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Activitate elaborată de

PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU

Cine sunt / suntem?
PROIECT TEMATIC:

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Durata: 3 săptămâni

În cazul grupelor care funcţionează pe scenariul verde, proiectul integrat se
derulează foarte bine, indiferent de numărul de săptămâni.
În cazul scenariului galben / hibrid, este de dorit ca proiectele tematice să aibă
număr par de săptămâni - 2, 4 săptămâni).

SUBTEME
Săptămâna 1 (05-09.10.2020)

Sănătate şi igienă personală
recunoașterea și aplicarea regulilor de igienă personală, înțelegerea modului de răspândire a microbilor
Săptămâna 2 (12-16.10.2020)

Cele cinci simţuri
utilizarea simțurilor în interacțiunea cu mediul
Săptămâna 3 (19-23.10.2020)

Corpul uman
identificarea rolului coloanei vertebrale și a principalelor organe

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
¬
Autocontrol și expresivitate emoțională
¬
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
¬
Activare și manifestare a potențialului creativ
¬
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
¬
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
¬
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului

apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE
¤
Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
¤
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
¤
Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
¤
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți
¤
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri

creative
¤
Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
¤
Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupului
de colegi
¤
Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.

Activitate elaborată de

INVENTAR DE RESURSE

METODOLOGICE
Strategii de evaluare inițială:

conversația, discuția liberă, observarea comportamentului, explicația,
demonstrația

Strategii de evaluare formativă: experimentul, observația, conversația, jocuri de rol, jocuri didactice,
jocuri de dezvoltare atenției, jocuri de dezvoltare a autocontrolului,
jocuri exercițiu, exerciții grafice, activități practice
Strategii de evaluare sumativă:

portofolii, expoziții

MATERIALE:
ALFABETIZARE:

cărți, planșe, jetoane cu litere, cu obiecte, jocuri, tăvițe, creioane, foarfece

ȘTIINȚĂ:

planșe, enciclopedii, jetoane cu forme geometrice, instrumente de măsurat
(sfoară, riglă, pahare gradate), imagini, obiecte din natură, lupe, materiale de
diferite texturi

JOCURI DE MASĂ:

puzzle-uri, jetoane, fire de ață, paste, jeleuri, fișe de lucru, zaruri

JOC DE ROL:

seturi de joc de rol, păpuși, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie, recipiente
de diferite mărimi

CONSTRUCȚII:

piese de lemn, piese lego, materiale neconvenționale, cuburi

ARTĂ:

creioane colorate, acuarele, pensule, bureți, lipici, sclipici, foarfece, coli albe și
colorate, plastilină, materiale neconvenționale

BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema propusă?

că există reguli de igienă pe care trebuie să le respecte;

care sunt regulile care îi mențin sănătoși;

care sunt organele de simț;

care sunt părțile componente ale corpului uman.

Ce nu știu copiii și vor să afle?

ce sunt microbii și cum se răspândesc;

cum ne putem proteja împotriva infectării cu un virus;

de ce este important un consult medical;

care este rolul principalelor organe de simț și al scheletului;

care este importanța unei alimentații sănătoase.
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Lexic și comunicare
utilizarea în comunicare a propozițiilor simple și dezvoltate
Gramatică
sinonimul
asocierea literei cu sunetul corespunzător
trasarea literelor prin exersare pe diverse suprafețe
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
explorarea mai multor căi de soluționare a unei probleme
diferențierea diferitelor gusturi, texturi
grupare, sortare, măsurare a unor obiecte
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
aplicarea deprinderilor de igienă personală și dezvoltarea abilităților de autocontrol
înșirarea prin alternare a unor materiale
îndoirea
DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
interpretarea unor fragmente muzicale, respectând ritmul și poziția corectă
utilizarea unor tehnici și instrumente pentru realizarea unor lucrări plastice
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
mers cu porinire, oprire la semnal, cu întoarcere la comandă
treceri din mers în alergare și invers.

Notă:
Acest prim proiect tematic al grupei mari are ca rol consolidarea normelor sanitare în context pandemic și
extinderea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor copiilor legate de tema Sănătatea pe primul loc.
Activitățile propuse se cristalizează în jurul pregătirii pentru un parcurs școlar de succes, detaliind activități care
accentuează abilitățile de alfabetizare, științe, dar și de autoreglare. Astfel, activitățile specifice pregătirii
pentru școală se întâlnesc în fiecare zi, în una sau mai multe activități și se constituie într-un antrenament pe tot
parcursul anului, indiferent de temele și conținuturile studiate, fiind semnalizate specific. Fiecare activitate
detaliată cuprinde idei pentru transferul acesteia în contextul natural al familiei.
Dacă în anumite zile nu sunt semnalizate în mod special anumite activități, la întâlnirea de dimineață, în
momentele de tranziție sau activități liber alese se pot relua jocurile și activitățile de atenție, perspicacitate sau
de dezvoltare emoțională propuse anterior. Programul de pregătire propus nu se rezumă la câte o activitate, ci
presupune reluarea în contexte diferite, cu inițiatori diferiți a jocurilor și activităților propuse.
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TEMA PROIECTULUI

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC

Săptămâna
5-9.10.2020

SUBTEMA

Sănătate şi igienă personală
Intervale orare

Activităţi de învăţare

LUNI

ACTIVITATE
DETALIATĂ

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Bună dimineața! Atunci când nu mă simt bine, pentru a mă înveseli … Joc de
autocunoaștere Gândul călător.
R: Cunosc multe cuvinte magice (formule de adresare civilizată)
T: Trenulețul muzical
ALA 1:
Alfabetizare: Răsfoire de cărți cu tema sănătate și igienă. Recitirea sau
răsfoirea cărților pe tema protejării de îmbolnăvirea cu noul coronavirus,
de exemplu povestea Micuța Lafya și coronavirusul cel rău
https://www.unicef.org/romania/media/2656/file/BD_Lafya_si_corona
virusul_cel_rau.pdf
Joc de rol: În cabinetul doctorului
Matematică: Jetoane cu forme geometrice - modelaj din plastilină a
formelor geometrice folosind diverse table sau jetoane cu modele.
Identificarea de obiecte pentru igienă de anumite forme geometrice.
ADE:
DȘ: Reguli de igienă - lectură după imagini
DEC: Microbi – pictură cu paiul
ALA 2: Mișcările culorilor - Copiii își vor ajusta variantele de mers în funcție de culoarea afișată:
verde - mers vioi, galben - mers normal, albastru - mers încet, roșu - stop.

