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PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU  

Când / Cum și de ce se întâmplă? 
 

 
PROIECT TEMATIC:  

MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS, MIȘCĂ-TE VOIOS! 
 

Durata: 2 săptămâni  
 

SUBTEME   

 

Săptămâna 1 (02-06.11.2020)  

Vitamine și sănătate din legume  
Recunoașterea și aplicarea recomandărilor privind consumul de legume  

 

Săptămâna 2 (09-13.1012020)  

Fructele – izvor de sănătate  
Conștientizarea necesității întăririi sănătății prin mișcare și consumarea fructelor 

 
 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII  
 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală;  
 Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare;  
 Interacțiuni cu adulții și copiii de vârste apropiate; 
 Curiozitate, interes și inițiative în învățare;  
 Activare și manifestare a potențialului creativ;  
 Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

 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;  

 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

 Inițiază/participă la interacțiuni pozitice cu copiii de vârstă apropiată;  
 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri create;  
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);  
 Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene (relații din mediul apropiat);  
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, 

volum.
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                                                                  INVENTAR DE RESURSE 

METODOLOGICE  
 

Strategii de evaluare inițială: observarea comportamentului, discuție liberă, convorbire, 
exerciții  

 

Strategii de evaluare formativă: observarea comportamentului, observația, exerciții, jocuri de 
rol, jocuri  de mișcare, jocuri didactice, convorbiri  

 

Strategii de evaluare sumativă: exerciții, convorbiri, portofolii, expoziții cu produsele activității  
preșcolarilor 

 

MATERIALE:  
 
BIBLIOTECĂ: 

 
cărți, planșe, jetoane, jocuri, creioane  

 
ȘTIINȚĂ: 

 
planșe, enciclopedii, colecții de semințe, lupe, legume   

 
JOCURI DE MASĂ: 

 
puzzle-uri, jetoane  

 
JOC DE ROL: 

 

truse „De-a gospodina”   
 
CONSTRUCȚII: 

 
piese lego de mărimi și culori diferite  

 
ARTĂ: 

 

creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, sârmă, coli albe și colorate 
 
 

BIBLIOGRAFICE:                       
Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019; 
Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care  operează Curriculum pentru 
educația timpurie 2019; 
Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în școli și grădinițe.  
 
 
 

                                                                  INVENTAR DE PROBLEME 
 

Ce știu copiii despre tema propusă? 
                                                            

�                                                              Pentru a fi sănătoși trebuie să mâncăm legume. 
 
�                                                              Este necesar să respectăm regulile de igienă. 
 
�                                                              Din legume se prepară multe feluri de mâncare. 

 

Ce nu știu copiii și vor să afle? 
 

�                                                              Ce înseamnă să mănânci sănătos?  
 
�                                                              Ce alimente conțin vitamine? 
 
�                                                              Unde găsim vitaminele? 
 
�                                                                  Cum ne putem crește imunitatea? 
 

�                                                              De ce trebuie să consumăm multe legume și fructe proaspete? 
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

Comunicare și expresivitate   
Nuanțarea exprimării prin folosirea de cuvinte și expresii cu valoare stilistică 

 
Gramatică  

Utilizarea părților de vorbire flexibile – substantivul (cazurile nominative și acuzativ în propoziții  
simple și dezvoltate) 

 

Comunicare scrisă 
Trasarea de segmente de linii drepte, linii oblice spre dreapta și spre stânga  

 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ 
 

Descoperirea caracteristicilor plantelor (legumelor), a mediului de viață, a condițiilor necesare  
creșterii și dezvoltării; identificarea importanței, a modalităților de îngrijire și protecție 

Stabilirea poziției relative a unui obiect față de un punct dat (după, sub, lângă, înainte, înapoi,  
la stânga, la dreapta, deasupra, dedesubt)  

 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 
 

Aplicarea normelor și regulilor de consumare a legumelor sub diferite forme   
Aplicarea tehnicilor de îndoire a sârmei în două fire, de îmbinare și lipire a unor decupaje  

 

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV 
 

Interpretarea unor cântece cu sunete înalte și joase 

Aplicarea tehnicilor de desen și pictură, prin utilizarea elementelor de limbaj plastic 
 
 

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC 
 

Efectuarea exercițiilor fizice pentru diferite părți ale corpului și pentru deprinderile  
motrice de bază (mers, alergare, săritură)  

  
 
 

Notă: 
 

Acest proiect tematic are ca rol consolidarea deprinderilor de a consuma zilnic legume 
proaspete sau preparate adecvat, în cantități recomandate, în contextul pandemiei, precum și a 
deprinderilor de a efectua zilnic mișcări, exerciții fizice, jocuri de mișcare.  

De asemenea, proiectul are obiectivul de a dezvolta capacitățile de cunoaștere, explorare și 
înțelegere a mediului înconjurător, înțelegerea raportului cauză – efect dintre obiectele și 
fenomenele din mediul înconjurător pentru formarea unei atitudini pozitive față de acesta.  
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                                 Săptămâna 

      02-06.11.2020 

TEMA PROIECTULUI  
                              

MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS, MIȘCĂ-TE VOIOS! 
 

SUBTEMA  

Vitamine și sănătate din legume 
 
Intervale orare Activităţi de învăţare   
LUNI 
 
07,30 – 09,00 
 
 
  
 

 
09,00 – 09,30 
 

  
 

 

  
09,30 – 10,30 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: ÎD: Dacă ai fi o legumă, care ai dori să fii și de 
ce?  
R: Mișcare și sănătate – exerciții de mișcare, exerciții de igienizare a mâinilor  
T: Legumele – cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro    
ALA 1:   
Știință: Tipuri de semințe – observare și experimente  
Joc de rol: La magazinul cu legume – denumire, înfățișare  
Bibliotecă:  Enciclopedie pentru copii – exerciții pentru numărul 
substantivului  
ADE: DȘ: Legume de toamnă – observare, investigare, descrierea  
                 caracteristicilor, importanței
DOS: Legume – roșia și vânăta – exerciții de îndoire a sârmei   

                                                 în două fire  

10,30 – 11,00          ADP: R: Gustarea cu legume 

11,00 – 12,30         ALA 2: Culegem legume în coșuri – exerciții de mers cu diferite acțiuni  
                                        Bibliotecă: Povestea vitaminelor, de Lucia Muntean – audiție    
                                        https://www.youtube.com/watch?v=0kpuKoXFNTQ&ab_channel=MinutedePoveste   
 

MARŢI 
 
07,30 – 09,00  
 
 
 
 
 
09,00 – 09,30 
 

 
 
 
 
 
09,30 – 10,30 

  
 
 

10,30 – 11,00 
11,00 – 12,30 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: ÎD: Mâinile și legumele curate, înseamnă 
sănătate!   
R: Mișcare și sănătate – exerciții de mișcare, exerciții de igienizare a mâinilor  
T: Legumele – cântec 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro  
ALA 1:  
Bibliotecă: Povestea legumelor lăudăroase – audiție 
https://www.youtube.com/watch?v=iw9CWaMO3rw&ab_channel=AtelierulPovestilor  
                    Supa de zarzavat, de Otilia Cazimir – audiție 
https://www.youtube.com/watch?v=zFYz3MVOSqw&ab_channel=Maria-IrinaCiocan   
Construcții: Coșuri pentru legume – exerciții de îmbinare piese Lego  
ADE: DLC: Toamna în grădina mea – lectură după imagini  
DEC: Legume vesele – exerciții de pictură prin amestecarea a  
                   două culori primare (roșu, galbe, albastru) 
ADP: R: Gustare cu legume 
ALA 2: Activitate în aer liber - Grădina – loc de viață pentru plante și  
             animale – exerciții de observare și investigare 
           Artă: Vitamine – cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=h4ATIYW89ao&ab_channel=ParadisulVeselTV  

