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Cine sunt/ suntem?
PROIECT TEMATIC

SUFLET DE ROMÂN
Durata: o săptămână

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII










Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
Autocontrol și expresivitate emoțională
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Activare și manifestare a potențialului creativ
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
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

COMPORTAMENTE VIZATE












Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a deosebirilor dintre oameni
Demonstrează abilități de autocontrol emoțional
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător

INVENTAR DE RESURSE

METODOOGICE
Strategii de evaluare inițială:

conversația, discuția liberă, observarea comportamentului,
explicația, demonstrația, brainstorming

Strategii de evaluare formativă:

observația, conversația, jocul de rol, jocul didactic, joc exercițiu,
joc logico-matematic, joc de masă, joc de comunicare, joc de
dicție, exerciții grafice, activități practice, jocuri de construcție și
de îmbinat, jocuri de creație, jocuri de mișcare, joc muzical,
activități artistico-plastice, modelaj

Strategii de evaluare sumativă:

expoziții, portofolii, observarea comportamentului, aprecieri
verbale și stimulative, analiza lucrărilor

MATERIALE
ALFABETIZARE:

cărți, planșe, jetoane cu litere, cu obiecte, jocuri, creioane, foarfece,
etichete cu denumirea unor cuvinte (pentru exerciții grafice), pietre sau
alte materiale din natură, șablon traistă

ȘTIINȚĂ:

planșe, enciclopedii, imagini, prezentări PPT, creioane, harta țării, drapel

JOCURI DE MASĂ:

fișe de lucru, jocuri de îndemânare

JOC DE ROL:

seturi de joc de rol, păpuși, ustensile de bucătărie, recipiente de diferite
mărimi, ustensile de bucătărie, costume populare, marionete, măști,
microfon jucărie

CONSTRUCȚII:

piese de lemn, piese lego, piese de îmbinat, cuburi, materiale
neconvenționale, mașini de armată, avioane

ARTĂ:

gherghef, materiale din natură, linguri de lemn, acuarele, șablon stema
României, cutii de lapte, bețe de înghețată, pensule, lipici, sclipici,
foarfece, coli albe și colorate, materiale neconvenționale, cartoane
colorate, suport pentru apă, fire de lână

BIBLIOTEGRAFICE:
 Curriculum pentru educație timpurie, București, 2019
 Mihaela Ionescu (coord.), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la
naștere la 7 ani, București: Vanemonde, 2010
 Grama F., Pletea M., Sesovici A., ... Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar,
București: Didactica Publishing House, 2009
 Preda, V., Pletea M., Grama F., ... 450 de jocuri educaționale: repere fundamentale în învățarea și
dezvoltarea timpurie a copilului: (19 luni – 84 de luni). București: Didactica Publishing House, 2011
 Preda M., Petcu T., Aramă M., ... Ola în grupa mare. Resurse didactice pentru profesori. Sugestii de
psihologie preșcolară, București: Art Klett, 2018

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema propusă?
•

Țara noastră se numește România.
• Steagul țării este roșu, galben și albastru.
• Imnul țării este Deșteaptă-te române.
• 1 Decembrie este ziua României.
• Capitala României este orașul București.

Ce nu știu copiii și vor să afle?


Care este stema țării noastre?



Despre strămoșii noștri, tradiții, obiceiuri, port popular.



Orașe din România.

COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE:
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Exersarea capacității de pronunție corectă a sunetelor, cuvintelor
Utilizarea în comunicare a propozițiilor simple și dezvoltate
Reprezentarea unor litere prin decorare cu materiale diverse, construire din materiale neconvenționale
Realizarea grafismelor respectând spațiul, distanța, direcția liniilor
Manifestarea interesului pentru a asculta povești, înțelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive și
estetice ale acestuia

DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Manifestarea curiozității pentru explorarea mediului natural și social
Lărgirea sferei de reprezentări despre țara noastră, obiceiuri, tradiții, port popular
Operarea cu reprezentări matematice elementare (forme gemetrice) în diferite contexte de învățare

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Cultivarea sensibilității față de frumusețile țării (obiective turistice, obiceiuri, tradiții, sărbători)
Promovarea elementelor naționale specifice țării noastre și zonei în care locuiesc
Realizarea de produse prin tehnica țeserii pe gherghef, promovând meșteșugul românesc
Realizarea de căsuțe tradiționale românești prin utilizarea materialelor neconvenționale

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
Dezvoltarea atenției și a memoriei auditive
Dezvoltarea sentimentului de mândrie și respect față de valorile României
Extinderea însușirii și utilizării tehnicilor de desen și pictură, prin utilizarea instrumentelor de limbaj plastic
Manifestarea creativității în realizarea unui tablou, promovând drapelul național

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
Exersarea exercițiilor de mers cadențat pe fundal muzical
Participarea cu interes la activități fizice variate (jocuri de mișcare, dans, mers, sport)

Notă:
Pe perioada desfășurării activităților în scenariul roșu, învățarea se realizează atât sincron, cât
asincron. În ceea ce privește învățarea sincron, aceasta de sfășoară pe platforma Google meet sau pe
Zoom, o dată pe săptămână, într-o zi stabilită împreună cu părinții grupei. Învățarea asincron se
desfășoară cu ajutorul platformei Padlet, dar și pe canalele de comunicare ale grupei (Whats app,
Facebook). Educatoarele pregătesc săptămânal sau în funcție de perioada proiectului tematic pachete
de resurse cu sugestii de activități pentru preșcolarii grupei, acestea fiind totodată prezente pe
platforma Padlet. Ulterior, comunicarea cu părinții și cu copiii se realizează utilizând platforma Padlet
și canalele de comunicare. Părinții ne transmit poze, înregistrări din activitățile desfășurate cu copiii,
alegând canalul dorit. După încheierea proiectelor tematice, părinții aduc la grădiniță dosarele copiilor
cu activitățile desfășurate acasă. La sfârșitul săptămânii, educatoarele oferă un feedback personalizat
fiecărui copil, dar și un feedback general pentru activitățile realizate de-a lungul săptămânii. De
asemenea, în timpul activităților desfășurate sincron, educatoarele oferă feedback prompt, în mod
direct. Activitățile propuse sunt proiectate și adaptate în mod constant în funcție de preferințele și
necesitățile copiilor.
În continuare am listat activități adecvate temei din care se selectează și se transmit părinților activități
relevante pentru scenariul desfășurării cursurilor la distanță.

