idei, bune practici și a susține cât mai mulți copii să se 

pregătească pentru viață!

SCRISOARE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE COORDONEAZĂ GRUPE DE COPII DE 5-6 ANI 
SAU AU ÎN GRUPELE COMBINATE COPII DE ACEASTĂ VÂRSTĂ

Anexa 1b

Înscrieți-vă în 
comunitatea 

profesioniștilor 
din educația timpurie!



PROPUNERI / RECOMANDĂRI DE ACTIVITĂŢI  
PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrieACTIVITĂŢI 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I

ADP: Activități pentru Dezvoltare Personală,   ALA: Activități Liber Alese,   

ADE: Activități pe Domenii Experiențiale,   R: Rutine,   ÎD: Întâlnire de Dimineață,           

DLC: Domeniul Limbă și Comunicare,   DEC: Domeniul Estetic Creativ,  

 DȘ: Domeniul Științe,   DOS: Domeniul Om și Societate,   DPM: Domeniul Psiho-Motric

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Bună dimineața! 
JOC DE INTERCUNOAȘTERE: Cum te simți azi? 

R: Am prieteni de nădejde 
(deprinderea de a-și folosi obiectele de uz personal)

T: Trenulețul cu copii  (mers în coloană, unul după altul)*

ALA 1: 

JOC DE ROL: Cum se simte iepurașul? ** (cu ajutorul unui 
iepuraș de jucărie sau a altei marionete copiii își pot imagina 
câteva situații în care s-ar putea afla iepurașul și cum s-ar 
simți el în acele momente)

MATEMATICĂ: Continuă modelul! (pe fâșii de coli plastifiate se tipăresc 
diferite pattern-uri - clești de diferite culori; copiii trebuie să prindă de 
foaia plastifiată cleștii pentru a continua un modelul început)

JOC DE MASĂ: Cărarea pierdută (pe o tablă de joc fiecare copil își alege 
câte un pion și trebuie să urmeze instrucțiunile jocului pentru a ajunge 
la destinație)

ADE: 

DLC: Max merge la grădiniță - lectura educatoarei 

https://www.youtube.com/watch?v=C2bn4UXHeCk 

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Împărtășește celorlalți 
(copii, adulți din 

anturajul propriu) 
trăirile/emoțiile sale și 
reacționează adaptativ 

la contexte sociale 
variate

Joc de intercunoaștere și dezvoltare a inteligenței socio-emoționale:
În cadrul întâlnirii de dimineață copiii se vor saluta completând propoziția Bună 
dimineața! Astăzi mă simt..., definindu-și emoțiile din prima zi de grădiniță. După 
completarea propoziției, vorbitorul va numi un alt coleg pentru a continua salutul.

Sugestii pentru educatoare:
�Educatoarea va documenta acele emoții care sunt recunoscute și denumite de 
copii (concentrându-se pe emoțiile principale: bucurie, tristețe, furie, frică).
�Jocul de împărtășire a trăirilor/ emoțiilor poate fi reluat în fiecare dimineață, la 
intrarea copiilor în sala de clasă în perioada de evaluare inițială. Pe măsură ce copiii 
au asimilat denumirile emoțiilor principale și le folosesc în vorbirea curentă, se pot 
introduce altele: mirarea (surprinderea), dezgustul. 
�Este important ca fiecare copil să aibă ocazia să recunoască și să verbalizeze 
emoțiile trăite, ca de pildă în cadrul activității de joc de rol de la ALA1.
�Copiii pot desena pe post-it-uri reprezentări ale emoțiilor trăite sau pot folosi 
jetoane pre-existente pentru a completa un copac al emoțiilor (sau o cutie cu 
emoțiile zilei).

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII  ȘI SCRIERII

Povestește un 
eveniment sau o 

poveste cunoscută, 
respectând 
succesiunea 

evenimentelor

Povestirea unor evenimente trăite recent
Pe baza imaginilor din poveste și a textului audiat se poartă discuții despre cum    
s-au pregătit copiii pentru prima zi de grădiniță, cum se simt, de-a ce ar vrea să se 
joace.

Sugestii pentru educatoare:
Educatoarea urmărește capacitatea de povestire a copiilor, coerența și claritatea 
exprimării verbale. 
Dacă povestea se citește în grup mic, acest indicator poate fi urmărit la toți copiii 
prezenți în grup; dacă lectura educatoarei este în grup mare, aceasta va selecta 
copiii pe care îi va urmări pentru aprecierea indicatorului comportamental.

 **  În locul iepurașului se poate folosi mascota / marioneta grupei.

LUNI

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 

*    Cu păstrarea distanței promovate în ordinele comune, 
      Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării Activitate elaborată de



DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Poziționează corpul și 
membrele în mod 

corespunzător pentru 
a imita ceva sau pe 
cineva ori pentru a 

executa o mișcare (a 
prinde o minge, a 
arunca ceva etc.)

Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrieACTIVITĂŢI 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I

DEC: Cum mă simt azi? – desen liber

ALA 2: Hochei cu baloane 

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Găsește forme și 
mijloace noi de 

exprimare a 
gândurilor și emoțiilor 
(prin muzică, desen, 
dans, joc simbolic)

Exprimarea prin desen a emoțiilor și gândurilor

Cum mă simt azi?  – desen liber.  Copiii primesc coli de hârtie A5 - albe ori colorate, 
sau tăiate pe diferite forme pe care li se propune să-și deseneze autoportretul 
însoțit de emoția pe care au trăit-o în prima zi de grădiniță. 

Sugestii pentru educatoare:
�Nu toți copiii pot să  reprezinte fidel autoportretul la 5-6 ani. Încurajați copiii să 
se deseneze așa cum pot. Îi puteți sprijini punându-le la dispoziție o oglindă pentru 
a-și privi chipul atunci când trăiesc emoții diferite. 
�În funcție de feedback-ul primit, puteți nota ceea ce povestesc copiii atunci 
când vă prezintă desenul lor.

Executatea diferitelor tipuri de mișcări 
Mișcările se  pot observa în jocul de hochei cu baloane. Cu ajutorul unor baghete 
din spumă și al unor baloane, copiii se pot juca hochei în curtea grădiniței. 

Sugestii pentru educatoare:
�În această perioadă de pandemie se acordă o atenție deosebită lucrului cu 
material individual. 
�Acest indicator poate fi observat pentru grupuri de copii. 
�Poziția corpului se poate observa și în activitățile curente: deprinderea de a-și 
așeza obiectele la cuier sau în ghiozdan, de a transporta un obiect, de a aranja 
piesele de construcție sau alte obiecte din sala de grupă.

LUNI

Activitate elaborată de



   Pentru că suntem într-o perioadă de criză epidemiologică și respectăm toate regulile pentru a păstra sănătatea copiilor și a personalului didactic, resursele cele mai la îndemână sunt 
       fotografiile în format electronic. Mulți părinți sunt deja obișnuiți cu documentarea activității copiilor prin postare de fotografii pe grupul de Whats App, Facebook sau pe platforme 
       precum Kinderpedia. Astfel, fie se pot trimite fotografii pe grupurile consacrate, fie se pot trimite scurte prezentări de tip Power Point pe care copiii să le prezinte. 

**

*    Cu păstrarea distanței promovate în ordinele comune, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Ghicește portretul! (copiii vor observa desenele realizate în ziua 
anterioară și vor încerca să ghicească ce coleg apare în fiecare desen).

R: Am prieteni de nădejde (deprinderea de a-și folosi 
obiectele de uz personal)

T: Trenulețul cu copii (mers în coloană, unul după altul)*

ALA 1: 
CONSTRUCȚII: Casa bunicilor
JOC DE ROL: În vacanță la bunici
ARTĂ: Un simbol personal - desen liber 

(personalizarea diferitelor obiecte)

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Demonstrează 
cunoașterea regulilor 
de siguranță în jocul 

simbolic

Sugestii pentru educatoare:
Copiii vor fi monitorizați zilnic pentru respectarea normelor de igienă necesare 
pentru protejarea sănătății, atât în cadrul rutinelor, cât și al tranzițiilor, activităților 
pe domenii experiențiale.  

Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrie

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MARŢI

ADE: 

DȘ: Interese de vacanță - lectură după imagini sau 
observarea fotografiilor din vacanță 

DLC: 
Titluri haioase pentru imagini diferite - joc didactic

ALA 2: 
Cursa cu obstacole (copiii au de traversat o zonă din curtea grădiniței 
alergând prin cercuri așezate pe jos)

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Descrie și compară 
nevoile de bază ale 

ființelor vii

Conştientizarea schimbărilor care se produc în sine
Interese de vacanță -  lectură după imagini sau observarea fotografiilor din 
vacanță prin intermediul cărora copiii pot identifica interesele, preferințele altor 
copii, le pot compara cu cele proprii. 

Sugestii pentru educatoare:
�La succesul acestei activități vor contribui într-o mare măsură părinții și familiile 
copiilor. În funcție de resursele existente, invitați fiecare familie să pună la 
dispoziție resurse pe baza cărora copiii să poată povesti/ prezenta ce au făcut în 
vacanță (fotografii, mici suveniruri). 
�Pentru ca activitatea să fie interactivă și să incite curiozitatea copiilor, 
educatoarele pot realiza o prezentare comună cu imaginile primite de la copii. Pe 
măsură ce prezentarea se derulează, copiii pot fi invitați să rețină: activități și 
preocupări, locuri vizitate, identificând aspectele comune de cele diferite. 
�Dacă preșcolarii vin cu fotografii din vacanță, acestea se pot lipi pe cutii mari de 
carton învelite, sau pe alte suporturi mari, pentru vizibilitate. De pildă, pot fi lipite 
pe un cilindru de carton, iar activitatea se poate numi Fântâna cu amintiri din 
vacanța de vară!

ACTIVITĂŢI 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrie

*    Cu păstrarea distanței promovate în ordinele comune, 
      Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării

ADP: Primirea copiilor /  ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Programul nostru la grădiniță 

R: Am prieteni de nădejde (deprinderea de a-și folosi obiectele de uz 
personal)
T: Trenulețul cu copii (mers în coloană, unul după altul)*

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Formulează întrebări 
referitoare la 

schimbările din jur

Programul nostru la grădiniță reprezintă o convorbire în cadrul întâlnirii de 
dimineață, eventual la împărtășirea noutăților, pentru a reactualiza rutina zilei de 
grădiniță, pe baza unor imagini cu acțiuni care se desfășoară într-o anumită ordine. 

Sugestii pentru educatoare:
�Pentru  observarea acestui indicator copiii vor fi invitați să analizeze programul zilei 
de grădiniță de la grupa mare, să-l compare cu cel parcurs în anul anterior (dacă au 
frecventat grădinița). De asemenea, copiii pot fi implicați și în analiza mediului fizic al 
sălii de grupă și al grădiniței pentru a identifica schimbările apărute. 
�În contextul crizei Covid-19, încurajăm educatoarele să aibă aceste dialoguri și analize 
cu copiii, pentru a întări regulile pe care trebuie să le respecte pentru păstrarea sănătății. 
�Insistați pe elementele nou apărute și schimbările față de anul școlar trecut, astfel 
încât să le explicați și să le oferiți copiilor elemente de siguranță și bunăstare. De 
exemplu, copiii pot observa că în sala de grupă nu mai sunt perdele sau draperii, sau că 
lipsesc toate jucăriile de pluș, centrul/ masa de nisip și apă. Pe baza observațiilor lor, 
faceți legătura cu noile reguli sanitare. 
�Pentru consolidarea momentelor zilei, se poate folosi resursa digitală 
https://wordwall.net/ro/resource/3856247/o-zi-de-gr%c4%83dini%c8%9b%c4%83

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MIERCURI

ALA 1: 

ALFABETIZARE: Cu ce sunet începe numele tău? Ce litere 
folosești pentru a scrie numele? – convorbire, joc de masă 
(copiii primesc cartonașe/ jetoane cu numele lor și aleg din 
literele puse la dispoziție pe cea cu care începe numele lor)

ȘTIINȚĂ: Album de vacanță – citire de imagini

ADE
DEC:  JOC MUZICAL: Să cântăm împreună!  (  unor cântece 
cunoscute)

ascultarea

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII ȘI SCRIERII

Recunoaște litere 
mari/mici de tipar și 

le pune în 
corespondență cu 

sunetul asociat

Joc de masă
Cu ce sunet începe numele tău? Ce litere folosești pentru a scrie numele? 
Copiii primesc cartonașe/ jetoane cu numele lor și aleg din literele puse la dispoziție 
pe cea cu care începe numele lor; pot căuta apoi și celelalte litere care compun 
numele și/sau prenumele. 

Sugestii pentru educatoare:
�Educatoarea va documenta literele pe care le cunoaște fiecare copil și va încuraja copiii 
să-și scrie numele/ prenumele pe fiecare fișă de lucru/ produs al activității, prin copiere. 
Astfel, datarea și etichetarea lucrărilor copiilor poate fi realizată de aceștia cu îndrumarea 
cadrului didactic, prin copierea literelor din jetonul corespunzător numelui și a datei 
folosind mesajul de la întâlnirea de dimineață. 
�Această activitate se poate relua în cadrul activităților liber alese, astfel încât să poată 
fi observat fiecare copil și să se noteze literele pe care le știe fiecare.
�Cuvintele se pot copia la masa luminoasă sau se pot exersa în tăvițe cu orez, nisip sau 
mălai.

ACTIVITĂŢI 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrie

 **  Orice joc care implică gust, miros, inclusiv texturi, se desfășoară după ce ne asigurăm că preșcolarii din grupă nu sunt alergici la alimente, mirosuri sau orice fel de suprafețe.

DȘ: Spune câte ai numărat! – joc-exercițiu cu material 
individual 

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Numără cu ușurință 
până la 10/20

Activitate de numerație și punere în corespondență
Această activitate se va derula cu material concret, distribuit fiecărui preșcolar. 
Jocul-exercițiu poate lua forma unui joc pe echipe constituite din copiii care stau 
împreună la masă. Astfel, prin rotație, copiii pot propune sarcini de numărare în 
sens crescător sau descrescător, cu pas dat (din unu în unu, din doi în doi), cu 
instrucțiuni verbale (constituți o grupă din 5 elemente) sau folosind setul de cifre. 

Sugestii pentru educatoare:
Propunem educatoarelor să folosească în acest an școlar câte un săculeț 
individual/ cutie individuală cu material didactic distributiv pentru fiecare copil. 
Materialul mărunt din săculeț poate conține mici jucării de plastic (dar nu mai mici 
de 3 cm diametrul), care pot fi spălate, igienizate (zale, ursuleți) sau materiale din 
natură colecționate de fiecare copil și păstrate în săculețul/ cutia proprie (scoici, 
ghinde, castane). Este important ca obiectele respective să fie de același fel și să 
poată fi igienizate. 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MIERCURI

ALA 2: Jocuri senzoriale adresând simțul tactil, al mirosului și 
gustului.

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Demonstrează 
conștientizarea 

simțurilor în acțiuni 
(recunoaște obiecte 

ascunse prin pipăit, fără 
să le vadă, execută 

mișcări la auzirea unor 
comenzi, recunoaște 

mirosuri etc.)

Identificarea stimulilor din mediu prin intermediul simţurilor:
Se pot desfășura diferite jocuri senzoriale cu grupuri mici de copii pentru evaluarea 
gradului în care aceștia recunosc gusturi (Ce ai gustat? - dulce, amar, acru, sărat 
folosind bucăți mici de fructe sau legume), (Ghiceşte mirosul! - fructe, legume, 
produse de igienă), (Spune ce temperatură simți! - cald, rece).

Sugestii pentru educatoare:
În cadrul acestor jocuri senzoriale este important ca educatoarele să pună accent 
pe recunoașterea diferitelor gusturi, mirosuri, texturi și verbalizarea acestora.