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro
https://www.youtube.com/watch?v=0kpuKoXFNTQ&ab_channel=MinutedePoveste
https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro
https://www.youtube.com/watch?v=iw9CWaMO3rw&ab_channel=AtelierulPovestilor
https://www.youtube.com/watch?v=zFYz3MVOSqw&ab_channel=Maria-IrinaCiocan
https://www.youtube.com/watch?v=h4ATIYW89ao&ab_channel=ParadisulVeselTV
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Săptămâna 

      02-06.11.2020 

Intervale orare Activităţi de învăţare   
MIERCURI 
 
07,30 – 09,00 
 

 
  
  
09,00 – 09,30 
 

 

 

 

 

 
09,30 – 10,30 

 
  
 
 
 
 
 
 

10,30 – 11,00 

11,00 – 12,30 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: ÎD: Ce consumăm de la această legumă?  - joc   
R: Mișcare și sănătate – exerciții de mișcare, exerciții de igienizare a mâinilor  
T: Legumele – cântec 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro  
ALA 1:  
Artă: Calendarul consumului de legume – exerciții de desen 
          Cărticica legumelor pe anotimpuri – exerciții de colorare și hașurare   
Joc de masă: Reconstituim legumele – joc puzzle   
Știință: Frunza, bucătăria plantei – observare, experiment 
               Unde am așezat borcanele cu legume? – joc exercițiu  
              pentru pozițiile spațiale  
ADE: DLC: Completează propoziția! – joc didactic pentru părți  
                  de vorbire flexibile – substantivul în cazurile nominativ  
                  și acuzativ 
DȘ: Spune, unde am așezat mulțimea legumelor! – joc de 
                 orientare și stabilire a poziției relative a unui obiect 
                 față de un punct (după, sub, lângă, înainte și înapoi) 
ADP: R: Gustarea cu legume 
ALA 2: Bibliotecă: Mănâncă-ți legumele, Bălăuco! – poveste        
https://www.youtube.com/watch?v=VzHyNO5NrE&ab_channel=S
tefan%E2%80%99sShow  
             Joc de mișcare: Iepurele la varză – joc pentru săritură 
 

                                 
 

JOI 
 
07,30 – 09,00  
 
 

 
 

 
09,00 – 09,30 

 

 

 

 
09,30 – 10,30 

 

 

 

 

 
10,30 – 11,00  
11,00 – 12,30 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: ÎD:  Farfuria care mă hrănește – joc de 
selectare a alimentelor  
R: Mișcare și sănătate – exerciții de mișcare, exerciții de igienizare a mâinilor  
T: Legumele – cântec 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro  
ALA 1:  
Artă: Tablou cu legume – exerciții de îmbinare și lipire 
           Masca legumelor – exercițiu de hașurare și colorare  
Joc de rol: De-a gospodinele – prepararea gustărilor din legume   
ADE: DȘ: Unde este mulțimea legumelor? exercițiu de 
                 orientare și stabilire a poziției relative a unui obiect 
                 față de un punct (la stânga, la dreapta, deasupra, 
                 dedesubt) 
DPM: Din cerc în cerc – joc de mișcare pentru săritura în  
                     lungime de pe loc 
ADP: R: Gustarea cu legume 
ALA 2: Bibliotecă: Ghici, ghicitoarea mea! – ghicitori pentru 

                                                              caracteristicile legumelor 
                                 Legume și fructe care seamană cu organele corpului uman  
                               pe care le vindecă – citire imagini https://stiinta-mister.ro/fructe-si-legume-care-seamana-

cu-organele-corpului-uman-pe-care-le-vindeca-farmacia-lui-dumnezeu-este-uluitoare/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro
https://www.youtube.com/watch?v=VzHyNO5NrE&ab_channel=Stefan%E2%80%99sShow
https://www.youtube.com/watch?v=VzHyNO5NrE&ab_channel=Stefan%E2%80%99sShow
https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro
https://stiinta-mister.ro/fructe-si-legume-care-seamana-cu-organele-corpului-uman-pe-care-le-vindeca-farmacia-lui-dumnezeu-este-uluitoare/
https://stiinta-mister.ro/fructe-si-legume-care-seamana-cu-organele-corpului-uman-pe-care-le-vindeca-farmacia-lui-dumnezeu-este-uluitoare/


 

Activitate elaborată de Maria CHIRILOAIE / Școala Gimnazială Alecu Russo / Bacău 

Săptămâna 

      02-06.11.2020 

Intervale orare Activităţi de învăţare   
VINERI 
 
07,30 – 09,00  
 
 

 
 

 
09,00 – 09,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09,30 – 10,30 
 
 

10,30 – 11,00 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber / ADP: ÎD: Spune o legumă al cărei nume începe cu 
sunetul (A, C, M etc.) – joc  
R: Mișcare și sănătate – exerciții de mișcare, exerciții de igienizare a mâinilor  
T: Legumele – cântec 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro 

ALA 1:  
Bibliotecă: Vorbim despre legume! – exerciții de alcătuire propoziții simple/dezvoltate cu 
                     substantive în cazurile nominativ și acuzativ 
                      Nervurile frunzei – exerciții de aranjare a bețișoarelor în poziție oblică 
                      Codița legumei – exerciții de trasare a liniilor oblice spre dreapta și spre stânga 
Știință: Ghicește la ce legume m-am gândit! – joc de identificare a legumei după descrierile 
              caracteristicilor 
Artă: Dovleceii năzdrăvani – exerciții de îmbinare, lipire 
ADE: DOS: Și eu mănânc sănătos! – convorbire 
DEC: Cântec de toamnă, de M. Lungu – joc muzical pentru sunetele înalte și joase 
ADP: R: Gustare cu legume 

11,00 – 12,30           ALA 2: Iepurașii la morcovi – joc de mișcare pentru săritura de pe loc 

                                
 
Bibliotecă: Mănâncă sănătos, mișcă-te voios! – repetare poezii, cântece, jocuri  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Activitate detaliată 
 
 

Ghicește, la ce legume m-am gândit! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M&ab_channel=CanteceGradinita.ro
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Săptămâna 

    02-06.11.2020 

 

JOC DE IDENTIFICARE 
 
 
 

Ghicește, la ce legumă m-am gândit! 
 

 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber alese 
  

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Capacități și atitudini în învățare 
  

DIMENSIUNI ALE 
DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ 
  

COMPORTAMENT: 
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri create 

  

FORMA DE ORGANIZARE: Toată grupa 
  

  
 

 

Sugestii 
pentru 
educator: 
 

 Jocul solicită operațiile 
gândirii, stimulează 
imaginația, creativitatea. De 
aceea, acest joc se planifică 
după mai multe activități de 
reactualizare, de observare 
și de descoperire a 
caracteristicilor mai multor 
legume. 
 
