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Activitate elaborată de

PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU

Când, cum şi de ce se întâmplă?
PROIECT TEMATIC:

ANOTIMPURI - TOAMNA
Durata: 2 săptămâni

SUBTEME
Săptămâna 1 (02-06.11.2020)

Sunet şi culoare
recunoașterea anumitor schimbări, transformări din mediul înconjurător
Săptămâna 2 (09-13.11.2020)

Parfumuri şi gusturi
explorarea directă a fructelor și legumelor; conștientizarea importanței fructelor și legumelor în alimentație

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
¬
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
¬
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
¬
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
¬
Activare și manifestare a potențialului creativ
¬
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
¬
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
¤
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
¤
Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
¤
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
¤
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți
¤
Manifestă creativitate în activități diverse
¤
Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală pentru

transmiterea unui mesaj
¤
Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
¤
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: observația, conversația, experimentul, jocul de rol, jocul didactic, jocuri
matematice, jocuri de masă, jocuri de dezvoltarea atenției, jocuri
exercițiu, exerciții grafice, activități practice
Strategii de evaluare sumativă:

portofoliu, expoziție, convorbire

MATERIALE:
ALFABETIZARE:

cărți, planșe, jetoane cu litere, cu obiecte, jocuri cu litere, cartonașe cu
elemente grafice, creioane, foarfece

ȘTIINȚĂ:

planșe, enciclopedii, jetoane cu forme geometrice, pahare transparente,
imagini, obiecte din natură (frunze, ghinde, castane, semințe), fructe, legume,
cântare, coșulețe, lupe, zaruri, carioca

JOCURI DE MASĂ:

domino, puzzle-uri, carduri cu dovleci, planșă cu tipuri de frunze, cu mere,
biluțe pufoase, fișe de lucru

JOC DE ROL:

seturi de joc de rol, păpuși, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie, coșulețe,
ghinde, castane, frunze, umbreluțe, borcane, fructe, legume

CONSTRUCȚII:

piese de lemn, piese lego, materiale neconvenționale, cuburi

ARTĂ:

creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, sclipici, foarfece, coli albe și
colorate, plastilină, materiale neconvenționale, sare, bețișoate de bumbac,
legume de toamnă, farfurii de carton, fire de lână

BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema propusă?

Toamna este un anotimp rece, ploios.

Cad fruzele, bate vântul.

Ne îmbrăcăm mai gros.

Se coc și se culeg fructele și legumele din livadă/ grădina de legume.

Ce nu știu copiii și vor să afle?

De ce cad frunzele? De ce își schimbă culoarea frunzele?

De ce plouă, de unde vine ploaia?

Cum ne influențează vremea rece activitatea?

Cum se păstrează fructele și legumele pe timpul iernii?

De ce e nevoie să consumăm fructe și legume?

Activitate elaborată de

COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Nuanțarea exprimării prin folosirea de cuvinte și expresii cu valoare stilistică
Identificarea diferitelor sunete inițiale ale cuvintelor
Trasarea literelor de tipar pe diverse texturi/suprafețe, contruirea lor din diverse materiale
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Recunoașterea anotimpurilor după schimbările care survin în natură, cu fenomenele atmosferice, cu
temperatura, durata zilei, evoluția plantelor
Diferențierea gustului, texturii legumelor și fructelor de toamnă
Gruparea și compararea obiectelor prin formare de perechi
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Aplicarea normelor și regulilor de consumare a legumelor și fructelor
Exersarea unor tehnici de lucru precum: șnuruirea, lipirea
DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
Formarea deprinderii de a cânta corect și expresiv individual și cu grupuri mici
Dezvoltarea deprinderii de mânuire a instrumentelor de lucru (pensule, creioane) și de utilizare a
materialelor de lucru
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
Exersarea unor variante de mers și alergare cu pășire pe/peste obstacole
Exersarea săriturilor libere de pe loc cu desprindere de pe un picior și pe ambele picioare și cu întoarcere.

Notă:
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

ANOTIMPURI - TOAMNA

Săptămâna
2 - 6 noiembrie 2020

SUBTEMA

Sunete şi culori toamna
Intervale orare

Activităţi de învăţare

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

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

ADP: ÎD: Schimbări în natură în anotimpul toamna - conversație
euristică
R: Orice lucru, mic sau mare, / Locul lui anume are! - deprinderea
de a-şi lua singur jucăriile şi de a le aşeza la locul lor
T Greierașul săltăreț – variante de mers

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

ALA 1:
Alfabetizare: Veverițe și ghinde - decupare de-a lungul liniilor
punctate sau trasare;
Arte: În parc, toamna - colaje cu material din natură;
Matematică: Continuă modelul!

Zile de toamnă
George Coșbuc
Ieri vedeam pe luncă flori…
Mândri fluturi zburători,
Și vedeam zburând albine.
Ieri era și cald și bine.
Azi e frig și nori și vânt,
Frunzele cad la pământ,
Florile stau supărate,
Veștejesc de brumă toate.
Ieri era frumos pe-afară
Ca-ntr-o caldă zi de vară.
Azi e toamnă pe pământ
Vreme rea și bate vant.

ADE: DȘ: A sosit toamna bogată – lectură după imagini (planșe cu anotimpul toamna, discuții
despre schimbările ce apar în acest anotimp)
DLC: Zile de toamnă de George Coșbuc - memorizare
ALA 2: Împărate, împărate, cât e ceasul la cetate? (Un copil este Împăratul și este întrebat de
ceilalți colegi, care stau în cealaltă parte a clasei, terenului de joacă, Împărate, împărate, cât e
ceasul la cetate?, iar el are mai multe variante de răspuns: 2 pași de uriaș - și atunci copiii vin către
el făcând 2 pași de uriaș sau 5 pași de furnică, 2 pași de rac, 7 pași de pitic etc. Copilul care ajunge
primul la împărat face schimb cu el și jocul se reia).

MARŢI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

09,30 – 10,00

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Joc de dezvoltare socio-emoțională, de tipul continuă enunțul: Atunci când plouă simt...
Atunci când bate vântul... Atunci când cad frunzele mă gândesc la...
R: Orice lucru, mic sau mare, / Locul lui anume are!
T: Greierașul săltăreț – tipuri de mers

10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ALA 1: Construcții: Parcul, toamna
Artă: Coșulețul toamnei în pădure (modelaj castane, ghinde)
Joc de masă: Rotește și acoperă!
ADE: DLC; Leti și Luca. A venit toamna, de Ruth Wielockx –
povestirea educatoarei
DEC: Peisaj de toamnă - pictură sau Copaci în culori de toamnă - ștampilare (cu broccoli, bețișoare
de bumbac sau jumătăți de cartof)
ALA 2: Jocuri de numerație și respirație cu parașuta

Activitate elaborată de

SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie

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: Joc de atenție: Descoperă diferența! (doi copii stau în fața colegilor, cărora, pentru un
minut sau două, li se permite să se uite atent la ei; cei doi copii părăsesc clasa pentru puțin timp și
fiecare aduce o modificare propriului aspect – de pildă, să-și dezlege șireturile, să-și dea jos un
ciorap; la revenirea în clasă a celor doi, primul copil care observă o diferență face schimb cu cel la
care a văzut diferența).
R: Orice lucru, mic sau mare, / Locul lui anume are!
T: Greierașul săltăreț – variante de mers
ALA 1: Alfabetizare: Litera O – identificare literei O la începutul cuvintelor
Joc de rol: La plimbare în pădure

ACTIVITATE
DETALIATĂ

Știință: Hoinari prin anotimpuri. Toamna – realizarea unor sticle senzoriale
ADE: DEC: Anotimpurile – Toamna de Antonio Vivaldi - audiție
A venit pe dealuri toamna – predare cântec
DȘ: Unde sunt mai multe? Dar mai puține obiecte?- compararea grupelor de obiecte prin formare
de perechi, joc exercițiu
ALA 2: Nimerește ținta! (Într-o cutie mare de carton se face o gaură și se fixează cutia de un loc
stabil. Se umplu șosete sau pungi mai rezistente cu boabe de porumb și fiecare copil trebuie să
stea la o anumită distanță și să nimerească cu ele gaura din cutia de carton.)