Jocuri de tipul Săculețul fermecat nu se pot desfășura în această perioadă în care fiecare copil manipulează obiecte și rechizite personale. Copiii nu vor pune mâna unul după altul pe aceleași obiecte.

ACTIVITĂŢI 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrieACTIVITĂŢI

*    Cu păstrarea distanței promovate în ordinele comune, 
      Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării

ADP: Primirea copiilor /  ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Îmi place la tine …

R: Am prieteni de nădejde (deprinderea de a-și folosi obiectele de uz 
personal)
T: Trenulețul cu copii (mers în coloană, unul după altul)*

ALA 1: 

ARTĂ: O regulă a grupei - desen liber
CONSTRUCȚII: Jucăria preferată
JOC DE MEMORIE: Memo game

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI A 
PREMISELOR 

CITIRII ȘI SCRIERII

Utilizează în vorbire 
propoziții dezvoltate și 

fraze

Exprimarea propriilor sentimente/opinii. 
Prin acest joc desfășurat în perechi sau grupuri mici, copiii exersează exprimarea 
verbală a trăirilor, opiniilor față de ceilalți. Într-un grup mai puțin numeros de 
preșcolari, jocul se poate relua în diferite perechi sau grupuri de câte trei, după 
principiul jocului Păsărelele la cuib. Pe rând, copiii își pot povesti o întâmplare și își pot 
face un compliment. 

Sugestii pentru educatoare:
�Formularea de feedback adresat colegilor reprezintă un exercițiu foarte bun 
pentru construirea unor interacțiuni sănătoase între copiii din cadrul grupului. 
�Jocul de probă este important să se desfășoare sub coordonarea cadrului 
didactic, astfel încât copiii să fie susținuți cu întrebări suplimentare acolo unde este 
cazul. 
�Dacă vorbim despre un colectiv nou format, acest joc poate fi desfășurat la o 
perioadă după ce începe grădinița, dând timp preșcolarilor să se cunoască. În acest 
caz, jocul propus poate fi înlocuit cu o discuție despre cum se pot integra într-un joc 
existent. Este nevoie să-i învățăm pe copii să formuleze întrebări și enunțuri care să 
le faciliteze intrarea într-un anumit joc, de tipul: De-a ce vă jucați? Pot să mă joc și 
eu cu voi?

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
JOI

ADE: 

DOS: Regulile grupei noastre - convorbire

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Își adaptează 
comportamentul în 
funcție de regulile 
diferitelor situații 

(vorbește în șoaptă 
când intră la bibliotecă 

sau când merge la 
muzeu etc.)

Regulile grupei noastre - convorbire
Se poartă discuții cu copiii despre regulile pe care trebuie să le respecte la grădiniță, 
despre importanța lor.

Sugestii pentru educatoare:
�Propunem educatoarelor să discute cu copiii regulile pe care și le amintesc, le 
cunosc și le aplică și să introducă regulile noi, specifice contextului pe care îl 
traversăm. Astfel, se va pune accent pe gesturi barieră menite să prevină infecția cu 
noul coronavirus, precum: distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de 
Ministerul Sănătății între două persoane este de cel puțin 1 m); evitarea atingerii cu 
mâna a nasului, a ochilor și a gurii; strănutul în pliul cotului/batista de unică 
folosință; evitarea contactului fizic direct cu cei din jur.
�Atât aceste reguli noi, cât și regulile negociate la nivelul colectivului grupe, pot fi 
ilustrate cu participarea copiilor sau pot fi reprezentate de aceștia.
�Regulile de igienă nu se negociază!

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrieACTIVITĂŢI

DȘ: Numără și potrivește! – joc matematic DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Numără cu ușurință 
până la 10/20

Activitate de numerație și punere în corespondență
Activitățile și jocurile de numerație se pot desfășura în diferite forme pe tot 
parcursul perioadei de evaluare inițială, astfel încât pentru fiecare copil din grupă 
să existe posibilitatea de a evalua gradul în care este familiarizat cu numerația, 
cifrele, corespondența dintre număr și cantitate. O variantă a jocului propus, în 
cazul în care copiii au achiziții de numerație, este al jocului didactic: Ce numere 
lipsesc? A câta floare lipsește?

Sugestii pentru educatoare:
Activitatea Numără și potrivește se poate realiza atât în centrul de activitate, ca 
ALA, sau în cadrul domeniilor experiențiale. 
Pentru evaluarea acestui indicator comportamental se poate folosi și numărarea în 
contexte educaționale diverse (în cadrul activităților liber alese sau la întâlnirea de 
dimineață, utilizând contexte naturale: Câți copii sunt prezenți în grupă, Câte 
tacâmuri/ șervețele au fost așezate pe masă?)….

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
JOI

ALA 2: Mingea prin tunel DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Poziționează corpul și 
membrele în mod 

corespunzător pentru 
a imita ceva sau pe 
cineva ori pentru a 

executa o mișcare (a 
prinde o minge, a 
arunca ceva etc.)

Executarea diferitelor tipuri de mişcări
Fiecare copil primește câte o minge pe care trebuie să o arunce, pe rând, printr-un 
tunel flexibil așezat în curtea grădiniței sau în sala de sport. 

Sugestii pentru educatoare:
În această perioadă de pandemie trebuie să existe mingi pentru fiecare copil 
pentru a se juca singur și a evita orice contaminare. În cazul în care există mai 
puține mingi decât numărul copiilor, acest indicator poate fi observat pentru 
grupuri de copii.

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   14-18 septembrieACTIVITĂŢI

*    Cu păstrarea distanței promovate în ordinele comune, 
      Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării

ADP: Primirea copiilor /  ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: În această săptămână mi-a plăcut cel mai mult să...

R: Am prieteni de nădejde (deprinderea de a-și folosi obiectele de uz 
personal)

T: Trenulețul cu copii (mers în coloană, unul după altul)*

ALA 1: 

ALFABETIZARE: O zi la grădiniță - citire de imagini

ȘTIINȚĂ: Când se întâmplă? - asocierea unor imagini cu anotimpul 
potrivit

JOC DE MASĂ: Nu te supăra, frate!

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Își adaptează 
comportamentul în 
funcție de regulile 
diferitelor situații 

(vorbește în șoaptă 
când intră la 

bibliotecă sau când 
merge la muzeu etc.)

Joc de masă
Jocul Nu te supăra, frate! fiind un joc cu reguli, poate să surprindă foarte bine 
acest indicator, al respectării regulilor și adaptarea comportamentului în funcție de 
context. Puteți folosi și alte jocuri care au scopuri similare, cu condiția să existe 
perechi de zaruri pentru fiecare, ca de exemplu jocul Șerpi și scări. 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
VINERI

ADE: 

DOS: Amintiri din vacanță - activitate practică 

DPM: 
Ne jucăm, ne jucăm - exerciții pentru recunoașterea și denumirea 
diferitelor părți ale corpului

ALA 2: Jocuri la alegere

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Exprimă dorința de a 
învăța să realizeze 
anumite acțiuni de 

autoservire, să 
confecționeze 

obiecte, jucării sau să 
găsească informații 
despre subiecte de 
care este interesat

Confecţionarea unor obiecte din diverse materiale
Activitatea presupune confecționarea unei rame foto din diverse materiale (bețe 
colorate - ca cele de la înghețată, pietricele colorate, sclipici, nasturi etc.)

Sugestii pentru educatoare:
�Activitatea propusă se centrează pe realizarea unor obiecte originale, unice, 
confecționate cu materiale la îndemâna copilului atât în clasă, cât și acasă. 
�În cadrul acestei activități este deosebit de important procesul de realizare a 
obiectului respectiv. Educatoarea este cea care încurajează copiii să fie creativi și 
originali, asigurând material didactic deosebit, în recipiente individuale și apreciind 
orice idee. 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   21-25 septembrieACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
LUNI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: De ce nu mi-am văzut colegii de atâta timp?  - 
convorbire

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Formulează întrebări 
referitoare la 

schimbările din jur

Formularea de întrebări despre schimbările observate
Convorbirea De ce nu mi-am văzut colegii de atâta timp? este o introducere în 
subiectele abordate în săptămâna curentă. Este vorba atât despre înțelegerea 
pandemiei de Coronavirus, cât și despre activități și abilități specifice reîntoarcerii la 
grădiniță. 