 

Pe durata acestei 
activități copiii 
vor: 

 

 

Desfășurarea 
activității: 
 
1. Un copil va fi invitat să descrie caracteristicile unei legume 
aleasă de el, fără să o denumească, oferind un singur indiciu (de 
exemplu, forma). Copiii vor incerca să identifice leguma. 
2. Dacă răspunsurile sunt greșite, va fi prezentat un al doilea 
indiciu (de exemplu, culoarea). Vor fi oferite, pe rând, alte indicii 
(gust, mărime etc.) până va fi identificată leguma. 
3. Copilul care a răspuns corect, va continua jocul, oferind 
indicii pentru o altă legumă. Indiciile pot fi cuvinte sau expresii 
din poeziile, ghicitorile sau cântecele despre legume învățate. 
 
 
 

Legătura cu familia: 
 
Părinții pot ajuta la completarea Calendarului consumului de 
legume pentru a-l prezenta colegilor din grădiniță, stimulând 
astfel copiii să mănânce zilnic diverse legume. 

 apela la informațiile  

acumulate anterior, vor 

selecta  

și vor stabili răspunsurile 

corecte. 



PROIECT TEMATIC

Nicolae Magdalena

Grădinița P.N. 
Ghiocel 

Moinești, Bacău

CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

NUMAI DĂRUIND, 
CÂȘTIGI!

Activitate elaborată de
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13 noiembrie- Ziua Bunăvoinței 
 

PROIECT TEMATIC –GRUPA MARE 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU 
CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? 

PROIECT TEMATIC 
 
 

NUMAI DĂRUIND, CÂȘTIGI! 

În cazul grupelor care funcţionează în scenariul verde, proiectul integrat se 
derulează foarte bine, indiferent de numărul de săptămâni. 

În cazul scenariului galben / hibrid, este de dorit ca proiectele tematice să aibă 
număr par de săptămâni - 2, 4 săptămâni). 

 
SUBTEME  

Săptămâna 1 (02-06 11. 2020)   
PĂREREA MEA CONTEAZĂ 

Exprimarea liberă a opiniei, ascultarea opiniei celuilalt 
 

Săptămâna 2 (9-13. 11 2020)  

DECLARAȚIE DE BUNĂTATE 
Prietenie, ajutor, toleranță, spirit critic și autocritic 

 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității; 
 Conceptul de sine; 
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 

 
COMPORTAMENTE: 
 Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea 

deciziilor; 
 Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, 

cu caracteristici specifice; 
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în 

situații noi; 
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 

emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă); 
 Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii-problemă şi 

provocări din viaţa proprie şi a grupului de colegi. 
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METODOLOGIE:  
 
Strategii de evaluare: inițială: conversația, discuția liberă, observarea 

comportamentului,  
explicația, demonstrația 

Strategii de evaluare 
formativă: 

experimentul, observația, conversația, jocuri de 
rol, jocuri didactice, jocuri de dezvoltare atenției, 
jocuri de dezvoltare a autocontrolului, 
jocuri exercițiu, exerciții grafice, activități 
practice 

Strategii de evaluare 
sumativă: 

portofolii, expoziții 
 

 
 MATERIALE  
BIBLIOTECĂ:  
 

Cărţi ilustrate, fişe de lucru, pliante, jocuri, foi, albume, 
jetoane, albume cu poze aduse de copii 

JOC DE ROL Jocuri creative, păpuși, hăinuţe, accesorii 
ARTĂ:  
 

Plastilină, planşete, acuarele, pensule, creioane colorate, caiete de 
desen, suport pentru expunerea lucrărilor 

JOCURI DE MASĂ  
 

Jucării de pluș, fișe de lucru, jetoane ilustrate 

ȘTIINȚĂ:  trusa Logi II, material mărunt, jucării 

CONSTRUCȚII: Truse din lemn şi plastic, materiale mărunte, Arco, Lego 
 
FORMA DE ORGANIZARE  
 sincron 
 asincron 
 
BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educație timpurie , Bucureşti, 2019 

 
 

Ce știu copiii despre tema propusă?  
 

 Știu ce însemnă să ai prieteni; 
 Cunosc modul de comportament pentru a susține o prietenie; 
 Recunosc comportamentele nepotrivite. 

 
 

Ce nu știu copiii și vor să afle? 
 

 Cum pot ajuta un copil aflat în dificultate. 
 Care sunt drepturile fundamentale ale copiilor. 
 Care sunt măsurile de protecție care se pot lua în situații dificile. 

 
 

 
 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

 
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Lexic și comunicare 

Noțiuni cu grad mare de generalizare(categorii sociale, norme de comportare, 

relații umane, sentimente); 

Gramatică 

Părți de vorbire flexibile: substantivul - (acord în număr și caz); 

Comunicare scrisă 

Realizarea grafismelor respectând spațiul, distanța, direcția liniilor, linia oblică 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ 

Omul-ființă socială-condiții de întreținere a vieții, a sănătății fizice și emoționale: 

Propoziția logică 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

Cunoașterea de sine și a celuilalt, respectul față de sine și de celălalt 

Înnodarea 

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV 

Deprinderi melodice: sunete înalte, joase, mersul melodic 

Fuzionarea culorilor 

Mișcări disculare 

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC 

Alergare în linie dreaptă, de durată, pe teren variat 
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PROIECT TEMATIC 

NUMAI DĂRUIND, CÂȘTIGI!  

Subtema  
Săptămâna 1  (02-06 11. 2020)   

PĂREREA MEA CONTEAZĂ 
Proiectul se va finaliza cu acțiunea de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI  

 
 
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: ÎD Colegii mei-prietenii mei! deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! (norme de conviețuire socială)  
              Moment igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA    
Joc de comunicare: Dacă oferi, primești! joc- exercițiu - citire de 
imagini care reprezință persoane și care au nevoie de ajutor 
Joc-exercițiu practic: Legăm șireturi la ghetuțe! 
Construcții: Lanțul prieteniei!  
 

 

ADE 
DȘ:  Copiii au dreptul la copilărie- lectură după imagini 
https://www.liveworksheets.com/yn1232688kf  
DEC: Jocul culorilor înfrățite   joc-exercițiu plastic: fuzionarea la 
margine a unor pete de culori diferite 
 

 

ALA : 
 Joc mimă: Fă ca mine! 
https://wordwall.net/ro/resource/852071/activit%C4%83%C8%9Bi-
de-motricitate  
 Joc cu text și cânt: Am două mânuțe! 
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – donații carte 
școlară 
 Momentul povestirii: Prietenii 
https://www.youtube.com/watch?v=sLp-ogrfMAI  

 

 

          Marți                      

 
 
 
 
07,30 – 
09,00    
09,00 – 
09,30  

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber 

 

ADP: ÎD  Împreună este mai ușor - deprinderi de socializare  
          R Sunt copil civilizat! - norme de conviețuire socială 
            Moment igienizare 
          T  Unul după altul 

 ALA:   
Joc de rol: De-a prietenia 

https://www.liveworksheets.com/yn1232688kf
https://wordwall.net/ro/resource/852071/activit%C4%83%C8%9Bi-de-motricitate
https://wordwall.net/ro/resource/852071/activit%C4%83%C8%9Bi-de-motricitate
https://www.youtube.com/watch?v=sLp-ogrfMAI
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09,30 – 
10,00  
 