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: Șoaptele frunzelor (Un copil șoptește unui coleg un cuvânt, iar el îl spune mai departe așa
cum l-a înțeles; ultimul copil repetă cuvântul așa cum l-a auzit de la colegul de dinaintea lui.)
R: Orice lucru, mic sau mare, / Locul lui anume are!
T: Greierașul săltăreț – variante de mers
ALA 1: Artă: Cifre în culori de toamnă – modelaj (Pe coli A4
laminate, pe care apar cifre de la 1-10 și copaci în culorile
toamnei, copiii au de modelat cu plastilină cifrele și atâtea
frunze pe fiecare foaie în funcție de cifra care apare.)
Joc de masă: Potrivește dovlecii! (joc de memorie)
Construcții din materiale neconvenționale: Umbreluțe
ADE: DOS: Plimbare prin pădure/parc toamna – lectură după imagini, convorbire (discuții despre
importanța copacilor, despre regulile pe care trebuie să le respectăm când mergem într-o
drumeție în pădure)
DȘ: Fă să fie tot atâtea! - observarea raporturilor cantitative între obiectele din grupele
comparate
ALA 2: Dansează ca mine! (Un copil face mișcări de dans pe o melodie și ceilalți sunt invitați să-l
imite).
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SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie

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: Mă uit la… - educatoarea se uită la un obiect din clasă și spune Mă uit la un obiect roșu,
iar copiii trebuie să meargă prin clasă și să găsească printre obiectele roșii pe cel la care se uită
educatoarea (în această perioadă de pandemie, copiii pot să indice obiectul din sală).
R: Orice lucru, mic sau mare, / Locul lui anume are!
T: Greierașul săltăreț – variante de mers
ALA:
Alfabetizare: Litera O - Să lipească pe marginea literei cereale sau să traseze literele în spumă de
ras.
Știință: De ce își schimbă frunzele culoarea toamna? – experiment
Matematică: Aruncă zarul și numără! (Copiii aruncă un zar cu cifre și au de lipit pe carduri cu
jumătăți de măr atâtea semințe cât arată cifra - semințele pot fi boabe negre de fasole sau copiii
aruncă zarul și au de dat veverițelor atâtea ghinde cât le arată zarul.)

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADE: DOS: Lanterne de toamnă – activitate practică
DPM: Printre copaci – mers și alergare cu pășire pe/peste obstacole
ALA 2: Jocuri la liberă alegere

Activități detaliate

Schimbări în natură în anotimpul toamna

Leti și Luca. A venit toamna

Sticle senzoriale

Lanterne de toamnă

Activitate elaborată de

SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Schimbări în natură în anotimpul toamna
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
Conversație euristică
Dezvoltarea cognitivă și cunoșterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi
metode specifice
Tot grupul

Materiale necesare:

pahare transparente

colorant sau acuarelă

ţelină

Resurse digitale:
Jocuri interactive pe tema anotimpurilor

Sugestii pentru
educator:
Este de dorit ca această
activitate să se deruleze în
curtea grădiniței, într-un spațiu
binecunoscut de copii și unde
există un copac/ pom, plante.

Desfășurarea activității:
1. Copiii pot fi antrenați într-o discuție despre modul în care natura se
înfățișază diferit, se transformă, în funcție de vreme.
2. Conversația poate fi dirijată de educatoare pentru a include informații
despre: schimbările de temperatură, activități specifice, îmbrăcăminte.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

3. Activitatea se poate întinde în fiecare dimineață, pe parcursul săptămânii.
Astfel, fiecare copil va aduce o noutate despre schimbările și transformările
din mediul exterior. O altă modalitate de implicare a copiilor este de a stabili
unul sau mai mulți copii cu rol de meteorolog de serviciu pentru a introduce
informații precum: temperatura aerului la diferite ore, condițiile
meteorologice.

observa și analiza mediul
înconjurător

4. La nivelul grupei se poate realiza/păstra un grafic de temperatură pe toată
durata săptămânii.
5. Copiii pot fotografia anumite aspecte pe care doresc să le împărtășească
colegilor, ca de exemplu culori pastelate ale frunzelor sau pomi care și-au
scuturat deja coroana.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Părinții se pot implica în discuțiile despre vreme pe parcursul drumului de acasă
la grădiniță. Le pot spune copiilor câte grade arată termometrul exterior și pot
discuta despre cum se simt, ce implicații are temperatura asupra vestimentației.

Activitate elaborată de

SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Leti şi Luca. A venit toamna
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Limbă și comunicare
povestirea educatoarei
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
Tot grupul

Materiale necesare:

cartea Leti şi Luca. A venit
toamna, de Ruth Wielockx

copii color de pe paginile
cărții

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Dacă este posibil, înregistrați
povestea pentru copiii care nu
sunt prezenți fizic la grădiniță,
sau pentru cei care doresc să o
reasculte în cadrul familiei. În
această perioadă, pentru a
putea lăsa și copiii să
manipuleze cartea și a putea fi
ușor igienizată, vă sugerăm
copierea fiecărei pagini color și
laminarea lor.

1. Activitatea poate fi precedată de o plimbare prin curtea grădiniței pentru a
observa schimbările apărute odată cu sosirea anotimpului toamna.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
audia o poveste prezentată în
timpul unui moment de lectură
însuși cuvinte și expresii noi
utiliza imagini pentru a reda
momentele principale ale
poveștii

2. La începutul activității, copiii sunt invitați să descrie ce observă pe coperta
cărții.
3. Li se prezintă titlul și numele autorului, specificând că cel care a scris
povestirea se numește autor.
4. Se citește copiilor povestea și sunt observate imaginile.
5. Se discută despre aspectele caracteristice ale toamnei întâlnite în poveste
și despre activitățile pe care le pot face în acest anotimp.
6. Folosind imaginile, copiii își pot reaminti momentele principale ale
poveștii. În final pot desena momentul favorit din povestire.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Este util ca părinții să citească preșcolarilor atât cărți de nonficțiune (cum este o
carte despre anotimpuri), dar și de ficțiune (povești, povestiri). Pentru copiii de
la grupa mare, realizarea de cărți sau broșuri pe anumite teme poate fi o
ocupație alternativă la expunerea la ecrane pentru timpul petrecut acasă. De
asemenea, preșcolarii mari își pot ține un jurnal pe fiecare anotimp, folosind
atât desenele proprii, dar, atunci când au sprijinul unui adult, pot organiza acest
jurnal ca prezentare Power Point.

Activitate elaborată de

SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

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

Știință
Activitate practică
Capacități și atitudini în 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:

sticle transparente

apă

conuri

ghinde

castane

frunze

crenguțe de conifere

semințe

sclipici

Sugestii pentru
educator:
Sticlele senzoriale reprezintă
un material util și pentru
calmarea și relaxarea copiilor în
perioadele mai tensionate, de
aceea este foarte important ca
fiecare să aibă propria sticlă.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
descrie sunetele emise de
materialele din sticle
identifica tipurile de semințe
și frunze pe care le-au folosit
exersa motricitata fină

Desfășurarea
activității:
1. Împreună cu copiii se pot strânge materialele pentru această activitate:
conuri de brad, ghinde, castane, frunze.
2. Fiecare copil dispune de o sticlă pe care o poate umple cu diferite
materiale puse la dispoziție (copiii pot pune ghindele sau castanele în sticlă cu
ajutorul unor pensete).
3. După ce sticlele au fost umplute, copiii le pot scutura pentru a auzi și
descrie sunetele emise de materialele folosite.
4. Se pot purta discuții cu copiii despre ce observă că s-a întâmplat cu apa din
sticle după ce au adăugat conurile și ghindele, despre ce cred că se va
întâmpla cu frunzele după ce vor sta câteva zile în apă.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Cel mai important rol al familiei într-o astfel de activitate este acela de a
colecta permanent materiale care pot fi utilizate în învățare atât acasă, cât și
la grădiniță. Pe baza acestor materiale (naturale: frunze, conuri, ghinde, nuci,
scoici, pietre) sau diferite recipiente goale și curate, copiii pot realiza acasă
diferite colaje, lucrări tridimensionale, sau pot exersa număratul sau chiar
transmiterea unor mesaje.