Sugestii pentru educatoare:
�Educatoarea poate iniția discuția despre Coronavirus prin scrierea denumirii pe 
tablă/ pe o foaie de flipchart: COVID-19, Coronavirus, SARS-CoV-2. Copiii pot fi 
invitați să citească sau să reprezinte pe post-it-uri cum arată acest virus. 
�Discuția despre pandemie poate utiliza metoda Știu - Vreau să știu - Am aflat în 
care educatoarea notează intervențiile/ contribuțiile copiilor, organizând astfel 
informația. 
�O altă metodă adecvată la grupa mare pentru subiectul dat este Explozia 
stelară în care copiii formulează întrebări pe tema data după modelul scris pe cele 
5 steluțe: Ce? Cine? Unde? Când? De ce?  
�În timpul desfășurării activității, educatoarea poate reține gradul de achiziție al 
indicatorului comportamental pentru copiii care au intervenții mai ample. 
�Conținutul discuțiilor purtate cu copiii trebuie transmis și părinților. 

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Își pune singur 
pantofii și își leagă 

șireturile/se îmbracă 
și se dezbracă singur

R: Pot să mă descalț/încalț singur

T: Bate vântul frunzele – joc cu text și cânt

Realizarea independentă a deprinderilor de autoservire (îmbrăcat, 
dezbrăcat. încălțat, descălțat)
Copiii sunt încurajați ca, ori de câte ori ies afară sau se întorc în grădiniță, să-și 
lege/dezlege șireturile, să-și închidă/deschidă fermoarul încălțămintei, să se 
îmbrace/dezbrace cu ajutor cât mai puțin. 

Sugestii pentru educatoare:
�Pentru dobândirea acestor deprinderi de autoservire este nevoie de exercițiu, 
atât în mediul casei cât și al familiei. Pentru aceasta, resursa cea mai importantă 
este timpul și organizarea acestuia oferind copiilor posibilitatea de exersare, fără 
presiune. 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna    septembrie21-25ACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
LUNI

ALA 1: 

MATEMATICĂ: Grupuri de obiecte (sortare de obiecte după 
formă și culoare) 

JOC DE ROL: Din nou la grădiniță 

JOC DE MASĂ: Cursa cu obstacole

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Grupează obiecte  
care întrunesc 

concomitent două 
criterii 

Sortarea obiectelor după culoare și formă alcătuind grupe
Grupuri de obiecte -  jocul-exercițiu îi provoacă pe copii să grupeze diferite obiecte 
din clasă în funcție de forma și culoarea lor. Observarea acestui indicator se poate 
face atât cu material concret (folosind cutia / săculețul cu material individual al 
copilului), dar și ca jocuri cu toată grupa. 

Sugestii pentru educatoare:
�În contextul actual, în care limităm atingerea jucăriilor și jocurilor de către mai 
mulți copii, este nevoie de ingeniozitate pentru a documenta gradul în care copiii 
ating anumiți indicatori comportamentali. În cazul acestui indicator puteți să vă 
folosiți de momentul rutinelor și al tranzițiior. De exemplu: Merge să se spele pe 
mâini grupul fetelor cu tricouri în culorile principale / grupul băieților cu pantaloni 
scurți. La cuierul grupei ies să se încalțe copiii care au stat la masa / centrul de 
matematică-jocuri manipulative etc. 
�O altă variantă a înregistrării acestui indicator este folosind jocuri de tipul 
Așază-mă la locul potrivit!
�Este foarte important când desfășurați astfel de jocuri și activități de grupare a 
obiectelor / persoanelor cu unul / două criterii comune să acordați atenție 
verbalizării criteriilor de grupare. În cazul unei grupe mari nou formate din copiii 
care nu au frecventat grădinița, exersați un timp suficient gruparea obiectelor după 
un singur criteriu. 

ADE: 

DLC: LECTURA EDUCATOAREI - Ce este Covid-19 - ghid 
printabil pentru copii

 https://www.stepbystep.ro/stire/dezvoltare-personala-copii/cum-
explicam-copiilor-sub-7-ani-ce-este-covid19/

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Stă și ascultă, în 
momente de lectură, 

fără să deranjeze, 
rămâne până la   

finalul ei

Participă la momente de lectură
Pe baza imaginilor și conținutului citit se poartă discuții și se observă capacitatea 
copiilor de a urmări și înțelege textul.

Sugestii pentru educatoare:
�Educatoarea urmărește gradul de participare al copiilor sub raportul 
concentrării atenției, persistenței în activitate, interesului pentru textul citit și 
gradul de interactivitate. Dacă povestirea se citește în grup mic, acest indicator 
poate fi urmărit la toți copiii prezenți în grup; dacă lectura educatoarei este în grup 
mare, aceasta va selecta copiii pe care îi va urmări pentru aprecierea indicatorului 
comportamental. *

*    Acest indicator se poate urmări și în alte activități de tip DLC necesitând o bună organizare a activității pentru 
      a lua sub observație grupuri mici de copii și a înregistra pe post-it-uri gradul de achiziție pentru fiecare dintre ei.

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna    septembrie21-25ACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
LUNI

DEC: Unde te simți în siguranță? - pictură

ALA 2: La perete, la perete, stop! – joc de mișcare și de atenție (un copil 

stă cu fața la perete, iar ceilalți copii la o anumită distanță de el; copilul 
aflat cu fața la perete începe să spună: La perete, la perete, în timp ce 
colegii lui aleargă spre el; când spune STOP și se întoarce cu fața spre ei, 
colegii trebuie să se oprească; dacă unul dintre colegi s-a mișcat după ce 
el a spus STOP, iese din joc)

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Se concentrează la o 
activitate 20 minute 

fără supervizare

Observarea sistematică a comportamentului copiilor în timpul 
activităților cu sarcini stabilite de adult
Activitatea de pictură poate debuta cu o discuție despre locurile în care copiii se 
simt cel mai bine, în siguranță, protejați de virus (acasă, în curte, la grădiniță). 

Sugestii pentru educatoare:
�Într-o situație normală din punct de vedere epidemiologic sau în cazul unei 
clase pe continuitate, unde preferințele copiilor se cunosc foarte bine, această 
sarcină se poate realiza în pereche: pe o foaie mai mare, copiii pictează pe rând, 
fiecare cu instrumentele proprii. Perechile se pot stabili pe baza opțiunii pentru un 
loc comun.
�Recomandăm ca activitățile de pictură să se desfășoare cu fond muzical. Puteți 
utiliza bucățile muzicale din programul 5 minute de muzică clasică pe care le găsiți 
la adresa http://www.romania-muzical.ro/5-minute/piese/piese-muzicale-pentru-
elevi/2871/11

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   septembrie 21-25ACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MARŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Ce pot face atunci când sunt trist(ă), speriat(ă) 
convorbire

R: Pot să mă descalț/încalț singur

T: Bate vântul frunzele – joc cu text și cânt

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Împărtășește celorlalți 
(copii, adulți din 

anturajul propriu) 
trăirile/ emoțiile sale 

și reacționează 
adaptativ la context 

variate

Joc pentru dezvoltarea inteligenței emoționale
Jocurile pentru dezvoltarea inteligenței emoționale sunt foarte importante în acest 
context în care copiii pot manifesta îngrijorări pentru sănătatea lor și a celor din jur. 
Jocul propus poate debuta cu discuția Cum te simți atunci când îmi auzi numele? și 
poate fi desfășurat pe modelul Ghemul călător, fiecare copil exprimându-și ideile. 