TEMA PROIECTULUI

SUFLET DE ROMÂN
SUBTEMA

Român sunt și vreau să fiu!
Intervale orare

Activități de învățare

LUNI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

9,30 – 10,00

R: Micul dejun
ADP: ÎD: Sunt român/ româncă (nume, fizionomie, limbă vorbită, port popular în
funcție de regiune etc.) (convorbire cu părinții)
R: Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere/ Unde-s doi, puterea crește...!
(deprinderea de a fi uniți)
T: Alunelul – joc muzical
ALA 1:
Artă: Felicitare pentru țara mea – colaj cu materiale din
natură
Joc de masă: Orașe din România – puzzle digital
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/decor/307561-clujnapoca

10,00 – 11,30

Alfabetizare: Traista tradițională – antrenament grafic
(decorarea traistei cu motive tradiționale românești)
ADE: DȘ: Straiele românești de odinioară – observarea
portului popular românesc
https://www.youtube.com/watch?v=6UMywYSQGhg

ACTIVITATE
DETALIATĂ

11,30 – 12, 30

DOS: Descoperim meșteșugul țesutului – țesere covoraș/ carpetă cu fire de lână/
bucăți de material textul/ fâșii de hârtie.
ALA 2: Drag mi-e jocul românesc – joc de mișcare cu text și cânt

MARȚI
07,30 – 09,00

R: Micul dejun

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: ÎD: Reportaj despre România – joc de rol, de comunicare

09,00 – 09,30

9,30 – 10,00

10,00 – 11,30

R: Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere/ Unde-s doi, puterea crește...!
(deprinderea de a fi uniți)
T: La defilare!
ALA 1:
Aflabetizare: Litera R de la România (scrie numele țării tale cu materiale din natură)
Artă: Linguri tradiționale românești – desen/ pictură pe linguri de lemn
Construcții: Parada națională militară (Mesaj către copii: În fiecare an, pe 1
Decembrie, se organizează o defilare pentru a sărbători Marea Unire și pentru a
comemora eroii căzuți în luptă. Organizează și tu o paradă cu mașini militare.
Construiește cu ajutorul materialelor avute la dispoziție traseul pentru parada militară
și folosește mașini de armată, soldați etc. pentru a crea scena defilări.)
ADE: DLC: Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut Unirea cea Mare – lectura
educatoarei (poveste audio)

11,30 – 12, 30

DEC: Steagul țării mele – tablou (Copiii realizează împreună cu
părinții un tablou de 1 Decembrie. Se lipesc în partea de sus a
tabloului/ colii de carton creioane colorate cerate în culorile
drapelului. Pe centrul tabloului se lipește o inimioară
autoadezivă, care se va dezlipi după ce creioanele au fost topite.
Se topesc creioanele cu ajutorul unui feon, iar ceara va curge în
jos pe tablou creând drapelul.)
https://www.youtube.com/watch?v=yB-hjlbpYJ4
ALA 2: Deșteaptă-te, române – Imnul național
https://www.youtube.com/watch?v=Eb3Fedzb_w8

MIERCURI
07,30 – 09,00

R: Micul dejun

ACTIVITATE
DETALIATĂ

ADP: ÎD: Creionul în gură! – joc de dicție

09,00 – 09,30

9,30 – 10,00

10,00 – 11,30

11,30 – 12, 30

R: Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere/ Unde-s doi, puterea crește...!
(deprinderea de a fi uniți)
T: Ostașii – joc de mișcare
ALA 1:
Artă: Stema României – crearea propriului blazon prin tehnici
alese de copil (desen, colorare, pictură, decorare)
Construcții: Harta României – lucru cu harta (realizarea hărții
cu ajutorul sforii/ a cuburilor etc.)
Nisip și apă: Granițele României – construcția hărții cu
ajutorul nisipului și a apei (se pot folosi diverse găletușe,
forme de nisip, lopățele și alte materiale necesare)
ADE: DLC: Mult e dulce și frumoasă limba românească
(constituirea de propoziții simple, propoziția enunțiativă,
precizarea semnului de punctuație corespunzător, reprezentarea grafică).
DȘ: Tabloul tricolor – joc logico-matematic (așezarea pieselor/ a figurilor geometrice
în culorile drapelului, în tablou. Piesele sunt așezate pe culori, pe coloane, piesele de
aceeași formă sunt dispuse în linii consecutive)
ALA 2: Cursa printre stegulețe – joc de mișcare (Se construiește un traseu șerpuit, cu
ajutorul unor cuburi, în culorile drapelului. Sarcina copilului este să alerge printre
obstacole fără a le dărâma/ atinge.)

Intervale orare

Activități de învățare

JOI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

9,30 – 10,00

10,00 – 11,30
ACTIVITATE
DETALIATĂ

11,30 – 12, 30

R: Micul dejun
ADP: ÎD: Continuă desenul (se prinde de perete cu bandă adezivă un desen/ o pictură
începută, dar neterminată; de exemplu: o casă fără acoperiș sau fără geamuri etc.
Copiii vor continua desenul/ pictura legați la ochi.)
R: Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere/ Unde-s doi,
puterea crește...! (deprinderea de a fi uniți)
T: Țară, țară, vrem ostași – joc de mișcare
ALA 1:
Joc de rol: De-a...oltenii (moldovenii, ardelenii) – specificul
fiecărei regiuni
Știință: Bogății de pe meleagurile mele natale – prezentare
PowerPoint
Artă: Muzeul Satului – confecționarea căsuțelor tradiționale
românești din materiale neconvenționale (cutii de lapte, bețe de înghețată, pictură
etc.)
ADE:
DOS: Legenda tricolorului – poveste ilustrată
DȘ: Orașul din figuri geometrice – joc logic
ALA 2: Cu trenul, spre București – joc distractiv