MARŢI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Mă uit la… - joc de atenție și socializare - Un copil alege cu
privirea un obiect din clasă și le spune colegilor: Mă uit la un obiect de
culoare (poate oferi mai multe detalii). Ceilalți colegi vor avea de ghicit
obiectul la care s-a gândit colegul lor.
R: Cunosc multe cuvinte magice (formule de adresare politicoasă)
T: Trenulețul muzical
ALA 1:
Construcții: Suporturi pentru săpun și periuța de dinți
Artă: Obiecte de igienă personală – modelaj
Joc de masă: Continuă modelul! - lipirea imaginii care urmează pentru a continua modelul
ADE: DLC: Erwin tușește, de Prof. Dietrich Grönemeyer, Editura All - povestire după imagini
(conversație despre răceală, microbi și importanța unui consult medical).
DȘ: Cum se răspândesc microbii? - experiment - Se amestecă loțiune de corp cu sclipici, apoi pe
mâinile fiecărui copil se toarnă din acest amestec Copiii pot atinge jucării, pot da mâna unii cu
alții pentru a observa cum se răspândesc microbii. Se pot purta discuții despre cum putem să
oprim răspândirea microbilor.
ALA 2: Joc de mișcare: Ne scuturăm, respirăm, ne concentrăm
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SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

MIERCURI
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ACTIVITATE
DETALIATĂ

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: Joc pentru dezvoltarea autocontrolului: Eu mă simt... pentru că...
R: Cunosc multe cuvinte magice (formule de adresare civilizată)
T: Trenulețul muzical
ALA 1:
Știință: Ce sunt microbii? Editura Usborne - citire de imagini
Alfabetizare: M de la microbi - identificarea literei M la începutul
cuvintelor, exemple de cuvinte care încep cu litera m
Joc de rol: Vizită la dentist
ADE: DEC: Prietenii mei – cântec despre igiena personală
https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70
DȘ: Așază obiectele de la cel mai mic la cel mai mare (și invers) –
ordonarea obiectelor de dimensiuni diferite
ALA 2: Joc de mișcare și de atenție: Țările - Fiecare copil își alege
numele unei țări. Un copil stă cu mingea în mână în interiorul unui cerc
desenat pe jos, iar când striga numele unei țări se aruncă mingea în sus.
Copilul care și-a ales țara respectivă vine să prindă mingea, apoi striga
STOP. Toți ceilalți colegi rebuie să se oprească, iar el trebuie să atingă cu
mingea pe unul dintre colegi .

JOI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Cine lipsește? – joc de atenție – Un copil iese din clasă, iar în timpul acesta un coleg se
ascunde. Cel care a ieșit din clasă trebuie să ghicească cine lipsește.
R: Cunosc multe cuvinte magice (formule de adresare civilizată)
T: Trenulețul muzical
ALA 1:
Joc de masă La ce folosesc? – sortare de obiecte de igienă personală
Construcții: Cabinetul doctorului
Artă: Obiecte de igienă – desen liber
ADE: DOS: lectură după imagini (conversație despre importanța regulilor de igienă)
DȘ: Unde este locul lor? – sortare de obiecte de igienă personală; conversație despre igiena
obiectelor (de exemplu, necesitatea schimbării periuței de dinți la 3 luni ș.a.m.d.)
ALA 2: Joc de mişcare în aer liber

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

VINERI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Cuvinte legate – Copiii stau în cerc. Unul dintre ei spune un cuvânt, următorul copil
repetă cuvântul și adaugă unul nou care să aibă legătură cu primul (de ex., primul copil spune:
mare, iar al doilea Mare albastră sau Minge mare).
R: Cunosc multe cuvinte magice (formule de adresare civilizată)
T: Trenulețul muzical
ALA 1:
Alfabetizare: Litera M – trasare cu paiul în nisip, făină
Joc de memorie: Găsește-i perechea! - Se folosesc jetoane cu obiecte de igienă personală, câte 2
jetoane cu același obiect. Se întorc jetoanele cu fața în jos, iar copiii, pe rând, vor întoarce câte un
jeton și vor încerca să-i găsească perechea.

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADE: DOS: Săpun de casă – activitate practică
https://gluesticksblog.com/diy-soap/
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/how-to-make-soap
DPM: Verde! Roșu! – mers cu oprire și pornire la semnal
ALA 2: Jocuri la liberă alegere

Activități detaliate

Gândul călător

Microbi - pictură cu paiul

Cum se răspândesc microbii

Ne scuturăm, respirăm, ne concentrăm

Așază obiectele de la cel mai mic la cel mai mare

Săpun de casă

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
JOC DE AUTO și INTERCUNOAȘTERE

Gândul călător 1
CATEGORIA DE ACTIVITATE:

Întâlnirea de dimineață. Salutul: Buna dimineața! Atunci când nu mă simt foarte bine, pentru
a mă înveseli…..

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Dezvoltarea socio-emoțională
Autocontrol și expresivitate emoțională
Demonstrează abilități de autocontrol emotional
Tot grupul

Materiale necesare:

nu necesită
sau

ghem cu ață colorată

Resurse digitale:
https://wordwall.net/ro/resource/4401241

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Dacă timpul ne permite și
dorim să exersăm memoria
copiilor, putem reface
răspunsurile în sens invers.