Sugestii pentru educatoare:
�Ideile pe care le au copiii pentru a face față emoțiilor precum tristețe, frică, pot 
fi înregistrate de cadrul didactic pe o foaie de flipchart. Ulterior (sau în aceeași 
activitate) se pot selecta câteva soluții, astfel încât, la întâlnirea cu emoția 
respectivă, copilul să o poată gestiona. 
�În clasă poate exista Colțul emoțiilor, Cutia cu obiecte pentru relaxare, Colțul de 
relaxare.
�Copiii pot să completeze pagina 3 din ghidul printabil individual. 

ALA 1: CONSTRUCȚII: Locul de joacă preferat

ARTĂ: Modelez un microfon - modelaj (folosind plastilină de tip iClay); 
JOC DE MEMORIE: Playmemo - Jucătorii vor întoarce, pe rând, câte două 
carduri care au reprezentați copii din diverse zone ale lumii; dacă se 
întâmplă să fie două jetoane la fel, jucătorul le va câștiga; dacă nu, ele 
vor fi puse din nou pe masă cu fața în jos, după care următorul jucător 
va întoarce două carduri).

Se pot utiliza și jocuri de memorie pe platforma Learning Apps, precum:

ADE: DȘ: Prin ce suntem asemănători? - problematizare (se poartă 
discuții cu copiii despre lucrurile care îi aseamănă, care îi apropie - de la 
asemănări fizice, la preferințe culinare, hobby-uri etc.; se poate face apoi 
un grafic pentru a documenta discuția).

 
https://learningapps.org/13888955

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Face planul unei 
activități (din 3-4 pași) 

și îl pune în practică

Verbalizarea unor acțiuni / activități realizate sau pe care urmează 
să le realizeze
Locul de joacă - verbalizarea etapelor pe care copilul le parcurge pentru a construi 
locul de joacă din curtea grădiniței. 

Sugestii pentru educatoare:
�Materialele pentru construcția locului de joacă trebuie să fie materiale 
distribuite individual de către cadrul didactic. În cazul unui număr limitat de piese 
de construcție (de plastic) copiii pot primi ca sarcină: Alege 10/ 20 de piese de 
construcție. Construiește/ Spune cum ai lucrat!
�Sugerăm folosirea unor seturi de materiale neconvenționale (plută, pene, 
tuburi, hârtie, carton, bucăți de piele) pe care educatoarea le poate colecta la cutia 
de materiale reciclate sau pe care copiii le colecționează în cutiile individuale. 

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna    septembrie21-25ACTIVITĂŢI 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MARŢI

DLC: Eu spun una, tu spui multe - joc didactic DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII  ȘI SCRIERII

Utilizează în vorbire 
acordul de gen, 

număr, persoană, 
timp

Implicarea copiilor în jocuri în care accentul cade pe acordul de 
gen, număr, persoană, timp 
Jocul didactic Eu spun una, tu spui multe poate fi desfășurat cu copiii de grupă 
mare pornind de la tema săptămânii.

Sugestii pentru educatoare:
Educatoarea poate lansa primul/ primele cuvinte, oferind apoi posibilitatea tuturor 
copiilor de a continua jocul, utilizând cuvinte precum: virus*, săpun…

*     Conform DOOM2 forma viruşi se referă la virusul informatic, iar pentru agentul patogen există ambele forme de plural, atât viruşi, cât şi virusuri.
**  https://ro.wikipedia.org/wiki/Darts

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Poziționează corpul și
membrele în mod

corespunzător pentru
 a executa o mișcare

ALA 2: Aruncă la țintă! 
După exemplul jocului de Darts** unde în centrul planșei este 
reprezentarea unui virus (poate fi chiar reprezentarea Coronavirus); 
Copiii pot arunca la țintă cu săgeți cu ventuze sau orice variantă care îi 
menține în siguranță.

Executarea diferitelor tipuri de mișcări
Jocul dezvoltă coordonarea oculo-motorie, precizia în mișcări. De asemenea, 
pentru a integra și sarcini de tip cognitiv, fiecare copil poate ține scorul. 

Sugestii pentru educatoare:
Îxxx

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna  septembrie 21-25 ACTIVITĂŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Jocul emoțiilor - joc de dezvoltare emoțională 

R: Pot să mă descalț/încalț singur
T: Bate vântul frunzele - joc cu text și cânt

ALA 1: JOC DE ROL: La joacă cu colegii

ȘTIINȚĂ: Cum îmbrăcăm copilul? 
(jetoane cu diferite obiecte vestimentare și cu anotimpuri)

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Împărtășește celorlalți 
(copii, adulți din 

anturajul propriu) 
trăirile/ emoțiile sale 

și reacționează 
adaptativ la contexte 

variate

Interacționează, din 
proprie inițiativă, cu 

copiii apropiați ca 
vârstă, în diferite 

contexte

Joc pentru dezvoltarea inteligenței emoționale
Pe masă se pun carduri/jetoane cu diferite emoții; copiii vin, pe rând, aleg un jeton 
și mimează expresia reprezentată, pe care colegii vor trebui să o denumească. 

Cooperarea cu ceilalţi în joc și în rezolvarea unei sarcini
În jocul de rol La joacă cu colegii, copiii pot fi observați în timp ce se joacă cu colegii, 
pot fi monitorizați dacă împart jucăriile, dacă își așteaptă rândul, dacă folosesc 
cuvinte prin care cer lucrurile de care au nevoie.

Sugestii pentru educatoare:
�Intrați în jocul copiilor participând și dumneavoastră; în felul acesta realizați 
coeziunea grupului, sunteți percepută ca un membru al echipei, timp în care puteți 
introduce denumirea unor noi emoții necunoscute de toți copiii (dezgust, mirare).

Sugestii pentru educatoare:
�Responsabilizați copiii în jocurile lor pentru a păstra/ aplica normele de igienă. 
Pentru aceasta, puteți afișa săptămânal în sala de clasă un grafic unde, pe coloană 
sunt trecute numele tuturor copiilor din grupă, iar pe orizontală se afișează în 
cuvinte și imagini regulile de respectat. Copiii pot folosi tabelul în mod independent, 
marcând de câte ori se spală și respectă fiecare dintre reguli pe parcursul zilei. În 
acest fel, educatoarea va identifica regulile / gesturile barieră care au nevoie de o 
monitorizare mai strictă. 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MIERCURI

ALFABETIZARE: Etichetăm obiectele din centre - scriere 
după model

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII  ȘI SCRIERII

Recunoaște literele 
mari / mici de tipar 

Scopul acestei activități este acela de a-i ajuta pe copii să devină autonomi în 
etichetarea și datarea propriilor lucrări, prin copiere după model. În cadrul centrului, 
copiii pot copia diferite cuvinte pentru a eticheta obiecte din sala de grupă. 

Sugestii pentru educatoare:
�Scopul final al exercițiului este acela de a copia și realiza reprezentări grafice 
simple pentru obiecte din sala de grupă precum: cuburi, cărți, caiete, creioane… În 
prima fază însă, recomandăm educatoarelor să ofere copiilor tăvițe individuale cu 
orez, mălai, nisip kinetic în care să exerseze literele. Pentru ca aceste recipiente să 
fie trasmisibile, copiii pot scrie cu bețișoare sau cu apăsătoare de limbă / 
abeslanguri, de asemenea individuale. 



Evaluare inițială Săptămâna   septembrie 21-25ACTIVITĂŢI 

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Demonstrează 
cunoașterea regulilor 
de siguranță în jocul 

simbolic

ADE: 

DEC: Recunoaşte și cântă mai departe! - joc muzical

DȘ: Unde e căsuța mea? – joc logico-matematic 

ALA 2: Jocuri libere outdoor

Sugestii pentru educatoare:
Propunem educatoarelor să asculte cu copiii diferite melodii pentru a alege 
melodii atractive pe durata de 20 de secunde, utile pentru spălarea mâinilor. 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MIERCURI

Activitate elaborată de



Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
JOI

Evaluare inițială Săptămâna   septembrie 21-25ACTIVITĂŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Bună dimineața! Astăzi  este... Vremea este..