VINERI
07,30 – 09,00
09,00 – 09,30

9,30 – 10,00

10,00 – 11,30

R: Micul dejun
ADP: ÎD: Păstrează ritmul (Un adult/ frate mai mare creează un ritm simplu cu
ajutorul unui instrument muzical sau al unuia improvizat. Sarcina copilului este să îl
repete prin atingerea mesei. Copiii sunt încurajați să producă ritmuri noi.)
R: Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere/ Unde-s doi, puterea crește...!
(deprinderea de a fi uniți)
T: Moș Nicolae ne sfătuiește
ALA 1:
Știință: Legenda lui Moș Nicolae – prezentare PPT
Joc de masă: Magia toiagului – aranjarea pietrelor/
bilelor/ paielor pe conturul toiagului
Alfabetizare: Scrisoare pentru Moș Nicolae –
decorarea semnelor grafice, scrierea pe linia
punctată a cuvintelor (DRAGĂ MOȘ NICOLAE),
desen
ADE:
DEC: Audiem cântece de iarnă
https://www.youtube.com/watch?v=I6GHhj_K5BA

11,30 – 12, 30

DPM: Soldații la paradă – mers cadențat pe fundal
muzical
ALA 2: Ce se ascunde sub căciulă/ în ghetuță? – joc
distractiv (copiii aleg 3 căciuli/ ghetuțe și câte 3 obiecte care să încapă în fiecare
dintre ele. Unul dintre participanți la joc va ascunde obiectele, iar celălalt va ghici ce
se află în fiecare căciulă/ ghetuță. Rolurile și obiectele se schimbă pentru a păstra
entuziasmul.)

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Descoperim meșteșugul țesutului
DOMENIUL EXPERIENȚIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
Activitate practică - țesut
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:





fire de lână, de
materiale textil/
benzi de hârtie de
aceeași lungime
ață/ sfoară
o bucată de carton

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:



1. La începutul activității, copiii pot urmări un clip de
promovare a meșteșugului țesutului covoarelor, a
tradițiilor și obiceiurilor din țara noastră.
2. Se confecționează un gherghef dintr-o bucată tare de
carton și ață/ sfoară, pe care copilul va țese. Se
decupează cartonul pe margini, ca să se fixeze mai ușor
ața la intervale egale și se înfășoară ața sau sfoara în
jurul cartonului pentru a o fixa.
3. Copiii sunt invitați să țeasă un covoraș cu ajutorul unui
ac de plastic sau pur și simplu trecând firul de lână o
dată pe deasupra aței/ sforii, o dată pe dedesubt.
Firele se vor lega la capete pentru a nu se desface.
4. Covorașele țesute se pot fotografia și încărca pe un
panou virtual al grupei (ex. Padlet, distribuit deja pe
grup), iar copiii pot răsfoi lucrările realizate de colegii
lor.





Această activitate necesită sprijinul
altor persoane în realiza
produselor (părinți sau frați mai
mari, bunici) și un gherghef, care
poate fi împrumutat de la o bunică
sau confecționat de părinți.
Se poate organiza o întâlnire online
a copiilor cu o persoană care
desfășoară acest meșteșug.
Puneți accent pe explorarea zonei
culturale și a regiunii geografice
unde este situată localitatea în
care se află copilul.

Pe durata acestei
activități copiii vor:




afla informații despre România,
despre meșteșugurile tradiționale
românești și despre spațiul cultural
în care trăiesc;
experimenta arta țesutului și își vor
crea singuri covorașe sau carpete.

Legătura cu familia:
Familia poate prezenta obiecte tradiționale din gospodărie
sau din comunitate. Copiii vor experima împreună cu familia
meșteșugul țesutului și pot explora mai mult acest subiect.

JOC DE ROL, DE COMUNICARE

Reportaj despre România
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Întâlnirea de dimineață
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 sau
un microfon de
jucărie/
confecționat

Sugestii pentru
educator:




Educatoarea îi poate provoca pe
copii cu întrebări de la cele mai
creative, până la unele cât mai
practice.
Este foarte important să
apreciem întrebările copiilor și
să îi sprijinim pe copii să
investigheze mediul
înconjurător, orașul, țara în care
locuiesc, să-și dezvolte totodată
vocabularul, atenția și dragostea
pentru România.

Pe durata acestei
activități copiii vor:




avea posibilitatea de a-și
dezvolta vocabularul, de a exersa
formularea corectă din punct de
vedere gramatical, fonetic,
sintactic a propozițiilor;
juca rolul de reporter și vor avea
ocazia de a-și satisface
curiozitățile legate de o anumită
temă.

Desfășurarea
activității:
1. Copiii vor juca rolul de reporter și vor formula și adresa diferite
întrebări părinților/ bunicilor, pentru a afla informații despre
România. Copilul – reporter va folosi un microfon de jucărie
sau unul confecționat de copil și va avea cartonașe cu 5 steluțe
pe care sunt scrise cuvintele: Ce, Când, Cine, De ce, Cum.
2. Copilul – reporter va adresa întrebări unui părinte plecând de
la cuvintele scrise pe cartonașe și de la tema generală:
România este țara mea.
3. Scopul este acela de a obține cât mai multe întrebări și
răspunsuri la curiozitățile copiilor legate de această sărbătoare,
de a crea cât mai multe conexiuni între concepte și de a stimula
creativitatea copiilor.
 Ex: Ce sărbătorim de 1 Decembrie? Ce limbă vorbim în
România? Ce culori are drapelul României? Ce semnifică
ele? Când a avut loc Unirea? Cine sărbătorește ziua de 1
Decembrie? Cine confecționează obiectele de artizanat
românesc, costumele populare tradiționale? De ce îți
iubești țara? De ce purtăm ia tradițională românească?
De ce are loc parada de 1 Decembrie? Cum se numește
țara noastră?

Legătura cu familia:
La început, părinții pot oferi câteva întrebăr model după care
copiii se pot ghida. Părinții pot sprijin și reveni cu sinteze și
parafrazări după câteva secvențe de întrebări.

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

Creionul în gură
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 diverse situații de comunicare
Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de
comunicare
Tot grupul

Materiale necesare:


un creion

Sugestii pentru
educator:




Pentru ca aceste exerciții să aibă
succes, se recomandă ca pronunția
cuvintelor să se facă cât mai clar și
mai corect, crescând ritmul și
repetând jocurile cu diferită temă
sau chiar utilizând mici poezii care
pot îmbunătăți dicția.
Se recomandă ca aceste exerciții
de dicție să fie alternate cu
exerciții pentru respirație:
inspirațieâ, expirație.

Pe durata acestei
activități copiii vor:



perfecționa auzul fonematic
exersa pronunția corectă a
sunetelor.