Activitate elaborată de

SUNETE ȘI CULORI TOAMNA
Săptămâna 2 - 6 noiembrie
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Lanterne de toamnă
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
Activitate practică
Capacități și atitudini în 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:

hârtie de copt

frunze

lipici

capace de la cutii de brânză
topită

lumânări

Foto credit: Grădinița Bambi

Desfășurarea
activității:
Sugestii pentru
educator:
Țineți la presat frunzele 2-3
zile înainte de activitate.

1. Se taie 2 bucăți de hârtie de copt de culoare deschisă;
2. Se lipesc frunze de diferite culori pe o bucată, apoi se adaugă lipici peste
frunze și se lipește și a doua bucată de hârtie deasupra;
3. Bucata de hârtie cu frunze se lipește în jurul a două capace de la o cutie de
brânză topită, un capac la un capăt și celălalt la celălalt capăt;
4. În interior se poate adăuga o lumânare sau o lanternă.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Pe durata acestei
activități copiii vor:
exersa lipirea și coordonarea
ochi-mână
identifica tipurile de semințe
și frunze pe care le-au folosit
exersa motricitatea fină

Activitatea se poate realiza și acasă, folosind alte tipuri de materiale și un
borcan de sticlă, conform imaginii de mai jos:

Activitate elaborată de

TEMA PROIECTULUI

ANOTIMPURI - TOAMNA

Săptămâna
9 - 13 noiembrie 2020

SUBTEMA

Parfumuri şi gusturi
Intervale orare

Activităţi de învăţare

LUNI
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Bună dimineața! Fructul meu / leguma mea preferat/ă de toamnă este...
R: Când și cum putem oferi ajutor? ( deprinderea de a se ajuta unii pe ceilalți)
T: Păsărelele în zbor – mers cu mișcarea brațelor
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

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

ALA 1:
Artă: Fructe și legume (modelaj)
Joc de rol: La magazinul cu fructe
Matematică: Ordonează imaginile! (imagini cu fructe și legume care
sunt tăiate și apoi trebuie asamblate ca puzzle).
ADE: DȘ: Toamna în grădină și livadă – lectură după imagini (planșe cu grădina de legume, cu
livezi, discuții despre roadele toamnei) sau observare (copiii pot atinge fructele, legumele, le pot
mirosi, gusta)
DLC: Pippa si Pelle. O zi de toamnă, de Daniela Drescher – povestire după imagini
ALA 2: Mingea sus! (Fiecare copil primește câte o minge și trebuie să o arunce în aer de cât mai
multe ori, fără să o lase să atingă pământul).

MARŢI
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: Am fost la piață și am cumpărat… – joc de dezvoltare a atenției (Fiecare copil va enumera
câte un fruct/o legumă, apoi putem strecura și cuvinte care nu se potrivesc; copiii trebuie să
sesizeze elementul greșit.)
R: Când și cum putem oferi ajutor? ( deprinderea de a se ajuta unii pe ceilalți)
T: Păsărelele în zbor – mers cu mișcarea brațelor
ALA 1:
Construcții: Lădițe pentru fructe și legume
Știință: Fruct sau legumă? (joc senzorial)
Joc de masă: Cursa merelor.

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADE: DLC: Cu ce sunet începe cuvântul? – joc
didactic (dezvoltarea capacității de a diferenția
sunetul inițial al diferitelor cuvinte)

ACTIVITATE
DETALIATĂ

DEC: Fructe de toamnă – pictură cu sare
ALA 2: Vânătoarea de comori (În curtea grădiniței se ascund fructe și legume de toamnă;
folosindu-se de indicii – săgeți sau semne făcute cu creta sau orice alte indicii, copiii au de găsit
comorile ascunse).

Activitate elaborată de

PARFUMURI ȘI GUSTURI
Săptămâna 9 - 13 noiembrie 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: Privește cu atenție! – joc de dezvoltare a atenției (Copiii trebuie să privească cu atenție la un
coleg care stă în fața lor; apoi acesta se întoarce cu spatele, iar ceilalți au ca sarcină să-și amintească cât
mai multe detalii despre colegul lor: ce imprimeu are pe bluză, câte buzunare are la bluză, ce formă au
cerceii).
R: Când și cum putem oferi ajutor? ( deprinderea de a se ajuta unii pe ceilalți)
T: Păsărelele în zbor - mers cu mișcarea brațelor
ALA 1: Alfabetizare: Du mărul la tartă! (trasare pe linii punctate)
Joc de rol: De-a gospodinele
ADE: DEC: Anotimpurile (fragment Toamna) - repetare cântec
DȘ: Formează perechi între obiectele desenate în cele două grupe alăturate și spune unde sunt mai multe
(mai puține sau tot atâtea)! - recunoaștere prin desen a unor grupe de obiecte
ALA 2: Castelul (Se așază 9 pietre una peste alta, pentru a forma un castel de piatră; jucătorii se împart în
2 echipe. Prima echipă va juca rolul de apărător al castelului, iar a doua echipă va juca rolul de atacator al
castelului. Se vor număra 9 paşi de la castelul de piatră și se va trage o linie; de aici va încerca a doua
echipă dărâmarea castelului, cu ajutorul mingii; dacă, după ce toți componenții acestei echipe aruncă cu
mingea, castelul este încă în picioare, echipele vor schimba rolul și prima echipă va încerca să dărâme
castelul cu ajutorul mingii; dărâmarea castelului se face doar cu mingea, care poate fi aruncată cu mâna în
direcția castelului; după dărâmarea castelului, echipa aflată în apărare în acel moment va trebui să
recupereze mingea și va vâna componenții celeilalte echipe, încercând să îi scoată din joc, aruncând cu
mingea spre ei; în același timp, componenții echipei care a reușit dărâmarea castelului, vor trebui să
reclădească castelul pentru a câștiga jocul; aceștia vor trebui să facă acest lucru fără să fie atinși cu mingea
de echipa adversă. Câștigă jocul echipa aflată în apărare - dacă reușește să scoată din joc (să atingă cu
mingea) toți componenții celeilalte echipe, înainte ca aceștia să reclădească castelul sau echipa care a
dărâmat castelul - dacă reușește să reclădească castelul de piatră înainte ca cealaltă echipă să îi scoată toți
componenții afară din joc).