1. Copiii vor sta pe locurile fixate la începutul zilei. Se vor saluta și vor
completa propoziția Buna dimineața! Atunci când nu mă simt foarte bine,
pentru a mă înveseli… indicând strategii cât mai diferite. După completarea
propoziției copilul respectiv va numi un coleg pentru a continua jocul.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
descrie activități, obiecte sau
preferințe personale
identifica strategii de
gestionare a stărilor de tristețe
sau de îngrijorare

2. În final se pot discuta / organiza ideile pe diferite categorii (activități
sportive, muzicale, culinare…)

Legătura cu familia:
Copiii pot fi încurajați să joace acest joc și cu membrii familiei. Este important
ca cei mici să conștientizeze că și adulții au nevoie de strategii pentru a face
față anumitor situații mai stresante sau necunoscute.

învăța să își aștepte rândul

1. În condiții de normalitate din punct de vedere epidemiologic, jocul poate lua forma Ghemul călător, în care copiii, stând în cerc, vor fi invitați să întindă
firul unui ghem colorat de la unul la celălalt. Cel care prinde ghemul ţine firul bine în mână, îşi spune numele şi o caracteristică personală, după care aruncă
ghemul spre altcineva. Când ghemul ajunge la ultimul participant, se va face mişcarea în sens invers, pentru refacerea ghemului.

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Microbi – pictură cu paiul
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Estetic și creativ
Pictură
Capacități și atitudini de învățare
Activare și manifestare a potențialului creativ
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice
Tot grupul

Materiale necesare:

coli de hârtie

paie

acuarele de diferite culori

Sugestii pentru
educator:
Ca de obicei în lucrările de
artă plastică, produsul este mult
mai puțin important decât
procesul. Nu există lucrare
reușită și lucrare mai puțin
reușită. Recomandăm
educatoarelor să noteze
explicațiile pe care le dau copiii
despre lucrările pe care le-au
realizat și modul în care arată
microbii.

Resurse digitale:
https://www.youtube.com/watch?v=X5wcl8QU6aU

Desfășurarea
activității:
1. Pe baza unor imagini, copiii vor putea să observe felul în care arată
microbii.
2. Copiii sunt invitați să picteze microbi folosind paie și acuarele; pentru a
picta, ei vor trebui să aplice o pată de culoare pe foaie și apoi să sufle cu paiul
deasupra ei.
3. După ce termină de realizat picturile, copiii își pot personaliza lucrările
desenând cu un marker sau cariocă elemente preferate.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
folosi imaginația pentru a
crea forme diverse folosind ca
instrumente de lucru paiul.

Legătura cu familia:
Părinții trebuie ajutați să nu compare lucrarea copilului lor cu a celorlalți copii.
Mai important este să discute despre modul în care aceștia au ales să
reprezinte un obiect, cum au folosit culorile, ce mesaj transmite lucrarea lor.

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Cum se răspândesc microbii?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Științe
Experiment științific
Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
Utilizează reguli de securitate fizică personală
Tot grupul

Materiale necesare:

loțiune de corp

sclipici

pensulă

jucării

Resurse digitale:
Cum fug microbii de săpun https://www.youtube.com/watch?v=IEjPLOs51l4

Sugestii pentru
educator:
Acest experiment despre
răspândirea microbilor are
impact asupra copiilor fiind
foarte vizual. De asemenea,
dacă lipsesc ingredientele
menționate se poate folosi făină.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
experimenta modul în care se
răspândesc microbii în diferite
situații (când dăm mâna unii cu
alții, când atingem jucăriile, când
punem mâna pe masă, scaune);
discuta despre regulile pe
care trebuie să le respecte
pentru a împiedica răspândirea
microbilor.

Desfășurarea
activității:
1. Activitatea poate debuta cu o discuție despre microbi și despre modul în
care copiii cred că aceștia se pot răspândi.
2. Se prepară împreună cu copiii un amestec din loțiune de corp și sclipici
care se va întinde pe mâinile acestora cu o pensulă.
3. Copiii sunt invitați să atingă o jucărie, o masă, un dulap sau să dea mâna
cu un coleg pentru a observa ce se întâmplă cu microbii de pe mâinile lor.
4. La finalul experimentului, se pot analiza observațiile și se pot purta discuții
despre regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a opri răspândirea
microbilor.

Legătura cu familia:
Este de dorit ca experimentele pe care copilul le parcurge în grădiniță să le reia
și acasă, pentru consolidarea capacității de a explica un fenomen științific. În
mod special, cunoștințele despre igienă și păstrarea sănătății sunt esențiale
pentru respectarea regulilor, atât în grădiniță, familie, dar și în comunitate.
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SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
ACTIVITATE

Ne scuturăm, respirăm, ne concentrăm/ne liniştim
Activitate adaptată după Shake, break, cool down din lucrarea Getting ready for school - activity book for teachers, 2015, ISSA
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Activități liber alese
Dezvoltare socio-emoțională
Autocontrol și expresivitate emoțională
Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
Tot grupul

Materiale necesare:

Nu este cazul

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Folosiți acest joc pentru a-i
ajuta pe copii să se concentreze
și să-și mențină atenția atunci
când nu mai au răbdare într-o
activitate.

1. Introduceți copiilor ideea că vor învăța cum să se detensioneze și să se
concentreze/liniștească pentru a fi pregătiți să învețe.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
învăța cum să utilizeze
autocontrolul pentru a se calma;
exersa cum să urmeze o
succesiune de pași.