Desfășurarea
activității:
1. Li se propune copiilor un exercițiu de dicție care va ajuta
la corectarea vorbirii, a defectelor de pronunție a
vocalelor și consoanelor limbii române.
2. Fiecare participant la joc va plasa propriul creion între
dinți, mai exact, în spatele caninilor.
3. Deși obstacolul creat de creion va impiedica articularea
cuvintelor, esențial în acest exercițiu este efortul de a
rosti fiecare fonem/ sunet cât se poate de corect.
4. Se vor rosti câte 3 cuvinte care conțin sunetul vibrant R:
România, românaș, tricolor, drapel, maramă, catrință,
ulcior, fuior, căruță, țară etc., sau sunetul Ș: București,
șarpe, cocoșat, șatră, șoric, pișcă etc sau orice alt sunet pe
care copilul nu îl pronunță corect. După rostirea
cuvintelor de 2 – 3 ori, cu creionul, se vor rosti aceleași
cuvinte de 1 – 2 ori fără creion, dar cu aceeași intensitate
și efort și la fel de rar. Ulterior se poate crește ritmul.

Legătura cu familia:
Părinții trebuie încurajați să corecteze de fiecare dată
pronunția sunetelor, cuvintelor. Dicția este importantă
pentru că ajută copilul să emită și să pronunțe corect toate
sunetele și cuvintele, ceea ce îi vor forma o rostire și o
cumunicare eficientă și fluentă. Fie că sunt la grădiniță, în
parc, la magazin sau acasă, copiii au nevoie de o pronunție
clară și de o exprimare corectă pentru a putea comunica cu
cei din jur fără dificultăți.

JOC DISTRACTIV

Cu trenul spre București
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Activități liber-alese 2
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:



ilustrații cu orașe
din România
fular

Sugestii pentru
educator:




Încurajați copiii ca atunci când
vizitează un oraș să fie atenți la
natură, să identifice asemănări
și deosebiri între clădirile
diferitelor orașe, piețe,
oameni, tradiții, obiceiuri,
limbaj etc. și să exploreze cât
mai mult spațiul socio-cultural
în care locuiesc sau orașele
vizitate.
Furnizați copiilor materiale
informative diverse
(enciclopedii, reviste, cărți) și
acordați-i sprijinul când caută
informații.

Pe durata acestei
activități copiii vor:




avea posibilitatea de a
valorifica toate informațiile
pe care le dețin despre un
anumit subiect/ oraș etc.
face vizite, plimbări,
colecționând imagini din
România.

Desfășurarea
activității:
1. Se așază pe sol/ pe pereți diferite imagini ilustrând orașe din
România. Se pot folosi imagini cu orașele și punctele de
atracție vizitate de copii împreună cu părinții lor.
2. Se leagă un fular de abdomenul copilului, iar acesta va juca
rolul de locomotivă. Trenul se va plimba în direcții diferite, iar
copilul va numi orașele în care se oprește. Copilul va descrie
orașul prin cuvinte proprii și va formula propoziții despre
orașul respectiv.
 Ex: Prima oprire...orașul Brașov/ Am ajuns în orașul
București. București este capitala României.

Legătura cu familia:
Când vizitează un oraș împreună cu părinții lor, copiii pot fi
îndrumați să observe cu atenție, să exploreze diferite zone,
obiective turistice etc. și pot totodată să pună câte un semn pe
o hartă de acasă.

Activițăți distractive și
jocuri de Crăciun
Jocuri pentru copii și părinți

COLECTIVUL
REDACȚIONAL

DIRECTOR:

Dir prof. Buta Maria –Georgiana

CADRE DIDACTICE:

Prof. înv. preșc. Burlacu Roxana
Prof. înv. preșc. Petre Gabriela
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Activițăți distractive

CUPRINS

1. Domeniul Științe
1.1. Matematică distractivă
1.2. Experimente distractive
2.Domeniul Estetic și Creativ
2.1 Tehnici de pictură
3.Domeniul Om și Societate
3.1 Activitate practică
3.2 Gătim împreună
4.Jocuri distractive
4.1 Bulgări de zăpadă
4.2 Jocuri de constructii de Crăciun

Activițăți distractive
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1.Domeniul Științe
1.1. Matematică distractivă



Arborele veșnic

Materiale necesare:
- 2 coli de hârtie verde
- O bucată mică de hârtie maro
- Foarfece
- Autocolante cu punct (opțional)
Descriere:
1.Tăiați 10 benzi de hârtie din hârtia verde de construcție. Apoi, tăiați-le, astfel încât să se
clatineze în dimensiuni de la cel mai mic la cel mai mare. Copiii mai mari ar putea face
acest lucru singuri.
2. Tăiați un trunchi pentru copac din hârtia de construcție maro.
Mai întâi puteți începe cu cea mai mică bandă de hârtie de construcție verde, unde puteți
adăuga apoi un punct pe bandă, acest punct poate să fie pictat cu degețelul sau se poate desena și colora cu un creion. Apoi, vă puțeți muta pe următoarea bandă cea mai mare și să
adăugați două puncte cu creionul sau pictând cu degețelul. Pe măsură ce continuăm șirul
numeric crescător îl ajutați pe cel mic să numere punctele, pe masura ce le-a desenat sau
pictat
După ce ați desenat/pictat punctele pe fiecare fâșie de hârtie, puteți începe să le aranjați. Mai
întâi puteți începe cu cea mai mare fâșie de hârtie și apoi puteți să-l rugați pe cel mic să caute următoarea fâșie mai mare și așa mai departe pe linie până când aveți
un copac plin mereu verde.
De asemenea, cel mic poate transforma bradul într-un pom de Crăciun
prin adăugarea de autocolante cu puncte colorate. Așa că se poate
întorce la fâșiile de hârtie și să adauge autocolante cu puncte deasupra
punctelor desenate/pictate.
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1.2. Experimente distractive


Zăpadă falsă

Materiale necesare:

- aproximativ 500g bicarbonat de sodiu alimentar;
- spumă de ras.
Descriere:

Un experiment foarte atractiv pentru cei mici este
fabricarea de zăpadă artificială. Așadar, două ingrediente vă
vor fi de folos: aproximativ 500g de bicarbonat de sodiu alimentar și spumă de ras. Se toarnă bicarbonatul de sodiu întrun castron. Apoi, turnați 3/4 din tubul cu spumă de ras și amestecați bine cu o
lingură sau cu mâinile. Așadar, acum aveți un mini Crăciun la voi în casă!