10,00 – 
11,30  
 
11,30 – 
12,30 

Știință: Cum știu dacă mă simt bine?…?( copii defavorizați) 
 
 
 
 
 
 
Artă: Un dar pentru prietenul meu joc-exercițiu plastic  
Comunicare scrisă: Linia oblică spre dreapta 
  

ADE 
DLC: Cei patru prieteni - audiție 
https://www.youtube.com/watch?v=P1wE_dS8T6w  
DOS: Exemplul părinților mei discuție liberă-exprimarea liberă 
a opiniei și ascultarea opiniei celuilalt 
 

 

ALA:  
Joc de mișcare: Sări într-un picior! jocuri cu distanțare fizică 
https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-distanare-social-
pentru-diferite-vrste-ro1-t-145  
Joc  muzical cu text și cânt: Măinile sus, mâinile jos! 
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – donare 
rechizite  
Audiție: Prieteni pe viață 
https://www.youtube.com/watch?v=oL9Qp0RvE1I&t=61s  
 

 

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: ÎD Copil ca tine sunt și eu! - deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! - norme de conviețuire socială  
             Moment igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA    
Joc de comunicare: Găsește un alt final!(Greierele și furnica)   
Joc de rol: Micul gentilom - bunele maniere  
Artă: Daruri pentru copiii 
 

 
ADE 
DȘ:  Ce prieteni nu cunoaștem? joc-exercițiu pentru identificarea 
formelor și figurilor geometrice folosind conjunctia logică  și….și 
DPM:  Sportivii la concurs - alergare în linie dreaptă 
 

 

ALA: fișă interactivă Ajută-ți prietenul/prietena! 
https://www.liveworksheets.com/qy1231923nt      
    Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – donare 
jucării    
  Audiție: Două mânuțe  
https://www.youtube.com/watch?v=nizyZJJ3SrM  
 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1wE_dS8T6w
https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-distanare-social-pentru-diferite-vrste-ro1-t-145
https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-distanare-social-pentru-diferite-vrste-ro1-t-145
https://www.youtube.com/watch?v=oL9Qp0RvE1I&t=61s
https://www.liveworksheets.com/qy1231923nt
https://www.youtube.com/watch?v=nizyZJJ3SrM
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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: ÎD  deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! - norme de conviețuire socială 
             Moment igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA:    
Stiință: Caută umbra! 
https://www.liveworksheets.com/qy1231923nt   
Alfabetizare: Bunăvoința 
https://www.youtube.com/watch?v=V50QAUhJ99c  
Joc de îndemânare: În vizită la prietenul meu
 https://www.giochionlineperbambini.com/labirinti/01-
auto.php  
 

 

ADE 
DLC: Răspunde repede și bine! acord substantiv în gen număr și caz 
DEC:  Modelaj: Bile colorate, mișcări cu palmele față în față 
 

 
 

ALA: joc mimă Fă ca mine! 
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – donare 
îmbrăcăminte 
 Momentul povestirii: Balonul priteniei 
https://www.youtube.com/watch?v=KEkw4EbejYU  

 
 

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: ÎD  deprinderi de socializare 

    

         R Sunt copil civilizat! - norme de conviețuire socială 
            Moment igienizare 
         T  Unul după altul 
ALA    
Joc de comunicare: Dacă știi, îl recunoști! recunoașterea unui 
personaj după descriere 
Joc de rol: Mi s-a îmbolnăvit păpușa! 
Tangram:  Prietenul meu 

 
ADE: 
DOS: Sfoara cu multe noduri -  nodul simplu 
DEC: În pădure, Ține minte! interpretează sunete inalte, joase 
 

 

ALA:     Audiție Puișorul cafeniu    
https://www.youtube.com/watch?v=YZ7VaEJwjUA  
Joc de mișcare: Veverița  
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – donare 
rechizite 
 

 

 
 

https://www.liveworksheets.com/qy1231923nt
https://www.youtube.com/watch?v=V50QAUhJ99c
https://www.giochionlineperbambini.com/labirinti/01-auto.php
https://www.giochionlineperbambini.com/labirinti/01-auto.php
https://www.youtube.com/watch?v=KEkw4EbejYU
https://www.youtube.com/watch?v=YZ7VaEJwjUA
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Activități pe domenii experiențiale 
Jocul culorilor înfrățite 

 
CATEGORIA DE ACTIVITATE                        Educație plastică                      
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                            Capacități și atitudini în învățare  
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:                Activare și manifestare a potențialului creativ 
COMPORTAMENTE:                                         Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice 
                                                                              Fuzionează la margine pete de culori diferite 
 FORMA DE ORGANIZARE:                            pe grupuri, individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sugestii educator. 
 Se accentuează câteva idei: 
 stimulați imaginația copiilor. 

Acordați întotdeauna copilului feedback pozitiv 
pentru efortul depus, pentru proces, nu pentru 
produs! 

Resurse digitale:  
https://ro.pinterest.com/pin/25058316675647
0461/?nic_v2=1a7E7Bzsd  

Pe durata activității copiii vor: 
 avea posibilitatea să combine după plac culorile; 
 verbaliza rezultatul, dându-i un titlu; 
 realiza o expoziție cu rezultatele muncii lor; 
 ordona, la final, masa de lucru. 

 
 

Desfășurarea activității: 
  copiii fac exerciții de încălzire a mușchilor 

mici ai mâinilor, respectând indicațiile 
educatoarei; 

 se denumesc culorile existente și nou 
obținute; 

 se acordă sprijin, dacă este solicitat. 
 
Legătura cu familia:  
 Urmărind resursa digitală, copiii pot realiza 
împreună cu părinții experimentul Laptele 
magic. Într-un vas se pune lapte și din loc în loc 
picături diferite de colorant alimentar. Cu 
bețișoarele igienice copiii unesc punctele 
colorate și observă cum se combină culorile, 
obținându-se altele noi. 
 

  

Materiale: 

tempera, pensule, 

coli hărtie,lapte, 

bețișoare  igienice, 

colorant alimentar 

 

 Jocul culorilor înfrățite 
 Găsește un alt final! 
 Răspunde repede și bine! 
 Sări într-un picior! Jocuri ce distanțare fizică 

https://ro.pinterest.com/pin/250583166756470461/?nic_v2=1a7E7Bzsd
https://ro.pinterest.com/pin/250583166756470461/?nic_v2=1a7E7Bzsd
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Joc de comunicare: 
 

Găsește un alt final! (Greierele și furnica) 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:     Activități la libera alegere a copiilor 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:        Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 

scrierii 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:   Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare comunicare 
                                                        Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului. 
FORMA DE ORGANIZARE:     pe grupuri, individual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestii educator. 
 Se accentuează câteva idei: 
 zgârcenia furnicii; 
 imposibilitatea de a obține plată fără 

muncă; 
 Ce a învățat greierele din experiența trăită. 

Acordați întotdeauna copilului feedback 
pozitiv! 

Resurse digitale  
https://www.youtube.com/watch?v=2SyaC54L7Kk  
https://www.youtube.com/watch?v=wasLmY4coIk  
 

Pe durata activității copiii vor imagina: 
 Posibile rezolvări: 

 furnica să-l primească în casă peste 
iarnă; 

 greierașul să susțină spectacole contra 
cost în luncă; 

 să-și deschidă o școală de muzică pentru 
puii celorlaltor insecte; 

 să devină impresar pentru alți artiști. 
 