JOI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Bună dimineața! Din fructe de toamnă mi-ar plăcea să pregătesc…
R: Când și cum putem oferi ajutor? (deprinderea de a se ajuta unii pe ceilalți)
T: Păsărelele în zbor – mers cu mișcarea brațelor

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

ALA 1: Artă: Mere coapte (șnuruire);
Joc de masă: Domino cu fructe, legume de toamnă; Construcții: Cămara cu bunătăți.
ADE:
DOS: Povești de spus la masă, de Alexandra Aflăcăilor – lectură după imagini, convorbire (discuții despre
consumului de fructe și legume)
DȘ: Desenează tot atâtea obiecte câte sunt desenate în grupa alăturată! - reprezentare prin desen a unor
grupe de obiecte
ALA 2: Baba oarba (Este delimitat un spaţiu de joc din care copiii nu au voie să iasă; cine iese din acest
spațiu, devine automat Baba oarba; copiii se așază în cerc, iar un copil este ales pentru a fi Baba oarba;
Baba oarba se poziționează în centrul cercului format de restul copiilor și este legat la ochi; restul copiilor
se răspândesc în spațiul de joc, făcând puțin zgomot; dacă Baba oarba reușește să atingă pe cineva și să
spună numele celui atins, acel copil devine Baba oarba și jocul se reia).
Notă: Atingerea se realizează cu piciorul!
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PARFUMURI ȘI GUSTURI
Săptămâna 9 - 13 noiembrie 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

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD:
R: Când și cum putem oferi ajutor? ( deprinderea de a se ajuta unii pe ceilalți)
T: Păsărelele în zbor – mers cu mișcarea brațelor
ALA:
Alfabetizare: Litera E din piese de lego
Știință: Rapsodii de toamnă, de George Topârceanu (citire de imagini)
Matematică: La piață (cântărire, adunare și scădere cu material manipulativ).
ADE: DOS: Jucării din legume – activitate practică (Sculptura în fructe și legume se poate realiza
din: morcovi, vinete, cartofi, pătrunjel, scobitori, castane, bețe de chibrit. Astfel, copiii pot
confecționa diverse jucării).
DPM: Ocolește semnul! - mers și alergare cu ocolire de obstacole
ALA 2: Jocuri la liberă alegere

Activități detaliate

Cu ce sunet începe cuvântul?

Fructe de toamnă

La piață

Activitate elaborată de

PARFUMURI ŞI GUSTURI
Săptămâna 9 - 13 noiembrie 2020
JOC DIDACTIC

Cu ce sunet începe cuvântul?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Limbă și comunicare
Joc didactic
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
Discriminează / diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
Grupuri mici

Materiale necesare:

imagini cu diferite obiecte

Resurse digitale:
https://wordwall.net/ro/resource/5776095

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

În această perioadă de
pandemie se poate pregăti câte
un set de imagini pentru fiecare
copil.

1. La începutul activității, sunt introduse într-o cutie mai multe jetoane cu
imagini.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
identifica sunetele cu care
încep anumite cuvinte
perfecționa auzul fonematic

2. Un copil este invitat să extragă o imagine din cutie, să denumească
obiectul reprezentat și să precizeze sunetul cu care începe cuvântul. După
identificarea sunetului iniţial, el poate numi un alt coleg pentru a găsi/numi
un alt obiect care începe cu același sunet. Acest exercițiu se poate continua cu
3- 5 copii (în funcție de numerația care se dorește a fi consolidată).
3. Copiii sunt încurajați să alcătuiască o propoziție despre obiectul ilustrat pe
jetonul extras de colegul lor. Jocul poate începe cu propoziții simple; pentru a
se complica jocul, el poate continua cu propoziții din 3 – 5 cuvinte. Dacă vrem
să provocăm și mai mult copiii, le putem cere să alcătuiască o propoziție în
care toate cuvintele încep cu același sunet: Toamna tună. Mama mângâie
motanul.
4, Copiii continuă jocul, extrăgând alte imagini, denumind sunetul iniţial și
găsind alte cuvinte care încep cu sunetul respectiv.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Jocurile cu sunete se pot practica cu ușurință în familie, în momentele unei
călătorii sau atunci când copiii sunt obligați să aștepte. În familie se poate juca
Fazan, în condițiile în care alfabetul îl spune un școlar sau unul dintre părinți.
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PARFUMURI ŞI GUSTURI
Săptămâna 9 - 13 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Fructe de toamnă
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Estetic și creativ
Pictură cu sare
Capacități și atitudini în 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:

coli cartonate

lipici lichid alb

acuarele/colorant alimentar

sare

pensule

Resurse digitale:
https://curiosidemici.com/2020/03/24/9-idei-pictura-pentru-copii-diferitetehnici-curiosi-de-mici

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Activitatea ar putea fi
realizată în grupuri mici pentru a
putea sprijini copiii în etapa
folosirii adezivului. Deși este o
activitate de artă plastică, în
timpul lucrului se poate discuta
despre materiale și
transformarea lor (uscarea
adezivului, procesul prin care
culoarea este absorbită de sare).

1. Pe o tavă sau pe o bucată de aluminiu se așază o coală de hârtie cartonată;
2. Cu ajutorul unui lipici lichid alb se conturează pe foaie fructe de toamnă;
3. Se adaugă o cantitate mai mare de sare peste fructele create din lipici,
apoi se înlătură sarea în exces, dar astfel încât să rămână cât mai multă sare
peste lipici;
4. Se ia cu pensula acuarelă diluată în apă sau colorant alimentar și se atinge
ușor de lipiciul acoperit cu sare.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
folosi lipiciul pentru a
contura fructe de toamnă
picta pe sare cu acuarele

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Este foarte important ca și acasă copiii să aibă posibilitatea să experimenteze
creativ folosind tehnici diferite
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PARFUMURI ŞI GUSTURI
Săptămâna 9 - 13 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

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

Știință
Activitate matematică
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
Efectuează operaţii numărare, adunare și scădere cu material concret, cântărire
cu un grup la centrul joc de rol

Materiale necesare:

fructe şi legume de plastic
sau reale

balanţă

cântar

bancnote pentru exersat

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Jocul La piață poate fi cu
ușurință extins de educatoare
prin întrebări referitoare la:
normele de siguranță pe care le
folosim atunci când mergem la
piață, regulile de politețe, rolul
fructelor și legumelor în dieta
zilnică.

1. În sala de grupă se poate organiza, în zona de joc de rol, un spațiu cu
tarabe ca la piață. Spațiul poate să fie decorat și se pot alege materiale de
recuzită cu care copiii se pot juca. O altă variantă ar fi ca în ziua respectivă
copiii să aibă la dispoziție fructe/legume de toamnă reale, spălate bine
anterior.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
exersa număratul în
concentrul 1-10
compara cantități
utiliza bancnote
(1 leu, 5 lei, 10 lei)
efectua adunări și scăderi cu
1-2 unități.

2. Ideal este ca în jocul La piață să fie incluse o balanță și un cântar, ca
instrumente pentru cântărirea legumelor/ fructelor, ca și bani speciali pentru
jocul de rol.
3. Copiii pot sorta legumele / fructele existente, le pot stabili un preț pentru
un kilogram, le pot cântări, pentru a ști care este cantitatea de marfă.
4. Grupul de copii se poate împărți în două grupe, vânzători și cumpărători și
se poate începe jocul.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
În această perioadă în care nu putem organiza vizite cu toată grupa de copii la
piață, recomandăm părinților să implice și copiii în unele din activitățile de
aprovizionare din familie. Copiii pot fi implicați de asemenea în discuții despre
prețul fructelor, al legumelor și exerciții simple de adunare și scădere.
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PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU

Cine sunt / suntem?
PROIECT TEMATIC:

ROMÂNIA, ȚARA MEA
Durata: 2 săptămâni

SUBTEME
Săptămâna 1 (16-20.11.2020)

Călător prin România
identificarea obiectivelor turistice și a modalităților de promovare a acestora
Săptămâna 2 (23-27.11.2020)

Personalităţi din ţara mea
familiarizarea cu personalitățile culturii românești; dezvoltarea sentimentului de mândrie și
respect față de valorile României

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
¬
Autocontrol și expresivitate emoțională
¬
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
¬
Mesaje orale în diverse situații de comunicare
¬
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
¤
Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare
¤
Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
¤
Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
¤
Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
¤
Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală pentru

transmiterea unui mesaj
¤
Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute
¤
Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
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INVENTAR DE RESURSE