Bulgări de zăpadă

Materiale necesare:
- bulgări de zăpadă;
- un recipient în care să aduci bulgării în casă;
- castroane și pungi în care să „depozitezi” bulgării în casă;
- optțonal: un ceas.
Descriere:
1.Dupa ce te-ai jucat suficient timp afară, în zăpadă, alături de micuțul tău, invită-l în casă pentru un
experiment cu bulgări de zapadă!
2.Faceți împreună câțiva bulgări de mărimi asemănătoare, apoi luați-i cu voi în casă pe o tavă, într-o
găletușă sau o pungă.
3.Povesteste-i copilului tău în ce constă experimentul:
- să puneti câte un bulgăre în diverse locuri din casă (mai reci sau mai calde) și să vedeți unde se
topesc mai greu și unde mai ușor. Chiar te rugăm să-l lași pe micuțul tău să aleagă unde anume să
puneți fiecare bulgăre și să spună care crede că se va topi mai repede sau mai greu.
De exemplu, puteți pune un bulgăre într-un castron pe care îl asezați apoi pe calorifer sau pe masă,
un bulgăre într-un castron la frigider și un bulgăre la congelator, într-o pungă. Verificați din oră în
oră starea bulgărilor și discutați despre ce anume se poate face ca bulgării să se topească mai repede
sau mai greu.

Activițăți distractive
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1.Domeniul Științe
1.2. Experimente distractive


Fulgi de zăpadă efervescenți
Materiale necesare:
- bicarbonat de sodium;
- oțet;
- forme de gheață (sau de brioșe) – cu model de fulgi de nea
sau cu alte modele);
- apă;
- o tavă întinsă sau o cutie de plastic ușor adâncă
- un bidon de plastic (0,5 litri sau mai mic) + un cuțit sau alt
instrument ascuțit cu care să-i faci o gaură în capac;
- opțional: mânuși de unică folosință.

Descriere:

Ce ai de făcut?
1.Invită-l pe copil să-și pună mânușile de om de știință și să pregătească amestecul pentru fulgii
efervescenți: se toarnă bicarbonat de sodiu în fiecare formă (de gheață sau de brioșe), apoi foarte
puțină apă, până se transformă amestecul într-o pastă groasă. Nu e obligatoriu să ai forme cu model
de fulgi de nea, poți folosi orice fel de model.
2. Pune formele la congelator și lasă-le câteva ore, până îngheață amestecul de bicarbonat.
3.Intre timp foloseste (tu, nu copilul) un cuțit sau orice alt instrument ascuțit ca să faci o mică gaură
în capacul sticlei de plastic. Poți înlocui bidonul cu o pipetă.
Află mai jos la ce-ți va folosi în acest experiment.
4.Răstoarnă cu grijă „fulgii de zapada” din forme într-o tavă,
apoi umple bidonul sau pipeta cu oțet si invită-l pe cel mic să
picure oțet peste formele din bicarbonatul înghețat.

Ce se întamplă?
„Fulgii” se vor topi sfârâind precum pastilele efervescente, ca
urmare a reacției chimice dintre
bicarbonat si oțet.
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1.2. Experimente distractive


Ninsoare într-o pungă

Materiale necesare:
- o pungă cu șină (Ziplock);
- un pai de plastic;
- o bucată de polistiren;
- opțional: carioca.

Descriere:
1.Roagă-l pe cel mic să transforme bucata de polistiren în bobițe.
2.Turnați o mână de bobițe de polistiren în pungă.
3.Optional, cel mic poate desena cu cariocile pe punga un om de zăpadă, un capac, o casă
sau orice ar vrea să vadă „prins în ninsoare”.
4.Introduceți paiul într-unul din colțurile de jos ale pungii, înțepând pur și simplu punga cu
paiul.
5.Inchide șina pungii etanș.
6.Invită-l pe cel mic să sufle cu putere prin pai și să vadă ce se întâmplă: bilele de
polistiren vor începe să danseze în pungă, dând impresia unei ninsori viscolite.

Activițăți distractive
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1.Domeniul Științe


Puzzle-ul POMULUI DE CRĂCIUN

Materiale necesare:
- o cutie de ou reciclată;
- Acuarele;
- Pensulă;

Descriere:
Puteți să creați un puzzle de pom de Crăciun dintr-o cutie de ou reciclată,
care va duce la realizarea mai multor activități de matematică pentru
copiii dumneavoastră.
Așadar puteți face puzzle-ul pomului de Crăciun cu o tavă pătrată
mare pentru ouă, dar puteți folosi chiar două cutii de ouă.
1.Mai întâi, tăiați cutia în lungimi crescânde, apoi vopsiți piesele în
verde.
2.Prima provocare matematică pentru copiii dumneavoastră este să îi
rugați să așeze piesele în ordine de la cel mai lung la cel mai scurt.
Totodată, este indicat să îi îndemnați pe cei mici să folosească în acest
timp cuvintele: lung, scurt, număr, măsură și lungime, pe măsură ce
lucram.
3.După aceea, rugați-l pe ce mic să stivuiască apoi bucățile(piesele), una
peste alta, pentru a forma bradul de Crăciun!
4.Odată ce pomul de Crăciun este complet, puteți verifica munca
preșcolarului împreună cu acesta.
Puteți număra pentru a determina care este cea mai lungă piesă
și totodată, care este cea mai scurtă.
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2.Domeniul Estetic și Creativ
2.1 Tehnici de pictură


Pomul de Crăciun

Materiale necesare:

- Furculiţă;
- Vopsea acrilică sau Tempura;
- Hârtie mai groasă;
- Farfurie de hartie.
Descriere:
1.Puneți vopseaua verde pe o farfurie de hârtie. Puteți utiliza câteva nuanțe diferite de verde pentru
puțină adâncime suplimentară picturii.
2. Scufundați furculița în vopsea. Există câteva moduri diferite prin
care puteți face acest lucru. Puteți apăsa și ștampila sau trage furculita
pe hârtie sau o altă opțiune este să pictați o formă de pom de Crăciun și
apoi să îndepărtați vopseaua. Asigurați-vă că faceți cursele mai scurte în
partea de sus și mai lungi în partea de jos.
3.Lăsați vopseaua să se usuce înainte de a adăuga ornamente
în partea de sus a bradului. Apoi, puteți picta mai întâi, în parte
de sus o stea și după aceea diferite ornamente și luminițe de
Crăciun.