2. Spuneți copiilor că dumneavoastră veți număra descrescător de la 10 la 1
în timp ce toți ceilalți vor face mișcările indicate împreună.
3. Indicați copiilor mișcările pe măsură ce dumneavoastră rostiți
numărătoarea. Puteți să și arătați numerele pe măsură ce le rostiți:
La 10, 9, 8, ne scuturăm, ne scuturăm, bine, bine (toți participanții sunt în
picioare și se clatină)
La 7 și 6 ne mișcăm și ne amestecăm (copiii sunt rugați să se miște pe un
cerc)
La 5 și 4 ne așezăm liniștiți pe podea
3! Inspirați și expirați deodată cu mine (respirați profund)
2! Rotiți umerii înainte și înapoi
1, 0! Acum sunteți gata să fiți eroii lecției!
4. Găsiți un ritm confortabil pe măsură ce repetați rutina de câteva ori.
5. Verificați dacă preșcolarii pot să își amintească secvențele fără indicațiile
dumneavoastră. Rostiți doar numărătoarea pe măsură ce copiii repetă
acțiunile.

Legătura cu familia:
Împărtășiți această rutină și cu părinții. Invitați-i să încerce această strategie
înaintea unei activități care necesită stabilitatea atenției copilului.

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Aşază obiectele de la cel mai mic
la cel mai mare (şi invers)
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Știință
Activitate matematică
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat

COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Tot grupul

Materiale necesare:
afiş cu obiecte de diferite
dimensiuni, seturi cu obiecte de
diferite mărimi

Credit foto:
Grădinița nr. 12
Step by Step Alba Iulia

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

În această perioadă este
important să asigurăm
materialele necesare pentru
lucrul independent, individual al
copiilor. Vă recomandăm
folosirea materialelor din natură
aflate în trusele individuale ale
copiilor.

1. La începutul activității, educatoarea le poate arăta copiilor un afiș (sau
materiale demonstrative) cu câteva obiecte și îi va invita să le compare (mai
mic, mai mare, cel mai mic, cel mai mare, de aceeași mărime).

Pe durata acestei
activități copiii vor:
compara obiecte în funcție
de mărimea lor
ordona obiectele de la cel
mai mic la cel mai are și invers.

2. Copiii vor primi seturi de obiecte de diferite mărimi și vor avea de ordonat
obiectele de la cel mai mic la cel mai mare și invers.

Legătura cu familia:
Părinții vor fi anunțați în legătură cu jocurile și activitățile de ordonare din
clasă și pe care copiii le pot exersa și acasă, în activității gospodărești.
Responsabilitatea copiilor în activitatea de acasă crește stima de sine a
copiilor și încrederea că sunt capabili să realizeze multe lucruri.

Activitate elaborată de

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
Săptămâna 5-9.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Săpun de casă
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
Activitate practică
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Experimentează pentru a observa efectele propriilor acțiuni asupra obiectelor și asupra
celorlalți
Tot grupul

Materiale necesare:

cuptor

foaie de copt

castron

tel

pahare de măsurare / linguri

plicuri gelatină fără aromă

1 linguriță sare

1/2 cană de apă clocotită

1/2 cană săpun lichid pentru
mâini

colorant

forme pentru săpun

Resurse digitale:
https://gluesticksblog.com/diy-soap/

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Folosiți tabla pentru a scrie
ingredientele; unele denumiri
pot fi înlocuite cu desene
(lingură, cană)

1. La începutul activității, copiii pot citi de pe tablă care sunt ingredientele și
materialele de care au nevoie.
2. Copiii sunt invitați, pe rând, să măsoare și să adauge ingredientele
urmărind instrucțiunile scrise sau rostite de cadrul didactic.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

Legătura cu familia:

măsura ingrediente
dizolva
turna lichidul obținut în
diferite forme

Copiii pot relua acasă, cu familia, o parte dintre experimentele din sala de
grupă, mai ales în această perioadă în care multe din activități sunt
demonstrative sau sunt realizate cu materiale individuale.

Activitate elaborată de

TEMA PROIECTULUI

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC

Săptămâna
12-16.10.2020

SUBTEMA

Cele cinci simţuri
Intervale orare

Activităţi de învăţare

LUNI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Spune ce aromă au! - Pe rând, copiii închid ochii și gustă câte
un aliment, fără să-l miroasă (acoperindu-și nările). Pot spune ce gust
are? Ce aromă are? Copiii vor gusta din nou alimentul, fără să-și
acopere nasul. Se poartă discuții despre importanța mirosului în
identificarea gustului și aromelor pe care le au alimentele.
R: Îmi place să mă joc cu tine! (deprinderea de a manifesta empatie
pentru cei din jur)
T: Pănglicuţe prietene - deplasare în perechi
ALA 1:
Matematică: Continuă modelul! - completarea unei fișe cu pattern-uri
cu diferite alimente; copiii au de lipit/ desenat pe fiecare rând alimentul
care continuă modelul;
Joc de masă: Ghicește mirosul! - în câteva recipiente se pun diferite
arome - de lămâie, vanilie, mentă, banană, portocală; copiii sunt invitați
să miroasă câte un recipient și să găsească imaginea cu alimentul pe
care l-au mirosit;
Joc de rol: La magazinul de mirodenii.
ADE: DȘ: Prima Mea Enciclopedie. Corpul Uman - observare organe de simț, convorbire

ACTIVITATE
DETALIATĂ

DEC: Chipul meu – lucrarea se poate realiza în tehnici diferite: pictură cu condimente sau lipire pe
o farfurie de carton a organelor de simț decupate din ziare, reviste
ALA 2: Țară, țară, vrem ostași! - joc de mișcare și cooperare1

MARŢI
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ACTIVITATE
DETALIATĂ

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: ÎD: Fericirea - joc de identificare a unei emoții
R: Îmi place să mă joc cu tine! (deprinderea de a manifesta empatie
pentru cei din jur)
T: Pănglicuţe prietene - deplasare în perechi
ALA 1: Construcții: Bucătăria
Artă: Mâncăruri preferate - modelaj
Joc de masă: Pune-le la locul lor! (activitate de sortare de imagini cu
diferite alimente pe care copiii trebuie să le sorteze și să le lipească pe
grupuri, în funcție de gustul lor).