METODOLOGICE
Strategii de evaluare inițială:

conversația, discuția liberă, obsevarea comportamentului, explicația,
demonstrația

Strategii de evaluare formativă: observația, conversația, experimentul, jocul de rol, jocul didactic, jocul
logico-matematic, jocul de masă, jocul de dezvoltare a atenției, a
creativității, exerciții grafice, activități practice
Strategii de evaluare sumativă:

portofoliu, expoziție, convorbire

MATERIALE:
ALFABETIZARE:

cărți, planșe, jetoane cu litere, cu obiecte, imagini cu autorul zilei, cărți cu
povești de un anumit autor, cartonașe cu elemente grafice, biluțe pufoase,
creioane, foarfece

ȘTIINȚĂ:

planșe, enciclopedii, piese geometrice, jetoane cu forme geometrice, harta
țării, palete de lemn numerotate

JOCURI DE MASĂ:

mozaic, puzzle-uri, tangram, Jenga, fișe de lucru

JOC DE ROL:

seturi de joc de rol, păpuși, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie,
marionete, măști

CONSTRUCȚII:

piese de lemn, piese lego, materiale neconvenționale, cuburi

ARTĂ:

lut, creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, sclipici, foarfece, coli albe și
colorate, carton, elastic, plastilină, materiale neconvenționale, fire de mohair

BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema propusă?

Țara noastră se numește România.

Locuitorii țării noastre se numesc români.

Cum se numește orașul în care locuiesc.

Că avem scriitori și sportivi cunoscuți.

Ce nu știu copiii și vor să afle?

Care sunt formele de relief?

Care sunt cele mai cunoscute și frumoase obiective/locuri din țara noastră?

Cum putem promova obiectivele turistice?

Care sunt personalitățile marcante ale culturii românești și ale lumii sportului?

Care sunt operele de artă și performanțele obținute de personalitățile țării noastre?
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Îmbogățirea și activizarea vocabularului copiilor cu ajutorul omonimelor și paronimelor
Identificarea sunetelor/literelor cu care încep unele cuvinte
Reprezentare a unor litere prin decorare cu materiale diverse, construire din piese Lego.
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Îmbogățirea cunoștințelor despre personalitățile culturii românești.
Lărgirea sferei de reprezentări despre țara noastră.
Gruparea și clasificarea unor grupuri de obiecte prin formare de perechi.
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Cultivarea sensibilității față de frumusețile țării (obiective turistice, forme de relief, zone geografice).
Realizarea de produse pentru reprezentarea țării prin aplicarea tehnicilor papier mâché, tăierea și lipirea hârtiei
DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
Dezvoltarea atenției și a memoriei auditive
Extinderea însușirii și utilizării tehnicilor de modelaj și desen, prin utilizarea instrumentelor de limbaj plastic
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
Exersarea exercițiilor de mers și alergare cu trecere pe sub obstacole, pe/peste obstacole.

Notă:
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.

Activitate elaborată de

TEMA PROIECTULUI

ROMÂNIA, ȚARA MEA

Săptămâna
16 - 20 noiembrie 2020

SUBTEMA

Călător prin România
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: Bună dimineața! Am fost în călătorie prin țara mea...
R: Tu vorbeşti, noi te ascultăm! (deprinderea de a asculta cu atenţie pe cel care vorbeşte)
T: Mâinile le ridicăm, /Brațele le scuturăm!
ALA 1:
Alfabetizare: România. Invitatie la călătorie,
de Dana Voiculescu, Daniel Focsa sau
Călătorie în România din Transilvania până
în Delta Dunării, Editura Rao (citire de
imagini)
Joc de rol: Pe cărări de munte (imaginarea
unei drumeții la munte, unei plimbări prin
natură)
Matematică: Construiește forma!
ADE: DȘ: Harta României – observare forme de relief, graniţe; lucru cu harta fizică
DOS: Ţara mea - forme de relief – machetă colectivă (Realizarea unei machete cu harta țării și
formele de relief în care munții sunt realizați prin tehnica papier mâché.)
ALA 2: Prinde baloanele! (Se aruncă în aer baloane, iar copiii trebuie să le lovească cu rachete de
tenis pentru copii sau cu baghete din spumă).

MARŢI
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: Ce obiect lipsește? – joc de atenție (Pe o masă sunt puse mai multe obiecte, copiii se uită
la ele, apoi închid ochii, iar unul dintre ele este ascuns de către educatoare.)
R: Tu vorbeşti, noi te ascultăm! (deprinderea de a asculta cu atenţie pe cel care vorbeşte)
T: Mâinile le ridicăm, /Brațele le scuturăm!
ALA 1:
Construcții: Cetăți și castele în România
Artă: Castele din România (materiale neconvenționale)
Joc de masă: Castele şi cetăţi (mozaic)
ADE: DLC: Sunt la fel, da-i altceva! – joc didactic (omonime – asociere imagini care sunt denumite
cu același cuvânt, dar au alt înțeles)
DȘ: Cetăți si biserici fortificate - România - Călător prin țara mea, de Mariana Pascaru, Florin
Andreescu – lectură după imagini; așezare pe hartă sau Cetăți, castele și alte fortificații din
România, de Radu Oltean
ALA 2: Cursa cu ouă (Copiii trebuie să ajungă dintr-o parte în alta ținând în mână o lingură cu un
ou; la începuttul jocului pot merge în linie dreaptă, apoi se poate face pe jos un traseu – să meargă
în zig-zag, să ocolească un obstacol, să se cațăre pe o bară mai lată nu foarte înaltă, astfel încât să
fie în permanență în siguranță).

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 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: Continuă povestea (Se alege o temă despre România și fiecare continuă povestea
începută de educatoare sau de un coleg.)
R: Tu vorbeşti, noi te ascultăm! (deprinderea de a asculta cu atenţie pe cel care vorbeşte)
T: Mâinile le ridicăm, /Brațele le scuturăm!
ALA 1:
Alfabetizare: Litera R (identificarea literei la începutul cuvintelor)
Joc de rol: De-a cavalerii și domnițele
Știință: Obiective turistice din ţara mea (observare)
ADE: DEC:
Anotimpurile (fragment - Toamna) - repetare cântec
Deșteaptă-te, române! (fragment) - predare cântec
DȘ: Găsește locul potrivit - joc logico-matematic
(aranjarea și clasificarea formelor geometrice)
ALA 2: Mergeți ca un animal! (Într-o pălărie se pun
jetoane cu animale, iar copiii aleg, pe rând, câte un
jeton și trebuie să imite animalul ales, iar colegii să
identifice despre ce animal e vorba).

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: Ce s-a schimbat pe hartă? – joc de atenție (Un copil schimbă locul unui obiectiv turistic
așezat pe hartă, iar colegii trebuie să-și dea seama ce s-a schimbat).
R: Tu vorbeşti, noi te ascultăm! ( deprinderea de a asculta cu atenţie pe cel care vorbeşte)
T: Mâinile le ridicăm, /Brațele le scuturăm!
ALA 1:
Artă: Locuri frumoase din țara mea (desen liber; poster pentru promovarea țării)
Joc de masă: Puzzle cu un obiectiv turistic din România
Construcții: Transfăgărășanul / Șosele suspendate.