Activițăți distractive
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3.Domeniul Om și Societate
3.1 Activitate practică


Brad din mânuţe

Materiale necesare:
- Hârtie colorată: galben şi două nuanţe diferite de verde;
- Foarfece;
- Creion;
- Bucată de carton sau foaie albă A3;
- Lipici.
Descriere:
1. Pe hârtiile colorate trasăm urmele mâinilor copiilor.
2. Decupăm mânuţele cu foarfeca. Pe hârtia galbenă desenăm o stea şi o decupăm şi pe aceasta.
3. Pe bucata de carton sau pe foaia A3 începem să lipim mânuţele alternând nuanţele, până
obţinem forma unui brad.
4.La final, în vârful bradului lipim steluţa galbenă.
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3.Domeniul Om și Societate
3.1 Activitate practică


Moş Crăciun din mânuţe

Materiale necesare:
- Hârtie albă;
- Foarfece;
- Creioane sau carioci;
- Vată;
- Lipici;
- Perforator;
- Şnur/Aţă.

Descriere:

1

1. Pe hârtia albă, cu ajutorul unui creion facem urma mânuţei copilului, după care o
decupăm.
2. Pe mânuţa decupată trasăm nişte linii orientative, până unde ar trebui să fie căciula
moşului şi barba.
3. Următorul pas este să desenăm căciula şi faţa moşului, apoi lipim vata.

2

4. La final, cu un perforator facem o gaură prin care introducem aţa sau şnurul pe care
îl legăm la capete.

3

Activițăți distractive

4

5
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3.Domeniul Om și Societate
3.1 Activitate practică


Cadouri handmade de sărbători pentru cei dragi

Materiale necesare:
- Acuarele acrilice;
- Apᾰ;
- Borcan/borcane de diverse mᾰrimi;
- Pensule;
- Sclipici;
- Serveţel.
Descriere:
1. Pictᾰm borcane cu acuarele acrilice, fᾰrᾰ apᾰ, doar sa spᾰlatᾰm bine pensula la fiecare schimbare
a culorii.
2.Dupᾰ ce se usucᾰ, lipim pe borcan steluţe, sclipici, diverse elemente decorative micuţe pentru a
crea un cadou magic.
3.Borcanul poate fi folosit la iluminarea plăcută a camerei dăcă puneți o lumânare în interior.



Omul de zăpadă- SNOWMAN

Materiale necesare:
- sticlă de plastic;
- bile de puf/ orez alb/ sare/ margele albe/ fasole albă pentru a
umple sticla;
- hârtie creponată roșie sau material textil roșu;
- siluetă - triunghi mic din hârtie portocalie;
- ochișori;
- bulinuțe negre.
Descriere:
1.Umpleți sticla cu bile mici de puf alb. Dacă nu aveți bile de puf, puteți folosi orez alb,
sare, mărgele albe sau fasole albă pentru a umple sticlele.
2.Așadar, umpeți sticuluța cu cât mai multe bile mici de puf alb pentru a realiza omul de
zăpadă.
3. Apoi folosiți hârtia creponată sau materialul textil pentru a face fularul omului de
zăpadă. De asemenea, tot din hârtie creponată îi puteți face omului de zăpadă și o
căciuliță.
3.După aceea îi puteți pune omului de zăpadă ochișorii, năsucul și gurița.
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3.Domeniul Om și Societate
3.2 Gătim împreună


Biscuiti cu cascaval

Ingrediente:
- 3 căni de făină;
- 2 linguri de smântână;
- un praf de sare;
- 250g margarină
- 2 oua;
- cașcaval;
-drojdie;
- zahăr.
Descriere:
1. Punem într-o cană drojdia cu apă călduță și o linguriță de zahar și obținem maiaua.
2. Intr-un castron punem făina, margarina, sarea și le frecăm foarte bine până se omogenizează.
3. Turnăm maiaua peste compoziția obținută, oul și frământăm adaugând smântâna până obținem un
aluat fraged.
4. Intindem aluatul. Cu ajutorul formelor decupăm biscuiții pe care îi așezăm în tavă pe hârtia de
copt.
5.Intr-un bol batem un ou pe care îl vom întinde cu ajutorul unei pensule peste biscuiți.
6.Răzuim cașcaval și lăsam să crească până terminăm de pus în tăvi toți biscuiții.
7.Preîncălzim cuptorul la 180 grade și coacem timp de 10 minute.
8.Tăvile le introducem în cuptor în ordinea în care au fost gata.

Activițăți distractive
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4.Jocuri distractive
4.1 Bulgări de zăpadă
Materiale necesare:
- pahare de unică folosință;
- bulgări de zăpadă artificiali moi sau
bulgări de zăpadă facuți de tine;
Descriere:
1.Joc Snowball Fight :
Puteți face acest lucru mai întâi, deoarece copiii dvs. sunt nerăbdători pentru a arunca aceste lucruri
unul la altul oricum. Avem câteva reguli de bază la noi, cum ar fi întotdeauna să aruncăm sub piept
(fără lovituri la cap).
2. Pe țintă:
Tipăriți sau desenați o țintă care poate fi fixată pe o ușă, perete sau fereastră. Puneți-i pe copii să
arunce cu bulgări de zăpadă pentru a încerca să atingă ținta.
De câte ori o pot face? Aruncați puțină învățătură în amestec pentru copiii mai mici, punându-i să
numere cu voce tare .
3.Aruncarea găleții:
Aproape același lucru, trebuie doar să arunce bulgări de zăpadă într-o găleată sau bol. Puteți utiliza
bandă de mascare sau bandă de pictor pe podea pentru a marca o linie la câțiva metri distanță.
4. Stack 'em Up:
Încercați să faceți un turn de zăpadă. Puteți menționa câteva principii de inginerie, cum ar fi o formă
de piramidă cu o bază largă, care va funcționa probabil cel mai bine. Copiii pot folosi o riglă pentru
a-și măsura creațiile după ce au terminat.
5.Dă-le jos:
Construiește o piramidă din pahare de plastic ușoare, apoi rulează sau aruncă bulgări de zăpadă
pentru a le doborî pe toate. Puncte bonus dacă copiii dvs. o pot face cu un singur bulgăre de zăpadă.
6.Cursa de ștafetă:
Luați câteva linguri de lemn și aveți o cursă bună de ștafetă. Aceasta este la fel ca o cursă de ouă,
dar folosește în schimb bulgări de zăpadă. Și dacă acești bulgări de zăpadă cad pe podea, nu există
nicio mizerie de curățat!
7.Pile On: Puneți-i pe copii să îngrămădească cât mai mulți bulgări de zăpadă pe o placă de plastic.
Câți pot încărca? Și o pot transporta prin cameră fără a pierde nimic?
Cum să faci bulgări de zăpadă în interior
Sock Snowballs: Pur și simplu înfășurați șosetele în bile sau adăugați niște umpluturi .
Fire Snowballs: Utilizați fire albe pufoase pentru a crea bile de fire adorabile .
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4.Jocuri distractive
4.2 Jocuri de constructii de Crăciun