R: Pot să mă descalț/încalț singur

T: Bate vântul frunzele – joc cu text și cânt

ALA 1: 

ARTĂ: Semne de circulație – desen liber

 JOC DE MASĂ: Ghici cine e! 
CONSTRUCȚII: Strada mea

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Descrie timpul probabil 
și ilustrează o anumită 

stare a vremii 
(utilizează semne 

convenționale pentru 
ape, ploaie, munți, 

ninsoare, anotimpuri, 
zile ale săptămânii etc.)

Cunoaşterea şi folosirea corectă ca unităţi de timp a momentelor 
zilei, zilelor săptămânii, anotimpurilor
Bună dimineața! Astăzi este... Vremea este... reprezintă un exercițiu de zi cu zi în 
care, pe rând, fiecare copil poate juca rolul meteorologului de serviciu.

Sugestii pentru educatoare:
�Copiilor de la grupa mare le face o mare plăcere atunci când au responsabilități 
complexe. Astfel, pot avea ca sarcină să discute cu părinții pe drumul de acasă la 
grădiniță despre starea vremii, temperatura de afară, schimbări față de ziua 
precedentă. 
�Semnele convenționale specifice zilei pot fi realizate de copii înainte de 
întâlnirea de dimineață, imediat ce aceștia ajung în sala de grupă. 

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Demonstrează 
cunoașterea regulilor 
de siguranță în jocul 

simbolic

ADE: 

DOS: Cum circulăm pe stradă? -  lectură după imagini

DȘ: Găsește obiecte care au această formă! – joc didactic

ALA 2:  Jucăm leapșa cu umbra colegului. *

Recunoaşterea regulilor de siguranţă personală şi colectivă
Cum circulăm pe stradă? - lectură după imagini 
Cu ajutorul unor imagini cu diferite reguli de circulație se poate observa ce reguli 
recunosc copiii, ce situații au întâlnit atunci când au circulat pe stradă, de ce este 
important să respectăm regulile de circulație. 

Sugestii pentru educatoare:
Propunem consolidarea acestei activități în curtea grădiniței, astfel încât copiii să 
poată exersa atât rolul de pieton, cât și de conducător auto și agent de circulație. 
Se pot confecționa treceri de pietoni și se pot folosi diverse indicatoare de 
circulație de tipul: Stop, Atenție, Trecere copii, Trecere de pietoni. 

*     Jocul se poate desfășura în funcție de condițiile meteo și de caracteristicile spațiului exterior în care se joacă preșcolarii. 
Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   septembrie 21-25ACTIVITĂŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Breaking News

R: Pot să mă descalț/încalț singur

T: Bate vântul frunzele – joc cu text și cânt

ALA 1: 

ALFABETIZARE: Unde este umbra mea? – pe o coală de hârtie cu litere 

copiii trebuie să potrivească literele cu umbra lor
JOC DE MEMORIE: Șosetele mele

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI A 
PREMISELOR 

CITIRII  ȘI SCRIERII

Utilizează în vorbire 
acordul de gen, 

număr, persoană și 
timp 

Implicarea copiilor în jocuri în care accentul cade pe acordul de gen, 
număr, persoană, timp 
În cadrul întâlnirii de dimineață se poate improviza un studio de televiziune la care, 
de la microfon copiii să prezinte Știrile momentului. Acestea pot să aibă legătură cu 
perioada pe care o parcurgem, inclusiv cu readaptarea la programul de grădiniță. 

Sugestii pentru educatoare:
Pentru a simula cât mai bine un studio de televiziune, educatoarea poate realiza în 
prealabil, cu ajutorul copiilor, un cadru pentru televizor. 

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
VINERI

MATEMATICĂ: Cifre importante din viața mea

ADE: DOS: Colier pentru prietenul meu (confecționare din 
forme geometrice) - lipire

DPM: Gimnastica pentru cei mici - jocuri pentru articulația capului, 
gâtului, mișcări ale membrelor superioare și inferioare, mișcări ale 
trunchiului

ALA 2: Jocuri la alegere

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Identifică și reproduce 
cifrele cunoscute

Creează, copiază și 
construiește forme 

(cerc, pătrat, triunghi 
etc.)

Scrierea cifrelor cunoscute
Copiii pot fi invitați să-și realizeze pașapoarte sau cărți de identitate pe care să-și 
scrie vârsta, dar și strada și numărul la care locuiesc,  câți membri are familia lor 
sau alte informații care includ cifre. 
Este important ca aceasta să nu fie o activitate care pune multă presiune, întrucât 
nu ne așteptăm ca la intrarea în grupa mare copiii să știe să scrie toate cifrele. 

Crearea/construirea unor forme/modele noi 
Colier pentru prietenul/ prietena meu/mea (confecționare din forme geometrice). 
Copiii pot construi din forme geometrice cunoscute un colier pentru un prieten. 
Pot avea la dispoziție anumite modele sau își pot folosi imaginația. 

Sugestii pentru educatoare:
�Reactualizați cu copiii denumirea formelor geometrice (cerc, pătrat și triunghi) 
înainte de realizarea activității. 
�Identificați diferite pattern-uri în mediu sau pe diverse obiecte.  

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   28 septembrie - 2 octombrieACTIVITĂŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 
  

ADP: Ghicește ce sunt! (Un copil se întoarce cu spatele, iar educatoarea 
le arată celorlalți colegi un jeton cu reprezentarea unui obiect/unei 
ființe; copilul se întoarce spre colegi și adresează până la 10 întrebări la 
care colegii îi răspund cu Da sau Nu pentru a afla ce este pe jeton.)
  

R: Știu să folosesc corect! (utilizarea produselor de igienă, 
utilizarea toaletei cu / fără sprijin)
 

T: Păsărele-n zbor! – mers cu mişcarea braţelor
  

ALA 1: 
JOC DE ROL: La plimbare prin parc
MATEMATICĂ: Vânătoarea de numere (Într-un recipient de plastic 
umplut cu boabe de porumb, frunze, sare, se ascund jetoane pe a căror 
suprafață se desenează cantități diferite; copiii trebuie să găsească 
jetoanele și să le potrivească cu cifra corectă.)
ȘTIINȚĂ: Cum se simt? - joc senzorial (Pe o masă se pun obiecte cu 
texturi diferite; copiii trebuie să le pipăie și să le descrie; pot scrie / 
desena / înregistra grafic pe o fișă de observare câte obiecte moi, tari, 
aspre au găsit și care au fost acestea.)

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ, A 

SĂNĂTĂȚII ȘI 
IGIENEI 

PERSONALE

Demonstrează 
independență în 

igiena personală (se 
spală și se șterge 

singur pe mâini, își 
acoperă gura cu mâna 

când strănută, când 
tușește, folosește 

independent toaleta, 
folosește batista)

Aplicarea deprinderilor de igienă 
personală:
Știu să folosesc corect! (spălarea mâinilor și 
a feţei; utilizarea adecvată a produselor de 
igienă, utilizarea toaletei cu/ fără sprijin)

Sugestii pentru educatoare:
�Copiii vor fi încurajați permanent să 
respecte normele de igienă (afișate în sala 
de grupă/ în grupurile sanitare). 
�La grupurile sanitare se pot afișa semne 
sau desene care să indice cantitatea de 
șervețele pentru ștergerea mâinilor.
�Educatoarea va încuraja copiii ca spălatul 
mâinilor să dureze atât timp cât fredonează/ 
sau cântă în gând un cântec cunoscut.

ADE: 
  

DLC: Șoapte de toamnă - poveste creată
  
DEC: Copacii, toamna - modelaj

ALA 2: Cât de departe ai aruncat? (Pe jos sunt desenate cercuri în care 
sunt scrise punctaje; copiii trebuie să arunce cu săculeți plini cu boabe 
de fasole în cercuri și să calculeze ce punctaj a obținut fiecare.)