 

Desfășurarea activității: 
 se vizionează resursele  și copiii sunt încurajați 

să găsească  o rezolvare pentru situația 
greierașului; 

 se discută argumentele care l-au determinat pe 
greiere să nu-și facă provizii; 

 Cum putem imagina un final fericit? 
Legătura cu familia:  

 se recomandă continuarea jocului-exercițiu 
și acasă alături de părinți sau de frații mai 
mari. 

Încurajați copiii să ajute, să învețe să doneze, să aibă 
înțelegere pentru cei din jur! 

 

 

 

  

Material: 

marionete 

https://www.youtube.com/watch?v=2SyaC54L7Kk
https://www.youtube.com/watch?v=wasLmY4coIk
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Activitate pe domenii experiențiale 

Răspunde repede și bine!  

CATEGORIA DE ACTIVITATE:            Activitate pe domenii experientiale_____________________________ 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 
scrierii 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:      Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare____________________ 
COMPORTAMENTE                               Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de  
                                                                   comunicare 
__________________________________Realizeză acordul  substantiv în gen număr și caz_______________ 
FORMA DE ORGANIZARE:                    individual 

 
Sugestii educator: 
Educatoarea orientează copiii  pentru 
folosirea corectă a cazurilor cu ajutorul: 
 întrebări pentru cazul Nominativ: 

cine? ce? care?   
 întrebări cazul Genitiv: a (al, ai, 

ale) cui este/sunt?  
 întrebări cazul Dativ: cui? 
 întrebări cazul Acuzativ: pe cine? 

pe ce? cu cine? cu ce?......etc, 
 Vocativ -  o chemare, un îndemn 

Întăriți răspunsurile originale! 

Resurse digitale:  
 
Pentru evaluarea activității copiilor: 
 
https://wordwall.net/resource/980332/denume%C8%99te-
%C8%99i-g%C4%83se%C8%99te-perechile-2  

Pe durata activității copiii vor: 
 experimentează folosirea  

elementelor de gramatică; 
 pot completa propozițiile 

formulate de colegi. 

Desfășurarea activității:  
 Copiii stau pe pernuțe, educatoarea învârte discul și spune 
versurile: 

Discul iute-am învârtit, 
                         Spune, unde s-a oprit! 
Copilul răspunde Discul s-a oprit la fetiță. 
Cu ajutorul educatoarei se declină substantivul fetiță 

N Ce face fetiţa? 
G A cui este stropitoarea? 

D Cui îi trebuie stropitoarea? 
A Pe cine iubește fetița? 

V Cine îi spune fetiței să nu se ude? 
 Legătura cu familia:  

Se poartă discuții cu părinții asupra necesității încurajării 
unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical. 

 

https://wordwall.net/resource/980332/denume%C8%99te-%C8%99i-g%C4%83se%C8%99te-perechile-2
https://wordwall.net/resource/980332/denume%C8%99te-%C8%99i-g%C4%83se%C8%99te-perechile-2


 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

Jocuri de distanțare fizică (anexă) 

 
Sări într-un picior! 

 
 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:            Activități la libera alegere a copiilor 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                 Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:      Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
COMPORTAMENTE:                              Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,  
                                                                   specifice vârstei;     
                                                                   Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de 
dezvoltare.  
FORMA DE ORGANIZARE:                   individual   

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestii educator: 
 asigură condițiile de desfășurare a jocurilor; 
 adaptează nivelului grupei jocurile propuse; 

Se  urmărește interiorizarea  spiritului de   
fair-play! 

Resurse digitale:  
 https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-
distanare-social-pentru-diferite-vrste-ro1-t-145  

Pe durata activității copiii vor: 
 păstra distanța; 
 încuraja colegii către reușită; 
 respecta rândul; 
 coordona mișcările. 

Desfășurarea activității: 
 Copiii pot desfășura zilnic câte un joc din cele 

propuse; 
 Jocurile se reiau în funcție de preferințele 

copiilor. 
 Legătura cu familia:  

Se recomandă familiei desfășurarea activităților 
sportive în aer liber, indiferent de starea vremii. 
 

 
 
 
 
  

Materiale nu 

sunt necesare! 

https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-distanare-social-pentru-diferite-vrste-ro1-t-145
https://www.twinkl.ro/resource/jocuri-cu-distanare-social-pentru-diferite-vrste-ro1-t-145
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PROIECT TEMATIC 

NUMAI DĂRUIND, CÂȘTIGI!  
Subtema 

Săptămâna a 2-a (9-13.11.2020) 

Declarație de bunătate 
Prietenie, ajutor, toleranță, spirit critic și autocritic 

 
 
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: ÎD Prietenul la nevoie se cunoaște! deprinderi de 
socializare 

 

            R Sunt copil civilizat! - norme de conviețuire socială 
                Moment de igienizare 
            T  Unul după altul 
ALA    
Joc de comunicare: Cățelușul șchiop Elena Farago   
Sțiință: Așa da, așa nu!   corectarea comportamentelor  
negative 

 

Joc de rol: Să ajutăm copilul rătăcit! 
 
ADE 
DȘ Am crescut un pic mai mare și pot fi de ajutor! Omul –
ființă socială 
DEC O floare pentru prietenul/prietena mea - fuzionarea pe 
suport umed 
ALA:  Joc de înteligență: Spune la ce m-am gândit! 
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI – 
definitivarea darurilor desenate/pictate de copii pentru 
copii. 
Audiție:  Șapte ani de acasă  
https://www.youtube.com/watch?v=5EG9tPsIP9A  

 

 

          Marți                      

 
 
 
 
 
07,30 – 
09,00    
09,00 – 
09,30  

ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber  
ADP: ÎD Nu uit să  fiu copil!  deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! (norme de conviețuire socială) 
             Moment de igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA   
Joc de comunicare: Povești improvizate   joc-exercițiu  

 

Știință: Ce este și ce faci cu el? Obiecte igienă  

https://www.youtube.com/watch?v=5EG9tPsIP9A
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09,30 – 
10,00  
 
10,00 – 
11,30  
 
11,30 – 
12,30 

 
ADE 
DLC  Sunt mic, dar cu suflet mare memorizare 
DOS Ce înseamnă să fii bun? discuții libere 
        Îmi cer iertare!  
https://www.youtube.com/watch?v=JCDsRlUmJQQ 
 

 
ALA joc de mișcare:  Ne învârtim! 
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE  
        Joc de atenție: Luați seama bine! 
https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0  
Activitate de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI –definitivare  
Lucrări 

 

 

 

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: ÎD  Colegii mei-prietenii mei! deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! norme de conviețuire socială 
               Moment de igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA    
Joc de conviețuire socială:  Obrăznicia strică prietenia   
Știință: Suntem atenți la cei de lângă noi 
Comunicare scrisă: Linie oblică spre stânga  
 

 

ADE 
DȘ: Cum este această piesă?  joc-exercițiu pentru identificare 
formelor și figurilor geometrice folosind conjuncţia logică și….și 
https://library.livresq.com/details/5f75d1a6ef8cf0546ce9fd7f  
DPM:  Pin pădure alergare de durată, pe teren variat 
 

 

ALA: joc de atenție: Deschide urechea bine!  
Audiție: Prietenia  
https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU  

 
 

 

Joi  
 
 
 