Activițăți distractive
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„Crăciun
cât mai
luminos,
vis de iarnă
călduros,
liniște lângă
cei dragi,
veste bună
dinspre magi!”

Proiectarea activităților pentru săptămâna 07-11 decembrie 2020, desfășurate
asincron și sincron pe platforma Google Classroom - Google Meet

Grupa mare
Tema anuală de studiu:
„Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Tema proiectului:

„Farmec de iarnă”
Subtema:

„Surprizele lui Moș Nicolae”
Prof. înv. preşcolar:
Mihaela Paveluc, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău

Ziua/data

Activități de învățare

ADP:
ÎD: Bună dimineața! Ghetuțele mele sunt fericite!
Moment de înviorare: Gimnastica de înviorare
7 decembrie https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&t=52s
ALA 1:
2020
Artă: Magia dintr-un glob de iarnă – desen decorativ
Știință: Degețele curioase – joc senzorial rece-cald
ADE:
DȘ: Iarna – anotimpul alb – mediul natural
caracteristicile anotimpului iarna, lectură după imagini
DOS: Micul meu glob de iarnă - compoziție realizată
prin îmbinarea tehnicilor învățate anterior
ALA 2:
Vânătoarea de comori – găsește surprizele ascunse de
Moș Nicolae! - joc de atenție
LUNI,

Sugestii pentru părinți
Bună dimineața, albinuțe harnice și zâmbitoare!
Astăzi știm sigur că v-ați trezit cu zâmbetul pe buze pentru
că ați găsit în ghetuțe o mulțime de surprize lăsate de Moș
Nicolae. Vă rugăm să împărtășiți cu noi bucuria voastră,
atașând o fotografie cu ghetuțele voastre pline.
Ca în fiecare dimineață, v-am pregătit un cântecel simpatic
ce ne va ajuta să ne înviorăm.
Acum că ne-am înviorat, vă propunem să trecem la treabă.
Iată care sunt surprizele pe care vi le-am pregătit astăzi:
- un glob de iarnă dichisit, ce așteaptă să fie decorat pentru
a ilustra un peisaj de iarnă; Dragi părinți, vă rugăm să
printați globul din atașament și să îi ajutați pe copii cu
decuparea acestuia.

- o cărticică cu imagini de iarnă, pe care vă propunem să leo citiți părinților, explicându-le ce observați în fiecare
imagine;
- imagini și sugestii pentru a vă confecționa propriul vostru
glob de iarnă (https://www.itsybitsy.ro/fa-ti-propriul-globcu-zapada/)

Pentru ca ziua să devină distractivă, dragi părinți, vă rugăm
să îi implicați pe cei mici în două jocuri interesante:
Degețele curioase și Vânătoarea de comori. Pentru jocul
senzorial Degețele curioase puteți folosi orice obiect rece
sau cald pe care îl aveți la îndemână (cuburi de gheață,
recipiente cu apă călduță, obiecte scoase din frigider sau
congelator etc.). Provocați-i pe copii să recunoască
obiectele pipăite.
Pentru jocul de atenție Vânătoarea de comori puteți utiliza
bomboane, monede sau alte obiecte mici pe care le
ascundeți într-o cameră, provocându-i pe copii să le
găsească.
Acestea fiind spuse, vă urăm spor la treabă și abia așteptăm
să vedem fotografii cu rezultatele. Vă îmbrățișăm pe fiecare
în parte!
ADP:
ÎD: Bună dimineața! Salută-l pe copilul care a salutat
înaintea ta!
8 decembrie Moment de înviorare: Ghidușii -înviorarea
https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs
2020
ALA 1:
Bibliotecă: Scrisoare de mulțumire pentru Moș
Nicolae – exerciții de scriere – combinații de linii drepte
Artă: Bunul, Moșul Nicolae – hașurare și lipire
ADE:
DLC: Legenda lui Moș Nicolae – lexic și comunicare:
MARȚI,

Pentru Scrisoarea de mulțumire pentru Moș Nicolae puteți
utiliza template-ul din atașament sau în lipsa unei
imprimante vă rugăm să utilizați o foaie albă pe care să le
trasați modele de linii drepte.
Silueta lui Moș Nicolae poate fi ușor realizată cu ajutorul
template-ului atașat. Vă rugăm să îi ajutați pe cei mici cu
decuparea acesteia, urmând ca ei să o hașureze și apoi să o
lipească.

cunoașterea algoritmului unei povestiri (introducere,
cuprins, încheiere)
ALA 2:
Vine Moș Nicolae – audiție
https://www.youtube.com/watch?v=ej16q9pTeNA

Legenda lui Moș Nicolae poate fi audiată accesând acest link
https://www.youtube.com/watch?v=JX-jD6FR6ps
După ce au ascultat legenda, încurajați-i pe copii să o
povestească, identificând părțile componente ale acesteia:
Introducerea, cuprinsul și încheierea.
ADP:

În atașamente puteți găsi mai multe puzzle-uri ce-l
înfățișează pe Moș Nicolae. Decupați piesele de puzzle, apoi
ÎD: Cuvântul buclucaș
Moment de înviorare: Bună dimineața – salutăm încurajați-l pe copil să recompună imaginea.
9 decembrie frumos!
https://www.youtube.com/watch?v=QgYmzKOnhvI
2020
ALA 1:
Joc de masă: Ochișori atenți – puzzle cu diverse imagini
ce-l ilustrează pe Moș Nicolae – decupare și îmbinare
Artă: Cel mai dulce Moș Nicolae – decupare, asamblare
prin lipire
ADE:
DȘ: Așază cadourile în ordine de la cel mai mic la cel
mai mare și invers – relații de ordine între elementele
aceleiași mulțimi
ALA 2:
Spune-mi ce lipsește! - joc de atenție
MIERCURI,

O surpriză dulce din partea lui Moș Nicolae poate veni sub
această formă. Veți avea nevoie de imaginea din atașament,
pe care vă rugăm să o decupați. Ulterior, prin lipire, copilul
poate obține silueta lui Moș Nicolae, ce va sta în poziție
verticală.