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADE: DOS: Cum pot face cunoscută țara mea? – convorbire
DȘ: Alege și grupează formele geometrice care au aceeași formă, mărime, culoare (constituire de
grupe de obiecte după 2-3 însușiri comune)
ALA 2: De-a v-ați ascunselea

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 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: Ghicește ce am desenat! (Unui copil i se șoptește un
cuvânt; el va trebui să facă un desen pentru a-i face pe colegi să-și
dea seama despre ce cuvânt a fost vorba).
R: Tu vorbeşti, noi te ascultăm! (deprinderea de a asculta cu atenţie
pe cel care vorbeşte)
T: Mâinile le ridicăm, /Brațele le scuturăm!
ALA:
Alfabetizare: Litera R (Se tipărește pe o fișă litera R astfel încât să
existe spațiu în interiorul conturului; În acest spațiu copiii au de
așezat biluțe pufoase cu o pensetă mare.)
Știință: Delta Dunării (citire de imagini)

ACTIVITATE
DETALIATĂ

Matematică: Construiește gardul!
ADE: DEC: Castele din trecut – modelaj în lut (lucrare colectivă)
DPM: Prin tunel – mers și alergare cu trecere pe sub obstacole
ALA 2: Jocuri la liberă alegere

Activități detaliate

Construiește forma!

Castele din România

Cum pot face cunoscută țara mea?

Construiește gardul!

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Construieşte forma!
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
modelaj, îmbinare
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător
Tot grupul

Materiale necesare:

plastilină

beţe/scobitori

jetoane cu imaginea unor
forme geometrice

Resurse digitale:
https://www.youtube.com/watch?v=k5T5K1cezzo

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Imaginile plastifiate cu forme
și corpuri geometrice, inclusiv cu
denumirea lor (scrisă cu litere
mari de tipar) sunt foarte utile
pentru a rămâne în centrele de
jocuri manipulative/ jocuri cu
material de construcție.

1. Activitatea poate începe cu identificarea unor forme geometrice ilustrate
pe jetoane;

Pe durata acestei
activități copiii vor:
identifica formele geometrice
construi forme și corpuri
geometrice utilizând plastilină și
scobitori

2. Copiii au nevoie să li se aloce timp să experimenteze cum pot concepe
structurile respective în spațiu;
3. Copiii au la dispoziție plastilină, scobitori și jetoane pentru a construi
diverse forme și corpuri geometrice.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Construcția de corpuri și forme geometrice, în spațiu sau în plan, se poate
continua și acasă. Copiii pot să utilizeze scobitori și cocă de jucărie (ca
înlocuitor pentru plastilină) pentru a crea corpuri geometrice sau diverse
construcții sau mici bucăți de polistiren și pufuleți. Copiii pot exersa realizarea
unui cub, cuboid, prismă. Vânătoarea de forme și corpuri poate continua și în
spațiul casei, cu identificarea și denumirea acestora.

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Castele din România
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

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

Materiale necesare:

Resurse digitale:
Legenda Castelului Corvinilor

Sugestii pentru
educator:
Având în vedere că această
activitate necesită mai mult
timp, copiii ar putea să lucreze
pe durata mai multor zile, în
perioada activităților liber alese

Desfășurarea
activității:
1. În debutul activității, copiii vor putea observa câteva castele pentru a
identifica componente ale castelelor (ziduri de fortificații, turnuri, curți și
grădini interioare, sala de ceremonii, camera de locuit).
2. Copiii primesc cutii, role de hârtie, bucăți de carton pentru a construi
castele inspirate din cele observate anterior.
3. Pentru decorarea castelelor, copiii au la dispoziție acuarele și pensule, dar
și diverse materiale neconvenționale.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

4. La sfârșitul activității, sunt invitați să-și prezinte lucrarea în fața colegilor.

observa castele din țara
noastră

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?

construi un castel din
materiale reciclabile

Multor copii le va plăcea să construiască și acasă un castel. Pentru macheta unui
castel, copiii pot folosi diferite materiale: cutii de la diverse produse alimentare, cuburi
sau bețișoare de lemn (spatula sau bețe de chibrit/ frigărui). În cazul în care există în
familie alți copii care construiesc folosind Minecraft, preșcolarul poate fi implicat întrun interval limitat de timp, asistat de cineva din familie.

decora castelul cu diferite
modele (pictate sau cu carioca)
sau cu materiale
neconvenționale

Construcția unui castel sau orice altă construcție poate prilejui discuții variate între
părinte și copil. Aceste discuții se pot referi la viața care se trăia într-un castel
medieval, despre îndeletnicirile/ meseriile care se practicau. De asemenea, împreună
cu părinții sau membrii familiei care sunt familiarizați cu construcțiile din lemn, copiii
pot afla mai multe despre prelucrarea acestui material și modul în care se
construiește.

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Cum pot face cunoscută ţara mea?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
Convorbire, realizare produse ale activității de grup
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului
Tot grupul

Materiale necesare:

clip de promovare a
României

imagini cu obiective turistice

creioane

culori

lut

lipici

coli de hârtie

Resurse digitale:
www.romania2019.eu/2019/06/03/video-noul-clip-de-promovare-turistica-a-romaniei

Pe durata acestei
activități copiii vor:
afla informații noi despre
România și despre spațiul cultural
în care trăiesc
experimenta modalități diverse
de a promova un spațiu cultural,
un obiect sau un meșteșug
exersa lucrul în echipă,
ascultarea și negocierea.

Legătura cu familia
Este important ca familia să
cunoască tema parcursă de copii
astfel încât să poată:
- discuta despre aspectele de care
sunt mândri în comunitatea lor
- prezenta obiecte tradiționale din
familie sau din comunitate
- experimenta împreună cu copiii
meșteșuguri sau rețete tradiționale
- face vizite, plimbări, colecționând
imagini din România.

Sugestii pentrun educator:
Produsele activitității grupurilor de copii se pot realiza pe parcursul
săptămânii. Acolo unde este posibil, pot fi implicate și alte persoane în
realizarea produselor de promovare (părinți sau frați mai mari). De
asemenea, se poate organiza o întâlnire a copiilor cu o persoană care
activează în industria de marketing (chiar și pe o platformă sincron).
Puneți accent pe explorarea zonei culturale și regiunii geografice unde
este situată localitatea unde vă desfășurați activitatea.

Desfășurarea activității:
1. La începutul activității, copiii pot urmări un clip de promovare a țării
noastre;
2. Se pot purta discuții despre elementele specifice țării noastre prezentate în
clip de prezentare 2019 sau altele (obiective turistice, meșteșuguri, tradiții și
obiceiuri, mâncăruri tradiționale, locuri deosebite din țara noastră);
3. Împreună cu copiii se pot identifica și alte tehnici de promovare a
țării/zonei căreia îi aparțin copiii;
4. Copiii pot lucra în câteva grupuri de 3-4 și pot stabili împreună tehnici de
promovare a țării: realizarea de afișe cu obiectivele turistice din zona în care
trăiesc, realizarea unui pliant/ broșuri/ ghid turistic, realizarea unui film de
promovare, confecționarea unor obiecte tradiționale și participarea la târguri
de turism, realizarea unui concurs de dansuri populare specific zonei în care
trăiesc, realizarea unui concurs de meșteșuguri populare, promovarea unor
personalități născute în zona respectivă.
Pe parcursul activității de grup, copiii pot începe să lucreze la diferite produse
pe care le pot prezenta ulterior întregii clase.

Activitate elaborată de

CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA
Săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Construieşte gardul!
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE
DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
Activitate practică (decupare și lipire) cu conținut matematic
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi numeraţie
Tot grupul

Materiale necesare:

planşă cu gard

beţe de îngheţată

lipici

fişe de lucru

foarfece

Sugestii pentru
educator:
În funcție de abilitățile
copiilor, aceștia pot primi șipci
numerotate (pe care trebuie să
le ordoneze) sau nenumerotate
(sarcina fiind să scrie cifrele).