 
07,30 – 
09,00    
09,00 – 
09,30  
 
09,30 – 
10,00  
 

 
ADP: Primirea copiilor / ALA: Joc liber 

 

ADP: ÎD  deprinderi de socializare 

 

         R Sunt copil civilizat! norme de conviețuire socială 
            Moment de igienizare 
         T  Unul după altul 
ALA    
Știință:  Te rog, ajută-mă!  
Construcții:  Adăposturi pentru copiii refugiți, din zone de război  
Joc de rol:  Cofetarii pricepuți  
 Discuții libere: Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCDsRlUmJQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE
https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0
https://library.livresq.com/details/5f75d1a6ef8cf0546ce9fd7f
https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU
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10,00 – 
11,30  
 
11,30 – 
12,30 

ADE 
DLC: Spune mai departe…! joc didactic, acord substantiv în gen 
număr și caz 
DEC: Mingi colorate mișcări cu palmele față de planșetă 
 

 

ALA: Joc muzical: Dacă vesel se trăiește!  
Joc de mișcare: Cursa broscuțelor  
       Audiție: Un copil politicos   
https://www.youtube.com/watch?v=LrRKdUiWo4s  
 

 

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: ÎD  Voluntar pentru o zi  deprinderi de socializare 

 

          R Sunt copil civilizat! norme de conviețuire socială 
               Moment de igienizare 
          T  Unul după altul 
ALA   
Știință: Ce este și cum este acestă piesă?  joc-exercițiu logic 
Joc de comunicare: Ziua bunăvoinței 
https://library.livresq.com/details/5f807277ef8cf0466104d6d1 
 

 

Artă: Colorăm voioși! https://www.colorare-online.com/colorare-
principesse/principessa4/index.php  

 

ADE 
DOS Șireturi legate: nodul dublu 
DEC În pădure interpretează sunete inalte, joase 
 

 
ALA: 
Audiție: Bunăvoința 
https://www.youtube.com/watch?v=V50QAUhJ99c 
 Joc de mișcare Ștafeta printre copaci 
Finalizarea actiunii  de întrajutorare VOLUNTAR PENTRU O ZI –
expedierea darurilor 

 

 

 

 

 Povești improvizate 
 Să ajutăm copilul rătăcit!  
 Cum este acestă piesă?  joc-exercițiu logic  
 Cursa broscuțelor - joc de mișcare 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LrRKdUiWo4s
https://library.livresq.com/details/5f807277ef8cf0466104d6d1
https://www.colorare-online.com/colorare-principesse/principessa4/index.php
https://www.colorare-online.com/colorare-principesse/principessa4/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=V50QAUhJ99c
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Jocuri-exerciții 

Povești improvizate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:             Activități la libera alegere a copiilor 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                  Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 
scrierii      
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:       Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE:                                Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării 
__________________________________              ideilor, emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă) 
FORMA DE ORGANIZARE:                     pe grupuri 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
    
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Sugestii educator: 
 încurajează participarea copiilor; 
 toate răspunsurile sunt acceptate și 

apreciate; 
 sunt încurajați copiii timizi. 

Introduceți în poveste cuvinte diferite cu care 
copiii să continue firul narativ!  

Resurse digitale: 
https://www.youtube.com/watch?v=83Onfd_ZmUo  
https://www.youtube.com/watch?v=a4_rrgzQTbk 
 

Pe durata activității copiii vor: 
 povesti pe rând; 
 emite cât mai multe idei. 

Desfășurarea activității: 
 Se pun jetoanele cu fața în jos și se începe 

povestea improvizată cu formula A fost adată….;  
se trage o carte și se începe povestea în funcție 
de cartea trasă. 

 Se adaugă finalul Și-am încălecat pe-o șa…. 
Legătura cu familia:  

 Se recomandă continuarea jocului-exercițiu 
și acasă alături de părinți sau de frații mai 
mari. 

 
 

 
  

Materiale necesare: 

jetoane cu imagini 

reprezentând copii în 

situații diverse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83Onfd_ZmUo
https://www.youtube.com/watch?v=a4_rrgzQTbk
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Joc de rol 
 

Să ajutăm copilul rătăcit! 
 
CATEGORIA DE ACTIVITATE:           Activități la libera alegere a copiilor 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:    Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

COMPORTAMENTE:                             Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul    
                                                                    relațiilor sociale, în contexte familiare 
                                                                    Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice  
                                                                    vârstei, în contexte variate 
FORMA DE ORGANIZARE:                  pe grupuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Sugestii educator: 
 într-un colţ al grupei se amenajează un colț 

de natură; 
 în colțul opus se va amenaja  biroul 

polițistului, cu telefonul pe masă; 
 se prezintă copiilor cele două spații. 

Accentuați conduita potrivită atunci când un 
copil se rătăcește! 

Resuerse digitale:  
https://www.youtube.com/watch?v=jOcnpssmewM  

Pe durata activității copiii vor: 
 asculta  începutul unei întâmplări 
 continua întâmplarea după cum cred ei că 

s-ar  fi putut  desfășura. 
 

Desfășurarea activității: 
 după prezentarea întâmplării copiii își 

imaginează continuarea și își aleg rolurile; 
 pentru început educatoarea poate juca rolul 

mamei; 
 se încurajează imaginarea de finaluri variate; 
 se accentuează pericolele care pot apărea în 

situații de acest gen. 
 Legătura cu familia:  

 Se recomandă continuarea jocului-exercițiu 
și acasă alături de părinți sau de frații mai 
mari; 

 Este important ca părinții să poarte discuții 
cu copiii despre riscurile neascultării. 

 

Material: 

Coșuleț, materiale din natură 

bandă de hârtie, 

mănuși albe pentru polițist, 

telefon 

https://www.youtube.com/watch?v=jOcnpssmewM
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 Începutul povestirii: 
 
  Într-o zi minunată de toamnă, Raisa și mama ei pleacă la pădure să culeagă ciupercuțe. Natura 
căpătase culori ruginii, păsărelele cântau vesele, totul era minunat! Luându-și coșulețul cel nou, primit de 
ziua ei, Raisa merge alături de mama să găsescă ciupercuțe. 

- Mami, uite o ciupercuță! Merg să o culeg! 
- Să nu te îndepărtezi prea mult, Raisa, te poți rătăci! 
- Bine, mami! 

Raisa culege ciupercuțe, dar un fluturaș viu colorat i se așează pe mână. Raisa este foarte bucuroasă de 
noul ei prieten, dar acesta, speriat, zboară și fetița fuge după el să îl prindă. Nu reușește și când se 
întoarce, mami nu se mai vedea. 
 
Ce face Raisa acum………..? 
 
 
 
 
 
 
  



 

Activitate elaborată de Magdalena NICOLAE  / Grădinița P.N. Ghiocel  / Moinești, Bacău 

Activități pe domenii experiențiale 
 

Cum este acestă piesă?  joc-exercițiu logic 

 
CATEGORIA DE ACTIVITATE:            Activități pe domenii experiențiale 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                 Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii  
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:      Reprezentări matematice elementare       
COMPORTAMENTE                                Identifică, cu sprijin, categorii de obiecte și le grupează după un          

criteriu 
FORMA DE ORGANIZARE:                   individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestii educator: 
 urmărește procesul de formare a 

mulțimilor pe baza unor proprietăți 
caracteristice date; 

 insistă pe folosirea conjuncției 
logice și….și; 

 Încurajați copiii timizi și 
temperați tendințele unor copii 
de a monopoliza discuția! 