Pentru activitatea matematică puteți utiliza chiar cadourile
primite în ghetuțe sau orice obiecte care vă sunt la
îndemână.
Pentru jocul Spune-mi ce lipsește! puteți aduna mai multe
obiecte pe care să le plasați în ordine pe masă. Lăsați-l să le
privească 30 de secunde, apoi legați-l la ochi și luați unul
sau mai multe obiecte. Provocarea va fi să identifice
obiectul/obiectele care lipsesc.

JOI,
10
decembrie
2020

ADP:
ÎD: Salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea
cu ceilalți - Moș Nicolae pentru o zi
Moment de înviorare: Înviorarea de dimineață –
Matinalul Zurli
https://www.youtube.com/watch?v=FRdibe1O_No
ALA 1:
Construcții: Orașul în sărbătoare – machetă realizată
prin îmbinarea cuburilor, a pieselor lego și adăugarea
oricărui element adecvat temei pe care îl aveți la
îndemână
Artă: Ciorăpelul meu iubit, de Moș Nicolae cadorisit –
decupare, hașurare și lipire

Bună dimineața, albinuțele noastre zâmbitoare! Ne bucurăm
atât de mult să vă revedem! Vrem însă să descoperim ce
albinuțe au reușit să ajungă la întâlnirea noastră, așa că vă
invităm să vă folosiți de urechiușele de ascultare și să fiți
foarte atenți pentru a participa la jocul Găsește albinuța
descrisă! Voi începe să descriu un copil, oferind mai multe
detalii. Atunci când ești sigur că tu ești cel descris, strigă
Prezent!. Mă gândesc la un copil...cu două urechi, părul lung
și blond, care poartă un tricou portocaliu.
Educatoarea va continua până ce fiecare copil a fost descris,
realizând în felul acesta prezența.
Iar acum, dragi copii, am nevoie de jurnalele voastre pentru

ADE:
DOS: Un cadou mic aduce un zâmbet mare – cu grijă și
cu migală, cadouri împachetăm! - relații de grup:
prietenie, ajutor reciproc, toleranță
ALA 2:
Farfuria cu bule de săpun – experiment distractiv

calendarul naturii. La semnalul meu, vă rog să le deschideți
la pagina care ne arată cum este vremea astăzi.
Așa cum ați observat, activitățile din această săptămână au
fost dedicate lui Moș Nicolae. Astăzi vrem să ne începem ziua
cu un joc de imaginație, amuzant și interesant. Vă propunem
să ne imaginăm fiecare că putem fi Moș Nicolae pentru o zi.
Așadar, pe rând, vă invităm pe fiecare să completați
propoziția Moș Nicolae de aș fi, i-aș duce un cadou
prietenei/prietenului meu ... pentru că ...
Ideile voastre au fost minunate, ne-am bucurat tare mult să
vă revedem și să descoperim ce ați mai făcut în ultima
perioada. Întâlnirea noastră se va încheia acum, nu înainte
însă de a ne înviora cu ajutorul următorului cântecel propus
de Gașca Zurli.
La revedere, dragii noștri, ne revedem săptămâna
următoare!
Alte sugestii postate pe platformă pentru părinți:
Dragi părinți, pentru că empatia se învață de la cea mai
fragedă vârstă, astăzi vă rugăm să îi încurajați pe copii să
dăruiască o jucărie unui copil ce nu a fost vizitat de Moș
Nicolae. Suntem convinse că în preajma dumneavoastră se
află un astfel de copil, iar acum este un moment potrivit
pentru a face o faptă bună. După ce a fost aleasă jucăria,
asigurați-vă că este completă (dacă este un puzzle sau un
joc cu mai multe piese) și oferiți-i copilului materiale pentru
a o împacheta.
Pentru experimentul distractiv veți avea nevoie de o farfurie
mică, un pai de băut, detergent lichid de spălat vase şi apă
de la robinet. Cu grijă turnați 2 picături de detergent în
farfurie apoi puțină apă (lăsați apa să curgă peste detergent
pentru a se forma câteva spume)! Așezați apoi farfuria pe o
suprafață plană, solidă, cum ar fi masa din bucătărie. Pentru
a crea bulele, suflati uşor şi încet în apa cu detergent, dar
nu prea repede, pentru că nu va funcționa!

VINERI,
11
decembrie
2020

ADP:
ÎD: Micii detectivi găsesc semnele iernii în natură.
Moment de înviorare: Jocul dimineții
https://www.youtube.com/watch?v=l7N7i9ecRXc
ALA 1:
Bibliotecă: Bunul Moș Nicolae – memorizare
Joc de rol: De Moșu’ e obosit, ajutorul lui a și sosit activități specifice precum pregătirea cadourilor,
parcurgerea unui traseu, așezarea cadourilor în
ghetuțele membrilor familiei
ADE:
DPM: Pe urmele lui Moș Nicolae – parcurs aplicativ –
săritură, târâre, mers în echilibru
ALA 2:
Cutia misterelor – joc senzorial

Vă rugăm să îi sprijiniți pe copii în memorizarea poeziei
citind-o cu intonație, explicând cuvintele necunoscute și
încurajându-i să le încadreze în propoziții noi.

Parcursul aplicativ poate fi realizat utilizând materialele și
obiectele pe care le aveți la îndemână: scaune, masă, linie
trasată pe covor cu bandă adezivă pentru mersul în echilibru
etc.
Pentru Cutia misterelor alegeți un număr mare de obiecte și
puneți-le într-o cutie. Încurajați-l apoi pe copil să
recunoască prin pipăire obiectele din interior.

Culoarea albastră din tabel este
utilizată pentru a evidenția
modalitatea în care se
realizează
o postare pe platformă,
iar cea verde pentru o
secvență de activitate sincron.