Simțurile
de Nicolae Nasta
Eu cu ochi , dragi copii
Văd păpuși și jucării.
Cu urechile, oricând,
Aud fiece cuvânt.
Limba și cu cerul gurii
Îmi spun gustul prăjiturii.
Degetele-mi spun și ele
De sunt moi, chiflele mele.
Iar cu nasu-adeseori,
Sorb parfumul tot din flori.

ADE: DLC: Simțurile, de Nicolae Nasta - memorizare
ACTIVITATE
DETALIATĂ

DȘ: Ce gust au? - joc senzorial
ALA 2: Leapșa pe feluri de mâncare (Un copil trebuie să-i alerge pe ceilalți colegi și să reușească
să-l atingă pe umăr; când unul dintre copii este atins trebuie să spună un fel de mâncare; dacă nu
reușește, el este cel care trebuie să îi alerge pe colegii lui.)

1 Acest joc se poate juca în condiții epidemiologice normale. În situația de pandemie, el trebuie modificat sau înlocuit.

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

MIERCURI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Dac-aș fi un fruct, mi-ar plăcea să fiu....
R: Îmi place să mă joc cu tine! (deprinderea de a manifesta empatie
pentru cei din jur)
T: Pănglicuţe prietene - deplasare în perechi
ALA 1:
Știință: Cum se simt? - panou pe care sunt lipite diferite materiale
(fetru, folie de aluminiu, vată, o bucată de tul, o bucată de carton
buretat, șmirghel) pe care copiii le pot atinge, pot discuta despre
diferitele texturi, pot da exemple de obiecte pe care le au acasă care
au aceleași texturi.
Alfabetizare: A - identificarea literei A la începutul cuvintelor, exemple de cuvinte care încep cu
sunetul a
Joc de rol: În laboratorul de parfumerie2
ADE: DEC:
Prietenii mei - repetare cântec
Cântec despre simțuri - audiție
https://www.youtube.com/watch?v=XmU7rLyrGiY
DȘ: Pune în șir lucrurile de la cel mai scurt la cel mai lung (și invers) - ordonare obiecte de lungimi
diferite
ALA 2: Săriți peste coardă! (Doi copii țin coarda de capete, iar ceilalți sar peste ea; coarda poate fi
ridicată din ce în ce mai sus, poate fi mișcată.)3

JOI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Cum se schimbă culoarea? - experiment

09,30 – 10,00

R: Îmi place să mă joc cu tine! (deprinderea de a manifesta empatie pentru cei din jur)
T: Pănglicuţe prietene - deplasare în perechi

10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ALA 1:
Joc de masă: Curcubeul culorilor - să ordoneze jetoane cu obiecte colorate de la culoarea cea mai
pală la cea mai intensă
Construcții: Microscop și binoclu (din piese lego și diferite materiale neconvenționale)
Știință: Copiii pot observa cu ajutorul unei lupe diferite obiecte; se poartă discuții despre detaliile
pe care lupa ne ajută să le observăm. Se poate purta o discuție și despre persoanele care poartă
ochelari și cum le ajută aceștia să vadă mai bine, despre importanța simțului văzului. Vizionare film
didactic: https://www.youtube.com/watch?v=syaQgmxb5i0
ADE: DOS: Cum avem grijă de organele de simț? Ce s-ar întâmpla dacă nu am avea unul dintre
simțuri? - convorbire (Se poartă discuții despre importanța regulilor de igienă, despre cum avem grijă
de organele de simț; copiii pot fi încurajați să se gândească ce ar face, cum s-ar descurca dacă ar suferi
temporat de absența unui organ de simț. Se poate discuta despre persoanele fără văz, auz, și care
sunt modalitățile prin care aceste persoane pot să trăiască independent, de ce ajutor beneficiază.)
DȘ: Ce lungime au? - Copiii sunt invitați să măsoare lungimea unor obiecte din clasă (masă, scaun,
jucării) folosind piese lego, sfoară. Recomandăm folosirea graficelor pentru compararea
rezultatelor.
ALA 2: Șotronul

2 Se poate organiza o întâlnire pe ZOOM cu un creator de parfumuri, ca de exemplu Luviane Atelier Parfumerie – www.luviane.ro, cu Iulia Victoria Neagoe
3 Este util să existe mai multe materiale care pot fi folosite și să se igienizeze capetele după fiecare folosire.

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

VINERI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Deschide urechea bine! – joc de atenție
R: Îmi place să mă joc cu tine! (deprinderea de a manifesta empatie
pentru cei din jur)
T: Pănglicuţe prietene - deplasare în perechi, cu respectarea distanței de
1 m. între copii
ALA:

ACTIVITATE
DETALIATĂ

Alfabetizare: Litera A - pe o tavă cu sare/mălai/orez să traseze litera A
cu o pensulă îmbibată cu o culoare
Joc de memorie: Sunete pereche - se umplu câte 2 ouă de plastic de
culori diferite cu același fel de materiale (pietricele, boabe de fasole,
boabe de orez, de porumb, mingiuțe), iar copiii trebuie să le scuture și
să găsească perechile fiecărui ou în funcție de sunetele pe care le aud
Matematică: Pe o foaie se desenează linii colorate de diferite lungimi
sub care apar câteva dimensiuni în centimetri; copiii au de măsurat cu
rigla fiecare linie de pe foaie și de încercuit cifra care le arată lungimea
liniilor.

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADE: DOS: Maracas - activitate practică
DPM : Schimbă drumul! - mers cu întoarcere la comandă
ALA 2: Scaunele muzicale - joc mișcare și de atenție

Activități detaliate

Chipul meu

Fericirea

Ce gust au?

Litera A

Maracas

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Chipul meu
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Estetic și creativ
Pictură
Capacități și atitudini de învățare
Activare și manifestare a potențialului creativ
Manifestă creativitate în activități diverse
Tot grupul

Materiale necesare:

farfurii de carton

condimente:

piper

turmeric

boia de ardei dulce

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Condimentele se pot folosi
după ce educatoarea se asigură
că niciun copil nu este alergic.
Este de dorit ca atunci când
folosiți produse alimentare să le
utilizați pe cele care nu mai sunt
adecvate consumului.