Resuerse digitale:  
https://library.livresq.com/details/5f75d1a6ef8cf0546ce9fd7f  
 
https://learningapps.org/display?v=pwhny1xyn20  

Pe durata activității copiii vor: 
 analiza și descrie formele 

geometrice; 
 alcătui mulțimi pe baza 

caracteristicilor date: Formează 
mulțimea figurilor geometrice care 
au aceeași formă, mărime, culoare 
(luate simultan) 

 reconstitui obiecte din mediul 
apropiat cu ajutorul formelor 
geometrice (construcții plane)  

Desfășurarea activității: 
 Pe parcursul activității, copiii analizează și descriu 

formele geometrice: Această piesă este pătrat și roșu și 
mare; 

 Se alcătuiesc mulțimi. 
 Se corectează eventualele erori, fie pe cele ale copiilor, 

fie  pe cele intenționat făcute de educatoare. 

 Legătura cu familia:  
 Antrenarea copiilor în recunoașterea formelor 

geometrice în mediul natural; 
 Încercările repetate nu constituie pierdere de timp, 

copiii vor învăța din aceste insuccese și vor ști să le 
evite pe viitor. 

 

Materiale:  

trusa Logi II 

https://library.livresq.com/details/5f75d1a6ef8cf0546ce9fd7f
https://learningapps.org/display?v=pwhny1xyn20
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Joc de mișcare 
 

Cursa broscuțelor 
 

    

CATEGORIA DE ACTIVITATE:            Activități la libera alegere a copiilor 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:                 Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:      Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
COMPORTAMENTE:                              Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,  
                                                                   specifice vârstei;     
                                                                   Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare. 
FORMA DE ORGANIZARE:                   individual   

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sugestii educator: 
  se amenajează traseul plasându-se 

obiectele de dimensiuni diferite, urmate de 
cele trei cercuri pe o distanță de cca 3 metri  

Se  urmărește interiorizarea  spiritului  de 
fair-play! 

Resuerse digitale:  
https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8  
https://wordwall.net/resource/2373611/joc-
%C8%99i-mi%C8%99care  

Pe durata activității copiii vor: 
 păstra distanța 
 încuraja colegii către reușită 
 respecta rândul 
 coordona mișcările 

Desfășurarea activității: 
 la rostirea versurilor de către educatoare:  

Hai broscuțelor porniți 
Peste baltă să săriți! 

 primii copii din fiecare șir pornesc în mers 
pășind peste obstacole, apoi sar din cerc în cerc 
și se întorc în alergare spre coada propriului șir. 

 Legătura cu familia:  
Se recomandă desfășurarea activităților sportive în 
aer liber indiferent de starea vremii. 
 

 

Materiale: 

obiecte mici cu 

înălțime de 4 

până la 30 cm, 

trei cercuri cu 

diametrul de 

80-90 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8
https://wordwall.net/resource/2373611/joc-%C8%99i-mi%C8%99care
https://wordwall.net/resource/2373611/joc-%C8%99i-mi%C8%99care
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CINE SUNT/ SUNTEM?

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

VITAMINELE, 
RĂDĂCINA VIEȚII

Activitate elaborată de



PROIECT TEMATIC – GRUPA MARE 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU 

Cine sunt/ suntem? 
PROIECT TEMATIC 

VITAMINELE, RĂDĂCINA VIEȚII 
Durata: o săptămână 

Activități elaborate de  
colectivul grupelor mari de la 

ACTIVITĂȚI PROPUSE DE EDUCATOARE: Florea Magdalena-Georgiana 
GRĂDINIȚA: Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Bucuriei nr. 11 
LOCALITATEA: Brașov 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 
 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 
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

COMPORTAMENTE VIZATE 
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

 Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase 

 Inițiază/ participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

 Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a deosebirilor dintre oameni 

 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 

 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

 Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător 
 

INVENTAR DE RESURSE 

METODOLOGICE 
Strategii de evaluare inițială: conversația, discuția liberă, observarea comportamentului, explicația, 

demonstrația, brainstorming 

  

Strategii de evaluare formativă: experimentul, observația, conversația, jocuri de rol, jocuri didactice, 
jocuri de dezvoltare a atenției, jocuri de intercunoaștere, jocuri 
exercițiu, exerciții grafice, activități practice, activități gospodărești, 
jocuri de construcție și de îmbinat, jocuri de creație, jocuri – concurs, 
jocuri de mișcare, jocuri muzicale, activități artistico-plastice, modelaj 

  

Strategii de evaluare sumativă: expoziții, portofolii, observarea comportamentului, aprecieri verbale și 
stimulative, analiza lucrărilor, turul galeriei 

 



MATERIALE 
ALFABETIZARE: cărți, planșe, jetoane cu litere, cu obiecte, jocuri, creioane, foarfece, 

etichete cu denumirea unor cuvinte (pentru exerciții grafice) 

ȘTIINȚĂ: planșe, enciclopedii, imagini, obiecte din natură, lupe, fișe cu rețele 
grafice, creioane, foarfeci, lipici, castroane, eșarfe, fructe 

JOCURI DE MASĂ: puzzle-uri, jetoane, fișe de lucru, jocuri de memorie cu fructe și legume 

JOC DE ROL: seturi de joc de rol, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie, recipiente 
de diferite mărimi, mere, caramele, sursă de foc (aragaz electric), bețe 

CONSTRUCȚII: piese de lemn, piese lego, piese de îmbinat, cuburi 

ARTĂ: creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, sclipici, foarfece, coli albe și 
colorate, plastilină, materiale neconvenționale, cartoane colorate, 
etichete, măști cu fructe și legume, elastice, acuarele, pensule, suport 
pentru apă, mese luminoase, fișe 

   

BIBLIOTEGRAFICE:  
 Curriculum pentru educație timpurie, București, 2019 
 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 
 Grama F., Pletea M., Sesovici A., ... Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar, 

București: Didactica Publishing House, 2009 
 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? 
•  Fructele și legumele sunt alimente. 
• Fructele cresc în general în pomi, iar legumele în grădină. 
• Înainte de a fi consumate, fructele și legumele trebuie spălate. 
• Când sunt crude, fructele sunt verzi. Când sunt coapte, fructele au alte culori 

(galben, roșu, portocaliu). 
• Fructele se pot consuma proaspete, în compot, uscate (poame) sau sub formă 

de gem, dulceață, sucuri. 
 
Ce nu știu copiii și vor să afle? 

 

 Ce vitamine conțin fructele și legumele? 

 Care sunt vitaminele de care are nevoie organismul pentru a se dezvolta? 

 Când se consumă fructele: înainte sau după masă? De ce? 

 Ce este o salată de crudități? Cum se prepară? 

 De ce este mai bine să consumăm fructele și legumele în stare proaspătă? 

 Ce sunt E-urile? Sunt folositoare sau dăunătoare? 

 Cum se prepară sucurile naturale? 

 De ce trebuie să limităm consumul de dulciuri? 
  