Pe durata acestei
activități copiii vor:

Resurse digitale:
https://wordwall.net/ro/resource/4470273/matematica/num%c4%83rul-%c8%99icantitatea-1-8

Desfășurarea
activității:
1. În debutul activității, copiii numără împreună de la 1 la 10, crescător și
descrescător; fac asocieri între număr și cantitate prin exerciții orale;
2. Copiii primesc baghete de lemn numerotate pe care trebuie să le lipească
pe șipcile de pe fișa primită în ordine crescătoare, apoi în ordine
descrescătoare; în cazul în care nu există aceste baghete de lemn, se poate
folosi o fișă de lucru, cu baghetele numerotate aleator pe care copiii să le
decupeze și să le lipească.

identifica numerele în
concentrul 1-10

3. Copiii pot colora vecinii unor numere date.

ordona șipcile gardului
numerotate de la 1 la 10 în
ordine crescătoare și de la 10 la
1 în ordine descrescătoare

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?

vor denumi vecinii
numerelor.

Numerația este o parte a vieții de zi cu zi. Părinții pot fi invitați să-și susțină
copiii pentru a realiza o Carte a numerelor importante din viața lor, folosind
cifre și desene, precum: membrii familiei, vârsta lor, numărul locuinței,
înălțimea, greutatea…

Activitate elaborată de

TEMA PROIECTULUI

ROMÂNIA, ȚARA MEA

Săptămâna
26 - 30 noiembrie 2020

SUBTEMA

Personalităţi din ţara mea
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

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: R: Micul dejun
ADP: ÎD: Bună dimineața! Dacă aș fi scriitor, mi-ar plăcea să scriu despre..
R: Îmi place să mă joc cu tine (deprinderea de a dezvolta empatie pentru cei din jur)
T: Mergem / sărim ca... – joc imitativ
ALA 1:
Alfabetizare: Ion Creangă – scriitorul zilei – citire de imagini (cărți scrise de Ion Creangă, fotografie
cu scriitorul, cu casa în care s-a născut)
Joc de rol: Scene din poveste (copiilor li se pot pune la dispoziție câteva obiecte de recuzită care
apar în povestea Pupăza din tei, ca de exemplu măști individuale create de copii sau marionete
care se pot dezinfecta)
Matematică: Pupăza din tangram (piese geometrice din care se pot construi diferite modele).
ADE: DȘ: Cartea – observare copertă, pagini, cuprins. Sortarea cărților din bibliotecă.
DLC: Pupăza din tei, de Ion Creangă – povestirea educatoarei
ALA 2: Pe locuri, fiți gata, start! (Pe jos se desenează sau le lipesc cu bandă adezivă colorată linii la
o distanță de 20 centimetri, iar copiii trebuie să parcurgă acest traseu cu variante de mers și
sărituri).

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

ADP: ÎD: 10 de moduri.. – joc de dezvoltare a originalității

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

R: Îmi place să mă joc cu tine (deprinderea de a dezvolta empatie pentru cei din jur)
T: Mergem / sărim ca... – joc imitativ

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

ALA 1:
Construcții: Masa tăcerii, Coloana infinitului
Artă: Poarta sărutului – modelaj în lut
Joc de masă: Jenga (Copiii trebuie să dea cu zarul, să scoată piese din
turnuleţ în funcție de culoarea de pe zar și să le pună deasupra
turnului, dar trebuie să fie atenți să nu-l se dărâme; jucătorul care
dărâmă piesele, pierde).
ADE: DLC: Cu ce sunete se deosebesc? – joc didactic (paronime – asociere imagini care se
deosebesc printr-un singur sunet)
DȘ: Români celebri: sculptorul Constantin Brâncuși - observare lucrări celebre
ALA 2: Lansatorul (Copiii au nevoie de o parașută și o minge pe care o pun în interiorul parașutei;
ei trebuie să ridice împreună și să coboare parașuta astfel încât să lanseze mingea în aer.)

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
Săptămâna 26 - 30 noiembrie 2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

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

ADP: ÎD: Îmbunătățește-l – joc de dezvoltare a inventivității

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

R Îmi place să mă joc cu tine (deprinderea de a dezvolta empatie
pentru cei din jur)
T: Mergem / sărim ca... – joc imitativ

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

ALA 1:
Alfabetizare: Litera I (identificarea literei I la începutul cuvintelor)
Joc de rol: Constructori de avioane
Știință: Henri Coandă, Traian Vuia (vizionare materiale despre
primele zboruri).
ADE: DEC: Deșteaptă-te, române! (fragment) – repetare cântec
Rapsodia română de George Enescu sau Balada de Ciprian Porumbescu- audiție
DȘ: Dreptunghiul – identificare obiecte din clasă/casă/curte care au formă dreptunghiulară
ALA 2: Cursa cu dreptunghiuri (Pe paviment se desenează sau se lipesc forme geometrice; copiii
trebuie să parcurgă traseul sărind doar pe dreptunghiuri).
Vizionare: https://www.youtube.com/watch?v=yOgMOZMGASQ Aurel Vlaicu

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

ADP: ÎD: Roșu- Verde!

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

R: Îmi place să mă joc cu tine (deprinderea de a dezvolta empatie pentru cei din jur)
T: Mergem / sărim ca... – joc imitativ

09,30 – 10,00

ALA 1:
Artă: Sportivi la concurs (desen liber)
Joc de masă: Medalii pentru sportivi (șnuruire)
Construcții: Aparate de gimnastică

10,00 – 11,30
11,30 – 12,30

ADE: DOS: Sportivi români cu care ne mândrim - Ce ai nevoie pentru a deveni un sportiv de
performanță? – vizionare clipuri despre români din diferite sporturi, convorbire
DȘ: Trenul cu o diferență - joc logico-matematic (identificarea elementelor ce nu aparțin unei
mulțimi)
ALA 2: Aruncă frisbee

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
Săptămâna 26 - 30 noiembrie 2020

Intervale orare

Activităţi de învăţare

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

07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

ADP: ÎD: Cuvinte ajutătoare – joc de dezvoltare a creativității
R: Îmi place să mă joc cu tine (deprinderea de a dezvolta empatie pentru
cei din jur)
T: Mergem / sărim ca... – joc imitativ

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

ALA:
Alfabetizare: Litera I - Se printează litera pe o coală astfel încât să existe
spațiu pentru lipirea unor paiete, hârtie colorată, alte materiale ușoare,
de dimensiuni mici.
Știință: Cunoaște-l pe...George Enescu, Editura Gama – citire de imagini
Matematică: Câte instrumente muzicale ai numărat?
ADE: DOS: Vioara – activitate practică (pe o bucată de carton de
desenează forma unei viori și se decupează; se atașază elastice pentru a
imita corzile viorii și se poate decora de către copii)
DPM: Pas lângă pas - mers cu pas adăugat
ALA 2: Jocuri la liberă alegere
Exemplu: Citește-mi gândurile! - joc de dezvoltare a abilităților de
observare (Pe o masă se pun 10 obiecte diferite, iar unul dintre copii
alege unul dintre ele și spune că se gândește foarte mult la el; sarcina
celorlalți este să-i citească acestuia gândurile și să descopere obiectul
ales; ei pot pune 5 întrebări, la care se poate răspunde cu da sau nu).

Activități detaliate

Cartea

10 de moduri...

Îmbunătățește-l

Roșu- Verde!

Cuvinte ajutătoare

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
Săptămâna 26 - 30 noiembrie 2020
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Cartea
activitate propusă de Grădinița Căsuța cu povești, Bistrița, director Rodica Brănișteanu
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Limbă și comunicare; Psiho-motric
Convorbire; activitate practică
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
Participă la experiențe de lucru cu cartea, penru cunoașterea și aprecierea cărții
Tot grupul

Materiale necesare:

cărţi ficţiune

cărţi non-ficţiune

cărţi cu jocuri

buline colorate pentru
sortare

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Contactul direct al copilului de
vârstă preșcolară cu cărțile din
biblioteca, aflarea titlului cărții,
autorul și ilustratorul, libertatea de
a răsfoi și eticheta cărțile din
biblioteca grupei în funcție de gen,
de a le sorta și de a prezenta cartea
favorită celorlalți colegi, îi va
stimula interesul de cunoaștere.