1. La începutul activității, copiii sunt invitați să descopere ce condimente se
află în recipient.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
analiza diferite condimente;
picta autoportretul cu
ajutorul condimentelor.

2. Cu ajutorul condimentelor, copiii își vor picta chipul pe o farfurie de carton.

Legătura cu familia:
Materialele neconvenționale folosite în clasă se găsesc și în fiecare gospodărie.
E important ca și acasă copiii să fie încurajați să deseneze, să picteze sau să
realizeze diferite opera de artă folosind materiale diverse, din natură sau din
bucătărie.

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020
JOC DE IDENTIFICARE A UNEI EMOȚII

Fericirea
CATEGORIA DE ACTIVITATE:

Întâlnirea de dimineață

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Dezvoltare socio-emoțională
Autocontrol și expresivitate emoțională
Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
Tot grupul

Materiale necesare:

cărţi cu poveşti scurte în
care personajele îşi exprimă
emoţii de fericire

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Asigurați-vă că există mai
multe ilustrații ale personajelor
principale care își manifestă
fericirea.
Alegeți o carte unde există un
motiv clar pentru care personajul
principal este fericit. Câteva
sugestii: George cel curios, ești
curios? de H.A.Rey sau O baie cu
cățelul și alte lucruri care mă fac
fericit de Scott Menchin.

1. Spuneți copiilor cum vă simțiți.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
învață cum să identifice și
cum să exprime emoția fericirii;
practică recunoașterea
emoției folosind povești.

2. Întreabați copiii cum s-au simțit în această dimineață la grădiniță. Învitați
câțiva copii să împărtășească un mesaj cu întreaga clasă. Recunoașteți ce
spune fiecare copil, repetându-le ceea ce au spus clasei.

Văd că esti fericit deoarece mama ta te-a adus la grădi azi. Mă bucur că

esti fericit!

Îmi pare rău că esti trist pentru că nu ai putut veni la grădi. Este ok să ne

simțim triști câteodată. Mulțumesc că îmi împărtășești sentimentele tale.
3. În timp ce citiți povestea, aratați spre imaginea care exprimă fericirea.
4. Cereți copiilor să descrie cum s-a simțit personajul principal. Reveniți la
imaginea în care personajul principal zâmbește. Spuneți copiilor că zâmbetul
este o cale prin care știm că oamenii sunt fericiți.
5. Discutați despre alte moduri prin care oamenii pot arăta ca sunt fericiți:
zâmbind, râzând, sărind, dăruind îmbrățișări.
6. Întrebați copiii De ce personajul principal a fost fericit?
Invitați copiii să împărtășească propriul mesaj despre un lucru care îi face
fericiți.

Legătura cu familia:
Este important ca părinții, familia, să cunoască activitatea de dezvoltare a
autocontrolului emoțional desfășurată în grădiniță. Recomandăm ca părinții să
fie încurajați să valideze emoțiile copiilor, să le verbalizeze în viața de zi cu zi

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Ce gust au?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
Joc senzorial
Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat
Tot grupul

Materiale necesare:
Bucăți mici din diverse
alimente / fructe / legume
sărate / dulci / amare / acre

brânzeturi, snacks-uri

miere, smochine

rucola, grapefruit, migdale

lămâie, rodii, coacăze,
afine, mere verzi

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Orice activitate care care
implică simțul gustului și al
mirosului se va desfășura după
ce ne asigurăm că în grupă nu
există copii alergici la produsele
respective.

1. Se poartă cu copiii o discuție despre cele patru gusturi (dulce, sărat, amar,
acru) în relație cu alimentele lor preferate.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
gusta alimente de diferite
gusturi (sărat, dulce, amar, acru)
scrie pe un grafic alimentele
preferate.

2. Fiecare copil primește câte o farfurie cu bucățele din mai multe alimente.
3. Copiii sunt invitați să guste din fiecare aliment, să-i denumească gustul și
să noteze pe un grafic ce alimente i-au plăcut cel mai mult.
4. La final se poartă discuții despre preferințele copiilor și despre alimente
aflate în Top Trei preferințe alimentare ale colegilor din clasă.

Legătura cu familia:
Părinții pot discuta cu copiii despre fiecare aliment/ fel de mâncare cu o
semnificație deosebită pentru familie. De pildă, copiii pot prezenta la grădiniță
rețetele deosebite, moștenite din familie. Gustul și forma alimentelor pot
reprezenta subiecte de discuție la cină: Ce crezi că am pregătit pentru seara
aceasta? E gust crezi că are? Dar formă? Astfel, un exercițiu de predicții poate
aduce bună dispoziție în familie, dar și cunoștințe noi, îmbogățirea
vocabularului pentru copil.

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Litera A
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Limbă și comunicare; Psiho-motric
Joc de dezvoltare a motricității fine
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și
orală pentru transmiterea unui mesaj
Tot grupul

Materiale necesare:
tavă cu sare/mălai/ făină

Sugestii pentru
educator:
Până la exerssarea cu
instrumente de scris
convenționale (creion, stilou) și
pe diferite suprafețe
descrescătoare ca mărime, e util
să le dăm copiilor posibilitatea
să exerseze ca joc, pe suprafețe
și cu instrumente interesante.
Astfel, pungile senzoriale sau
tăvile / covoarele de o anumit
textură captează interesul
copilului și exersează
motricitatea fină, fără să
accentueze idea de greșeală.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
identifica litera A
trasa litera A cu o pensulă
îmbibată în culoare pe diverse
suprafețe.