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII ȘI SCRIERII

Utilizează în vorbire 
propoziții dezvoltate și 

fraze

Utilizarea propozițiilor dezvoltate pentru a comunica nevoi, idei, 
acțiuni, interese sau sentimente
Șoapte de toamnă - poveste creată (pornind de la o discuție despre ce le place să 
facă în anotimpul toamna, copiii pot crea o poveste, folosind pe parcursul ei 
propoziții dezvoltate).

Sugestii pentru educatoare:
�Această activitate se poate desfășura atât în cadrul unei activități în grupuri 
mici, dar și pe parcursul întâlnirii de dimineață, sub forma jocului Raze de soare 
(vezi paginile 93-94 din Ghidul Educația timpurie nivel preșcolar 

).
�Pentru a veni în sprijinul copiilor, se pot afișa diverse imagini de toamnă în clasă 
sau se poate iniția cu copiii o discuție despre activitățile preferate în anotimpul 
toamna. În centrul unei foi mari va fi scris cuvântul Toamna, iar pe fiecare rază câte 
un cuvânt reprezentativ. Pornind de la cuvintele respective se construiesc propoziții 
și se creează o poveste despre anotimpul toamna. 
�Se urmărește gradul în care copiii reușesc să folosească propoziții și fraze scurte 
în exprimarea unor idei sau sentimente.

http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1599245376_Ghid%20Repere%20metodol
ogice%20nivel%20prescolar%20FINAL.pdf

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
LUNI

http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1599245376_Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar%20FINAL.pdf


Evaluare inițială Săptămâna   28 septembrie - 2 octombrieACTIVITĂŢI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: Ce pot să-ți spun despre mine..

R: Știu să folosesc corect! (utilizarea produselor de igienă, utilizarea 
toaletei cu / fără sprijin)
T: Păsărele-n zbor! - mers cu mişcarea braţelor

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Își spune corect 
numele, prenumele, 

vârsta, luna, ziua, 
orașul și țara în care  

s-a născut

Conversație 
Ce pot să-ți spun despre mine este o conversație care se poate desfășura în timpul 
salutului de dimineață, unde copiii pot împărtăși cu ceilalți informații despre ei.

Sugestii pentru educatoare:
�În sala de clasă e util să existe un loc în care sunt afișate fotografiile copiilor și 
zilele lor de naștere.
�În timpul salutului, copiii se pot prezenta colegilor cu informațiile cunoscute 
(numele, prenumele, vârsta, data sau anotimpul în care s-au născut, orașul în care 
s-au născut).
�Educatoarea poate nota pe tablă sau pe o foaie mare de flipchart în ce anotimp 
s-a născut fiecare copil și pot analiza împreună informațiile culese: În ce anotimp  
s-au născut cei mai mulți copii din grupa noastră? Câți copii vor fi sărbătoriți în luna 
septembrie?...
�Educatoarea poate iniția cu copiii jocuri de rol sau jocuri în grupuri mici pentru 
a înregistra acuratețea cu care copiii cunosc informațiile relevante despre ei.

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MARŢI

ALA 1: Construcții: Turnul fortăreață

ARTĂ: Copaci de toamnă – desen liber

JOC DE MASĂ: Puzzle cu anotimpul toamna

ADE: DȘ: În parc, toamna – lectură după imagini

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Lucrează în grup 
pentru soluționarea 

unei probleme, 
utilizând strategiile 
dezvoltate de grup

Construcții
Turnul fortăreață este o activitate de lucru în perechi sau grupuri mici, în centrul de 
materiale de construcții sau cu alte tipuri de materiale care pot fi dezinfectate. 
Copiii pot fi observați în timp ce construiesc, urmărindu-se în ce măsură explorează 
mai multe căi de soluționare a unei probleme și ce soluție aleg. 

Sugestii pentru educatoare:
�

le poate propune să construiască un turn fortăreață de o anumită înălțime sau care 
poate susține un anumit material sau un număr de persoane/jucării. 
�Este important ca această activitate să dea copiilor posibilitatea de discuții și 
negociere a soluțiilor, de verificare a fiecărei soluții prin încercare și eroare. 

Pentru a dezvolta capacitatea de rezolvare de probleme a copiilor, educatoarea 

Activitate elaborată de
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DLC: Caută și potrivește! – joc didactic

ALA 2: Jocuri de mișcare non-contact

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII  ȘI SCRIERII

Înțelege conceptul de 
scriere pentru 

comunicarea unei 
informații, a unui 

mesaj (etichetează 
lucrările, scrie scurte 
mesaje de felicitare 

etc.)

Recunoașterea unor cuvinte cunoscute de pe etichete familiare din 
sala de grupă/acasă
Caută și potrivește! - joc didactic (asocierea unui cuvânt cu imaginea 
corespunzătoare; copiii au la dispoziție mai multe cartonașe cu diferite obiecte 
familiare din sala de grupă și cartonașe cu denumirile acestora).

Sugestii pentru educatoare:
�

etichetarea lucrurilor din sala de grupă - să lipească și să asocieze etichetele cu 
denumirea materialelor și jucăriilor.
�Pentru a încuraja înțelegerea scrierii, educatoarea îi poate antrena pe copii să 
completeze Calendarul naturii cu anotimpul în care se află, asociind imaginea cu 
textul scris, să scrie ziua, luna în care se află, numele colegilor absenți sau a unui 
sărbătorit.
�Pentru consolidare se poate utiliza și resursa digitală:

Educatoarea poate realiza această activitate solicitându-i pe copii să participe la 

 
https://learningapps.org/13998477

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MARŢI

Activitate elaborată de



Evaluare inițială Săptămâna   28 septembrie - 2 octombrieACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
MIERCURI

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Bună dimineața! Astăzi mi-ar plăcea să..
R: Știu să folosesc corect! (utilizarea produselor de igienă, utilizarea 
toaletei cu/ fără sprijin)

T: Păsărele-n zbor! – mers cu mişcarea braţelor

ALA 1: 
ALFABETIZARE: Poezii de toamnă ilustrate - citire de imagini

JOC DE ROL: Facem ordine la jucării

ȘTIINȚĂ: Ghinde, castane și frunze – observare cu lupa

ADE: DEC: Ce cântec se aude? – audiții pentru recunoașterea unor 

melodii/cântece

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Își adaptează 
comportamentul în 
funcție de regulile 
diferitelor situații 

(vorbește în șoaptă 
când intră la 

bibliotecă, sau când 
merge la muzeu etc.)

Joc de rol
Facem ordine la jucării pentru identificarea gradului de autonomie personală: 
implicarea copilului în realizarea ordinii în clasă, în strânsul jucăriilor după ce le-a 
folosit.

Sugestii pentru educatoare:
�

un cântecel specific acestei activități (de exemplu, pe o anumită melodie se rostesc 
anumite versuri: Facem curat, facem curat/ Și toată lumea ne ajută) sau copiii au 
de strâns jucăriile folosind o clepsidră de 3 minute - 5 minute. 
�În această perioadă de pandemie este important să se respecte regulile 
ccuprinse în ordinul comun 5487/1494/2020, iar jucăriile folosite zilnic să fie 
strânse la sfârșitul zilei și igienizate.
�Un alt mod de a-i determina să strângă jucăriile, ar putea fi angajarea copiilor în 
mici jocuri (ca de exemplu: copiii strâng folosind numai mâna stângă/ dreaptă sau 
le sortează pe categorii - întâi cărțile, apoi mașinile, cuburile etc).

Strânsul jucăriilor ar putea fi mai atractiv dacă se realizează în timp ce se cântă 

DȘ: Cât de mare am crescut! - activitate de măsurare şi 
cântărire

ALA 2: Rațele și vânătorii (Doi copii stau de o parte și de alta a unui 
teren stabilit, iar în centru stau ceilalți colegi; cei doi copii aruncă 
mingea de la unul la altul încercând să-i atingă pe colegii care stau în 
mijloc; cei atinși ies afară din joc, iar ultimul rămas stă să fie atins de 
atâtea ori câți ani are). Această activitate nu se poate juca în context 
pandemic, de aceea vă propunem să o adaptați la jocul cu piciorul, dacă 
preșcolarii  se pot coordona fără să se lovească. 