1. Se va discuta despre rolul unei biblioteci într-o casă/ clasă și locul unde
este așezată aceasta.

3. Se vor analiza datele de identificare ale unei cărți: Priviți cu atenție coperta
cărții; identificați locul unde sunt scrise următoarele: titlul cărții, autorul și
ilustratorul.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

4. Cu respectarea normelor de distanțare, copiii vor explora și răsfoi diferite
cărți și vor sorta cărțile după coperta și conținutul lor: ficțiune (cărți cu
povești), non-ficțiune (cărți științifice: atlase, enciclopedii) și cărți cu jocuri.

amenaja biblioteca astfel încât
să fie funcțională pentru copiii
grupei

5. Cu sprijinul educatoarei, copiii vor eticheta cărțile sortate, lipind pe
coperta buline colorate: buline albastre pentru cărțile non-ficțiune, buline
galbene pentru cărțile de ficțiune și buline verzi pentru cărțile cu jocuri

sorta cărțile pe categorii pentru
folosirea lor în activități specifice în
funcție de conținut: cu povești /
ficțiune, de știință / non-ficțiune și
cărți cu jocuri;

6. Activitatea se poate finaliza cu prezentarea cărții favorite celorlalți colegi.

prezentarea cărții favorite în
fața celorlalți colegi.

Convingeți părinții să le citească copiilor în fiecare zi! Oferiți-le modele de citit
și de discuții pe baza unui text.

2. Copiilor li se vor prezenta diferite tipuri de cărți, astfel încât să poată
ajunge la sortarea și clasificarea lor: cu povești/ficțiune, de știință/non-ficțiune
și cărți cu jocuri;

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
Săptămâna 26 - 30 noiembrie 2020
JOC DE DEZVOLTARE A ORIGINALITĂȚII

10 moduri de a…
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

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

Materiale necesare:
nu necesită

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

Sugestii pentru
educator:
Educatoarea îi poate provoca
pe copii cu întrebări de la cele
mai creative (10 moduri de a-ți
dresa cățelul să te recunoscă),
până la unele cât se poate de
practice (10 moduri de a te
alătura unui grup de copii care
se joacă, 10 moduri de a-ți cere
scuze atunci când ai făcut un
coleg să sufere, 10 moduri în
care îți poți arăta iubirea/
dragostea față de cineva). Este
foarte important să apreciem
ideile copiilor, oricare ar fi
acestea. La sfârșitul jocului,
putem selecta câteva idei pentru
a încerca să le punem în
practică.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
identifica soluții cu privire la anumite situații
exersa originalitatea

Desfășurarea activității:
1. Jocul începe cu prezentarea unei situații, de exemplu: Cine poate găsi 10
moduri de a… învăța un elefant să joace tenis sau Găsește 10 moduri de a…
face un iepuraș fericit.
2. În finalul jocului se pot purta discuții cu copiii despre cele mai
interesante/amuzante soluții găsite.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Aceasta joc poate fi jucat de către copii împreună cu părinții, pornind de la idei
de tipul:
- 10 moduri în care poți fi folositor/ de ajutor
- 10 moduri de a face pace cu cine te-ai certat
- 10 lucruri pe care le poți învăța/ repeta la bucătărie.

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
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JOC DE DEZVOLTARE A INVENTIVITĂȚII

Îmbunătăţeşte-l
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

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

Materiale necesare:
nu necesită

Sugestii pentru
educator:
Odată ce practicăm astfel
de jocuri cu copiii este evident
că ne interesează părerile și
ideile copiilor. De aceea, vă
sugerăm să folosiți ideea de
îmbunătățire a tot ceea ce le
afectează viața la grădiniță, în
timpul cursurilor față în față
sau la distanță: Ce idei aveți
pentru a îmbunătăți modul de
desfășurare a întâlnirii de
dimineață? Dar a jocurilor în
aer liber? Cum putem
comunica mai bine atunci când
cursurile se desfășoară la
distanță?

Pe durata acestei
activități copiii vor:
dezvolta creativitatea
vor găsi sugestii/idei despre cum ar putea îmbunătăți un obiect

Desfășurarea activității:
1. Se alege un obiect – un burete, un pix, un avion de jucărie, un obiect
vestimentar; i se analizează caracteristicile: Din ce materiale este realizat? Ce
formă are? La ce este folosit? Apoi i se cercetează limitele: Care sunt
neajunsurile lui?, Cum poate servi mai multe scopuri?
2. Copiii pot veni cu sugestii despre cum ar putea fi îmbunătățit obiectul
respectiv.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Putem integra această activitate în rutina firească a vieții de zi cu zi. De
exemplu, atunci când îl ajutați să-și închidă fermoarul, ați putea discuta despre
acest obiect: Oare trebuie neapărat să aibă această formă? Cum ar putea
arăta un nou model de fermoar?

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
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JOC DE AUTOREGLARE

Roşu! Verde!
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Întâlnirea de dimineață
Dezvoltarea socio-emoțională
Autocontrol și expresivitate emoțională
Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
Tot grupul

Materiale necesare:

bulină roşie şi

bulină verde

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Practicați jocul în pereche cu
fiecare copil. Abia după ce jocul
este practicat împreună cu un
adult, copiii se pot juca și cu un
partener de aceeași vârstă.

1. Explicăm copilului că vom pune o întrebare la care vom răspunde amândoi.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
discuta despre cum s-au
simțit când li s-a ascultat punctul
de vedere și când nu li s-a
ascultat
învăța să își aștepte rândul

2. În momentul în care vom pune pe masă o bulină roșie, vom răspunde
deodată și vom vorbi amândoi în același timp.
3. În etapa următoare, vom pune pe masă o bulină verde și fiecare va
răspunde pe rând.
4. Întrebați copilul cum s-a simțit în ambele variante, când a înțeles și când
s-a făcut înțeles mai ușor.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
În cazul în care un copil intervine în discuția adulților, întrerupe conversația
sau vorbește fără să își aștepte rândul, se poate adopta metoda microfonului.
Astfel, o lingură de lemn poate fi un microfon pe care îl primește doar cel care
are dreptul la cuvânt, astfel încât să se practice vorbirea pe rând.

Activitate elaborată de

PERSONALITĂȚI DIN ȚARA MEA
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JOC DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII

Cuvinte ajutătoare
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Întâlnirea de dimineață
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Mesaje orale în diferite situații de comunicare
Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă)
Tot grupul

Materiale necesare:
nu necesită

Sugestii pentru
educator:
Varianta Telefonului fără fir
de mai devreme poate fi
modificată pentru perioada de
pandemie. De exemplu, se
poate descrie parcul printr-un
cuvânt sau o sintagmă (loc de
plimbare, loc de relaxare,
echipamente de joacă). Pentru
a-i ajuta pe copii să identifice
cele mai potrivite descrieri, pot
fi invitați să răspundă doar
copiii care se anunță.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
dezvolta creativitatea
descrie un obiect / loc folosind cuvinte proprii
exersa ascultarea activă a unui mesaj

Desfășurarea activității:
1. Un copil alege un cuvânt și-l spune în șoaptă următoarei persoane
împreună cu 2 cuvinte ajutătoare strâns legate de cuvântul respectiv, de
exemplu, parc - cuvinte ajutătoare: loc de joacă, băncuțe.
2. A doua persoană trebuie să descrie cuvântul colegilor fără să folosească
cuvintele ajutătoare.
3. Jocul continuă până când toți copiii reușesc să îşi exprime ideile.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Părinții pot practica cu copiii o comunicare cu sens, în care vocabularul se
extinde, mai ales atunci când discută liber: Haide să povestim fiecare cum
ne-am petrecut ziua. Povestesc întâi eu o idee, apoi te ascult pe tine (sau
invers, dacă preșcolarul este dornic de a împărtăși).