FOTO CREDIT: Gradinița nr. 12 Step by Step Alba Iulia

Desfășurarea
activității:
1. Copiii vor primi cartonașe cu litera A și cu ajutorul degetului arătător (a
unui pai sau a unui bețișor), vor avea de trasat litera pe conturul de pe jeton.
2. Exersarea realizării literei se poate face într-o tăviță cu sare/mălai/făină/
culori de apă cu câte o pensulă cu care vor trasa litera.

Legătura cu familia:
Părinții au nevoie de sugestii pentru a încuraja scrisul la copilul preșcolar într-o
manieră interesantă și fără presiune.

Activitate elaborată de

CELE CINCI SIMȚURI
Săptămâna 12-16.10.2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Maracas
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
Activitate practică
Capacități și atitudini de învățare
Activare și manifestare a potențialului creativ
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
Tot grupul

Materiale necesare:

farfurii de carton

boabe de orez/fasole

lipici

paiete

sclipici

creioane colorate etc.

Sugestii pentru
educator:
Folosiți imagini sau arătați-le
copiilor modele de maracas

Pe durata acestei
activități copiii vor:

Desfășurarea
activității:

îndoi și capsa o farfurie de
carton

1. În debutul activității, copiii pot observa diferite modele de maracas.

decora obiectul obținut cu
diferite materiale.

2. Urmărind instrucțiunile, copiii vor confecționa un maracas dintr-o farfurie
de carton pe care o vor umple cu boabe de orez/fasole.
3. Vor decora maracasul folosind materialele puse la dispoziție.

Legătura cu familia:
Copiii merită încurajați și acasă să producă muzică, folosind instrumente
existente sau confecționate.

Activitate elaborată de

TEMA PROIECTULUI

SĂNĂTATEA PE PRIMUL LOC
SUBTEMA

Corpul uman
Intervale orare

Activităţi de învăţare

LUNI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Ne jucăm cu degețelele - joc cu text și cânt
R: O dată tu, o dată eu (deprinderea de a-și aștepta rândul)
T: Eu, locomotiva - voi, vagoanele! (deplasare în coloană, câte unul)
ALA 1:
Joc de masă: Coloana vertebrală - pattern (confecționare din sârmă
pufoasă, paste și jeleuri în formă de cerc de diferite culori);
Matematică: să sorteze jetoane cu oase de diferite mărimi;
Știință: Cum ne putem vedea oasele? - observare radiografii la masa
luminoasă.
ADE: DȘ: Scheletul - observare, convorbire (rolul scheletului, identificare
cel mai lung os, cel mai scurt)
DEC: Corpul meu - lipire (pe o coală mare se trasează conturul corpului
copiilor; acesta se completează pe parcursul săptămânii cu scheletul și
organele interne, folosind materiale aflate la dispoziția grupului de
copii).
ALA 2: Vizionare film didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=Ez6xkyKyHgU

MARŢI
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ACTIVITATE
DETALIATĂ

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Termometrul emoțiilor - joc de evaluare a stării emoționale
R: O dată tu, o dată eu (deprinderea de a-și aștepta rândul)
T: Eu, locomotiva - voi, vagoanele! (deplasare în coloană, câte unul)
ALA 1:
Construcții: Scheletul uman (din role de hârtie și de carton sau din
bețișoare de bumbac pentru urechi);
Artă: Stetoscopul - modelaj
Joc de masă: Părțile corpului (puzzle)
ADE: DLC: Cuvinte surori – joc didactic (identificare cuvinte cu același
înțeles)
DȘ: Cum funcționează plămânii? - experiment (Se lipesc două paie
unul de altul; pe ele se lipește nasul; dedesubt se lipește gura și apoi
modelul unor plămâni; deasupra plămânilor se lipesc două pungi de
plastic și se atașază de paie. Când suflăm în paie, plămânii se umflă;
acest lucru se întâmplă când noi tragem aer în piept, iar când apăsăm
pe pungile din dreptul plămânilor, aerul iese din plămâni - acest lucru
se întâmplă când dăm aerul afară, când expirăm).
ALA 2: Cartoful fierbinte (Copiii stau în cerc și strigă numele colegului
care va continua să numească un organ sau o parte componentă a
corpului omenesc; cine nu găsește un cuvânt timp de 5 secunde, are
rol de observator și reține/scrie/desenează cuvintele identificate de
1
colegi).

1 Într-o perioada normală epidemiologic, jocul Cartoful fierbinte se joacă prin aruncarea unei mingi
de la un copil la altul în loc să se rostească numele copilului respectiv.

Săptămâna
19-23.10.2020

Activitate elaborată de

CORPUL UMAN
Săptămâna 19-23.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

MIERCURI
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: ÎD: Shazam! – joc de dezvoltare a atenției
R: O dată tu, o dată eu (deprinderea de a-și aștepta rândul)
T: Eu, locomotiva - voi, vagoanele! (deplasare în coloană, câte unul)

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ALA 1:
Alfabetizare: Hear your heart, de Paul Showers – citire de imagini;
https://www.youtube.com/watch?v=rMGYJWEKAFc
Joc de rol: În cabinetul domnului doctor;
Știință: Cum funcționează inima? – experiment
https://forgetfulmomma.com/2018/09/18/heart-pumping-science
ADE: DEC: Chipul meu – audiție cântec
https://www.youtube.com/watch?v=AqcGeEjSR6A
Head, shoulders, knees and toes – joc muzical
DȘ: Așază obiectele de la cel mai subțire la cel mai gros (și invers) –
ordonare obiecte de grosimi diferite
ALA 2: Rață, rață, gâscă (copiii stau pe jos în cerc; unul dintre ei trece
prin spatele lor și, atingându-i pe umăr, spune: Rață, rață, gâscă – iar
când spune cuvântul gâscă unui copil, acesta se ridică și trebuie să-l
2
prindă înainte ca cel care i-a spus gâscă să se așeze în cerc în locul lui).