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ ȘI 

CUNOAȘTEREA 
LUMII

Descrie și compară 
nevoile de bază ale 

ființelor vii

Conştientizarea schimbărilor care se produc în sine
Cât de mare am crescut! este o activitate de măsurare şi cântărire, urmată de 
realizarea unui grafic. La sfârșitul anului se poate repeta activitatea pentru a sesiza 
creșterea în înălțime și greutate a fiecărui copil.

Sugestii pentru educatoare:
Educatoarea le poate oferi copiilor mai multe instrumente de măsurat: centimetru, 
sfoară, cuburi - copiii se pot măsura unul pe celălalt fie folosind centimetrul, fie cu 
ajutorul unei sfori, fiind întinși pe jos; sfoara se taie după înălțimea fiecărui copil și 
se poate lipi pe perete cu poza copilului deasupra.
Este foarte important ca fiecare copil să se compare cu el însuși, nu cu ceilalți copii. 
Rolul nostru este să valorizăm diversitatea, să-i ajutăm pe copii să accepte 
diferențele dintre ei și în același timp să le sprijinim creșterea și dezvoltarea. 

Activitate elaborată de



ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: Mima (copiii pot mima diferite acțiuni, iar colegii trebuie să le 
ghicească)
R: Știu să folosesc corect! (utilizarea produselor de igienă, utilizarea 
toaletei cu/ fără sprijin)

T: Păsărele-n zbor! – mers cu mişcarea braţelor

ALA 1: 

ARTĂ: Reguli de igienă – desen liber
  

JOC DE MEMORIE: Toamna (cu obiecte, fenomene, imagini 
specifice anotimpului toamna)
  

CONSTRUCȚII: Obiecte de igienă (din diferite materiale reciclabile)

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Se concentrează la o 
activitate 20 de 

minute, fără 
supervizare

Observarea sistematică a comportamentului copiilor în timpul 
activităților cu sarcini stabilite de adult
Joc de memorie Toamna  utilizează câte două jetoane cu obiecte, imagini, 
fenomene ale naturii specifice anotimpului toamna; jetoanele sunt puse cu fața în 
jos pe masă; copiii întorc câte 2 jetoane și, dacă sunt pereche, le opresc, dacă nu 
găsesc perechea, le întorc cu fața în jos; jocul continuă până când copiii găsesc 
toate perechile, în final, fiecare copil numără perechile proprii.

Sugestii pentru educatoare:
Se pot face mai multe seturi de imagini care se pot plastifia.
Se pot folosi jocuri create de educatoare pe platforma Wordwall.

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
JOI

Evaluare inițială Săptămâna   28 septembrie - 2 octombrieACTIVITĂŢI

ADE: DOS: Cum am grijă de mine? - lectură după imagini, 
convorbire

DȘ: De ce sunt puse jucăriile împreună în grupă? - joc exercițiu 
(motivarea de către copii a faptului că un obiect aparține unei grupe).

ALA 2:  Cursa cu discul zburător (copiii țin câte un disc pe un băț mai 
gros și se pot întrece pe o anumită distanță; câștigă cei care ajung la 
destinație fără să scape discul).

DEZVOLTAREA 
SOCIO-

EMOȚIONALĂ

Urmează indicațiile 
adulților în ceea ce 

privește 
comportamentul 

adecvat în anumite 
situații

Respectă regulile adecvate în diverse situaţii sociale
Cum am grijă de mine? - lectură după imagini, convorbire (discuții despre regulile 
pe care copiii trebuie să le respecte pentru a evita răspândirea unui virus)

Sugestii pentru educatoare:
�

(spălatul mâinilor, tușitul sau strănutatul în pliul cotului), dar pot să și lectureze cu 
copiii o poveste pe această temă. Recomandăm cartea de povești Lafya și 
Coronavirusul cel rău 

 care prezintă ce înseamnă acest virus și cum ne 
putem proteja.
µDacă există în clasă infrastructura adecvată, copiii pot viziona, ghidați de 
educatoare, filmul didactic realizat de Spitalul Universitar de Urgență Militar 
Central Dr. Carol Davila.

Educatoarele pot folosi imagini cu regulile de igienă pe care copiii le cunosc 

https://www.unicef.org/romania/ro/documents/micu%C8%9Ba-lafya-%C8%99i-
coronavirusul-cel-r%C4%83u

https://www.youtube.com/watch?v=feSWCx2RRqs&fbclid=IwAR0Z3Su00mXVXQgx
vCr09LWM654J7AymXCZNrVpj8DSqHaP3cp64ZYVaEY0

Activitate elaborată de

https://www.unicef.org/romania/ro/documents/micu%C8%9Ba-lafya-%C8%99i-coronavirusul-cel-r%C4%83u
https://www.youtube.com/watch?v=feSWCx2RRqs&fbclid=IwAR0Z3Su00mXVXQgxvCr09LWM654J7AymXCZNrVpj8DSqHaP3cp64ZYVaEY0


ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber
ADP: R: Micul dejun 

ADP: ÎD: Așază-te la locul care ți se potrivește! - grupare/regrupare în 
funcție de anumite preferințe (mâncare preferată, culoare etc)

R: Știu să folosesc corect! (Utilizarea produselor de igienă, utilizarea 
toaletei cu/ fără sprijin.)

T: Păsărele-n zbor! – mers cu mişcarea braţelor

ALA 1: 
  

ALFABETIZARE: Colorează litera cu care începe cuvântul!
  

JOC DE MASĂ: Drumul spre comoară (Fiecare jucător primește câte un 
pion; copiii aruncă zarul și au de străbătut un traseu de pe planșa de joc 
cu pionul lor; de-a lungul traseului vor trece prin căsuțe care îi vor ajuta 
să avanseze sau să se retragă.)
MATEMATICĂ: Frunze de toamnă - sortare după mărime și culoare

DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII ȘI 
A PREMISELOR 

CITIRII ȘI SCRIERII

Recunoaște litere 
mari/mici de tipar și le 

pune în 
corespondență cu 

sunetul asociat

Activitatea de la centrul Alfabetizare
Colorează litera cu care începe cuvântul! verifică recunoașterea literelor mari sau 
mici (la decizia educatoarei). Copiii primesc cartonașe cu diferite imagini de obiecte 
care au alăturate câte 3 litere; ei au de colorat litera corespunzătoare sunetului cu 
care începe cuvântul respectiv.

Sugestii pentru educatoare:
�

Learning Apps. 
Educatoarele pot folosi resurse digitale, jocuri pe platformele Wordwall și 

Evaluare inițială Săptămâna   28 septembrie - 2 octombrieACTIVITĂŢI

Domeniul de dezvoltare
Indicatori comportamentali

Descrierea activității
Sugestii pentru cadrele didactice

TURA I
VINERI

ADE: DOS: Atelierul de jucării - activitate practică

DPM: Cu mâinile și picioarele ne jucăm - exerciții pentru perceperea 
pozițiilor de bază (stând ghemuit, pe genunchi, cu picioarele întinse 
etc.)

ALA 2: Jocuri la alegere

CAPACITĂȚI ȘI 
ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE

Utilizează sau 
combină materiale și 
strategii în modalități 
noi pentru a explora 

sau rezolva probleme

Alegerea și utilizarea instrumentelor și materialelor adaptate la o 
situație, la acțiuni tehnice specifice (pliere, tăiere, lipire, asamblare, 
funcționare)
Atelierul de jucării – activitate practică (confecționarea unor jucării din materiale 

reciclabile)

Sugestii pentru educatoare:
�Copiilor le pot fi puse la dispoziție materiale diverse: cutii din plastic, cofraje de 
ouă, sticle de plastic, reviste, role de carton, dopuri pe care le pot îmbina pentru a 
crea un obiect nou.
�Este de preferat ca materialele folosite să fie dezinfectate sau să fi stat neatinse 
un timp înainte de folosire. 

Activitate elaborată de


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35