JOI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Salutul fără atingere – copiii inventează saluturi cât mai
personale non-contact.
R: O dată tu, o dată eu (deprinderea de a-și aștepta rândul)
T: Eu, locomotiva - voi, vagoanele! (deplasare în coloană, câte unul)
ALA 1:
Artă: Corpul meu – finalizare lucrări
Joc de masă: Alege tot atâtea câte îți arată zarul (jocul se poate juca
cu castane, pietricele sau bețișoare de bumbac)
Construcții: Eu și colegii mei (asamblarea corpului din piese de lego).
ADE: DOS: Stomacul nostru - lectură după imagini (discuții despre rolul
stomacului, alimente nutritive)
DȘ: Pune-le la locul lor! – sortare obiecte (creioane, cărți, crenguțe) în
funcție de grosime
ALA 2: Ne scuturăm, respirăm, ne concentrăm.

2 În această perioadă se recomandă evitarea jocurilor cu contact fizic.

Activitate elaborată de

CORPUL UMAN
Săptămâna 19-23.10.2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

VINERI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00
10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Grupuri de copii - copiii se grupează/regrupează în funcție de
anumite criterii - copiii care poartă aceeași culoare la bluză, care au
ochii albaștri, căprui etc,
R: O dată tu, o dată eu (deprinderea de a-și aștepta rândul)
T: Eu, locomotiva - voi, vagoanele! (deplasare în coloană, câte unul)
ALA:

ACTIVITATE
DETALIATĂ

Alfabetizare: Litera U - trasare într-o tavă/ pungă închisă cu diverse
materiale
Știință: Corpul uman - Enciclopedie pentru copii – citire de imagini
Joc de memorie: Găsește-i perechea! (jetoane cu organele învățate, cu
scheletul, câte două jetoane cu aceeași imagine).
ADE
DOS: Corpul nostru - activitate practică (creație din legume)
DPM: Mai încet, mai repede! - treceri din mers în alergare și invers
ALA 2: Jocuri la liberă alegere

De ce îmi bate inima?
https://www.youtube.com/watch?v=b2TbB45MJfk&list=PLyrXQHouUsWXpzItQ8Y5MTcdZ3Wgc_qIz
See Inside Your Body
https://www.youtube.com/watch?v=nTOfYiIlRx0

Activități detaliate

Termometrul emoțiilor

Shazam

Alfabet litera U - Activitatea este similară cu Alfabet litera A

Activitate elaborată de

CORPUL UMAN
Săptămâna 19-23.10.2020
JOC DE EVALUARE A STĂRII EMOȚIONALE

Termometrul emoţiilor
CATEGORIA DE ACTIVITATE:

Întâlnirea de dmineață

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Dezvoltare socio-emoțională
Autocontrol și expresivitate emoțională
Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
Tot grupul

Materiale necesare:

panou cu emoţii

jurnal

creioane colorate

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Este de dorit ca educatoarea
să monitorizeze stările de spirit
ale copiilor, să le valideze
sentimentele și să îi ajute să
identifice strategii prin care se
pot simți bine.

Fiecare copil poate avea afișat sau la el în portofoliu un jurnal pe care îl
completează în fiecare zi la intrarea în sala de grupă, sau ca evaluare a zilei, la
încheierea programului de grădiniță date fiind fluctuaţiile stărilor emoţionale
datorate activităţilor, jocurilor, relaţiilor, evenimentelor, surprizelor,
conflictelor, neprevăzutului. Decizia privind completarea jurnalului o ia
educatoarea, în funcție de grupul coordonat în acest an școlar și de nevoile
copiilor.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

În unele clase, la sfârşitul zilei, unii copii completează TERMOMETRUL
SENTIMENTELOR, un panou al grupei, exprimând ce au simţit şi dacă acele
stări au fost pozitive sau negative.

învăța cum să identifice, să
denumească și să gestioneze
diferite emoții;

Legătura cu familia:

exersa evaluarea stărilor
emoționale.

Este important ca părinții, familia, să cunoască activitatea de dezvoltare a
autocontrolului emoțional desfășurată în grădiniță. Recomandăm ca părinții să
fie încurajați să valideze emoțiile copiilor, să le verbalizeze în viața de zi cu zi
acasă, exersând strategii diverse de gestionarea emoțiilor de tip frică, tristețe,
furie.

Activitate elaborată de

CORPUL UMAN
Săptămâna 19-23.10.2020
JOC

Shazam!
Activitate adaptată după Shazam din lucrarea Getting ready for school - activity book for teachers, 2015, ISSA
CATEGORIA DE ACTIVITATE:

Întâlnirea de dmineață

DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Capacități și atitudini în învățare
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
Tot grupul

Materiale necesare:
Nu este cazul

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Familiarizați-vă cu
instrucțiunile și gândiți un tipar
simplu cu care să începeți.

1. Începeți jucând de câteva ori Shazam. Primul tipar trebuie să fie simplu, de
forma A-B-A-B.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
dobândi abilități de
concentrare și atenție
practica reproducerea unor
tipare tot mai complexe.

2. Creați un tipar din trei mișcări (A-B-C-A-B-C) . De exemplu: bate din palme,
sari, atinge nasul, bate din palme, sari, atinge nasul. Spuneți copiilor să
folosească urechile de ascultare sau/și binoclul de focalizare atunci când
introduceți un tipar nou.
3. Creați un tipar mai complex după ce copiii au înțeles pasul 2. De exemplu:

Alternați o mișcarea activă (săritură, rotire) cu una liniștită (atingerea

nasului, atingerea lobului urechii).

Faceți mișcări subtile și provocați copiii să folosească urechile de

ascultare sau/și binoclul de focalizare pentru a fi atenți la tiparul
propus.
4. Propuneți copiilor să inventeze și ei propriile tiparuri Shazam pe care să le
practicați pe rând în diferite momente de tranziție.

Legătura cu familia:
Încurajati membrii familiei să joace împreună cu copiii jocuri de tip Shazam
inventând propriile mișcări.