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru


TEMA PROIECTULUI 
VITAMINELE, RĂDĂCINA VIEȚII 

SUBTEMA 

Sănătate de la toate 

 
Intervale orare            Activități de învățare 

LUNI 
07,30 – 09,00 
09,00 – 09,30 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
9,30 – 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 – 11,30 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 
 
 
 

11,30 – 12, 30 

ADP: Primirea copiilor/ ALA: Joc liber/ ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Cum sunt eu, cum ești tu? – Bună dimineața! Mă bucur că astăzi te simți 
bine...! Îmi place că ești veselă, Ioana! (joc de autocunoaștere) 
R: Vreau să fiu sănătos! (deprinderea de a consuma fructe și legume crude numai 
după ce au fost bine spălate) 
T: Tare-mi plac legumele... (mers pe ritm) 
ALA 1: 
Artă: Pliante cu legume și fructe – (decupare, mototolire, 
lipire) confecționarea de reclame/ pliante cu legume/ 
fructe din piață 
Construcții: Suporturi pentru pliante – construcție prin 
îmbinare, suprapunere, alăturare 
Alfabetizare: Vitaminele, izvor de sănătate – scrierea pe liniile punctate ale literelor 
mari de tipar, exersând scrierea cuvintelor care denumesc fructele și legumele și 
corespondența cuvânt – imagine. Acestea vor fi lipite pe posterul (tabloul) final 
ADE: 
DȘ: La piață – lectură după imagini (cunoașterea detaliilor despre piață, munca pe 
care o desfășoară oamenii) 
DEC: Piața – pictură prin diverse tehnici (lucrare colectivă – realizarea unui tablou/ 
poster pentru piața de legume și fructe) 
ALA 2: Memo cu fructe și legume – Copiii vor fi așezați pe scăunele, în semicerc. 
Primul copil, de la stânga la dreapta, va rosti denumirea unui fruct/ a unei legume. 
Următorul copil va repeta denumirea fructului/ legumei rostită de colegul din stânga 
și va denumi și el un alt fruct/ o altă legumă. Următorii copii vor proceda la fel, 
încercând să nu repete niciuna dintre denumirile anterioare. 

MARȚI 
07,30 – 09,00 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
09,00 – 09,30 
 
 
 
 
9,30 – 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 – 11,30 

ADP: Primirea copiilor/ ALA: Joc liber/ ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Sus-jos – joc de atenție, povestire improvizată 
R: Vreau să fiu sănătos! (deprinderea de a consuma fructe și legume crude numai 
după ce au fost bine spălate) 
T: Dacă vreau să cresc voinic 
ALA 1:  
Joc de masă: Puzzle cu legume și fructe – copiii au la 
dispoziție bucăți de puzzle, confecționate de educatoare, cu 
care pot reconstitui imagini cu una sau mai multe legume/ 
fructe. 
Artă: Măști de legume și fructe – copiii pictează măști de 
legume/ fructe folosind cartoane, acuarele, pensule, 
foarfece și elastice. 
Nisip și apă: Caută legumele și fructele în mălai – copiii ascund imagini – jetoane cu o 
legumă/ un fruct, în nisip/ mălai/ făină și vor îndepărta cu ajutorul unei pensule 
mălaiul, pentru a găsi leguma/ fructul ascuns. Vor încercui pe foaia alăturată imagini 
cu mai multe fructe/ legume de același fel. 



 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
 
 

11,30 – 12, 30 
 
 

ADE: 
Activitate integrată: Sănătate de la toate: DLC: Eu spun una, tu spui multe – joc 
didactic + DEC: Sunete înalte-sunete joase – joc muzical, audiere cântec Masa bună 
https://www.youtube.com/watch?v=6GtBRZLd5Ro 

 
ALA 2: Merele sar din copac! – copiii dansează liber pe fundal muzical. La semnalul 
educatoarei (fluierat sau sunet înalt), copiii vor sări pe loc, pe vârful picioarelor cu 
brațele ridicate deasupra capului 
 

MIERCURI 
07,30 – 09,00 
 
09,00 – 09,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,30 – 10,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 – 11,30 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
 
 
11,30 – 12, 30 
 

ADP: Primirea copiilor/ ALA: Joc liber/ ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Coșul rupt – joc distractiv: Un copil va juca rolul de cumpărător. Fiecare copil 
va primi câte un medialion – fruct/ legumă, pe care îl va pune la gât. Cumpărătorul cu 
un coș în mână merge în jurul colegilor așezați pe scaune și spune: Am plecat la piață 
să cumpăr...! Copilul – fruct/ legumă, cu denumirea indicată de cumpărător, îl 
urmează în mers, la distanță. Cumpărătorul cere alt fruct și așa mai departe. La 
comanda Coșul s-a rupt! Fructele/ legumele cumpărate trebuie să-și ocupe rapid locul 
pe scaunul individual. 
R: Vreau să fiu sănătos! (deprinderea de a consuma fructe și legume crude numai 
după ce au fost bine spălate)  
T: Legumele săltărețe: copii sar cu mâinile lipite de corp până la oprirea muzicii. În 
momentul în care se oprește muzica, aceștia trebuie să stea nemișcați. 
 
ALA 1:  
Știință: Rețete pentru salate de 
crudități și sucul de fructe – rețea 
grafică cu pătrățele. (pe fiecare rând 
al rețelei grafice se află câte o cifră, 
care indică numărul de bucăți tăiate 
din fructele/ legumele folosite.) În 
felul acesta se va face raportarea 
cantității la număr. Copiii vor scrie 
rețetele pe rețeaua grafică, 
decupând și lipind imaginile cu 
fructe și legume.  
Joc de masă: Memo game – joc de memorie cu fructe și legume 
Artă: Fructele înseamnă vitamine – copiii primesc imagini cu jumătăți de fructe/ 
legume. Vor lucra la masa luminoasă și vor suprapune o foaie A5 pe care vor desena 
un fruct întreg/ o legumă sau o jumătate de fruct/ legumă. 
 
ADE: 
DEC: O farfurie de sănătate – modelaj fructe și legume din Playdough (plastilină 
moale) 
DȘ: Întreg – jumătate – exercițiu cu material individual (se 
vor folosi fructele și legumele modelate la activitatea 
anterioară) 
ALA 2: Rime pentru fructe! – se plasează în fața copiilor o 
roată din carton (de tip roata norocului) cu imagini ale 
unor jumătăți de fructe. Pe rând, copiii învârtesc roata, 
rostesc denumirea fructului la care s-a oprit roata și 
găsesc o rimă pentru acesta. Amintiți-le copiilor despre 
calitățile fructelor și efectele lor asupra sănătății! 

https://www.youtube.com/watch?v=6GtBRZLd5Ro


Intervale orare            Activități de învățare 

JOI 
07,30 – 09,00 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
09,00 – 09,30 
 
 
 
9,30 – 10,00 
 
ACTIVITATE  
DETALIATĂ 

 
 
 
 
 
10,00 – 11,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,30 – 12, 30 

ADP: Primirea copiilor/ ALA: Joc liber/ ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Tu și eu ne salutăm! 
R: Vreau să fiu sănătos! (deprinderea de a consuma fructe și legume crude numai după 
ce au fost bine spălate) 
T: În pas vioi 
ALA 1: 
Artă: Pomișori și plante – pictură prin diverse tehnici pe machete de polistiren (pentru 
decor) 
Joc de rol: Mere caramelizate – copiii pregătesc mere caramelizate prin topirea 
caramelelor și introducerea unui băț în fiecare măr 
Alfabetizare: MĂR – copiii compun prin scriere pe liniuțele literelor mari de tipar ale 
cuvântului MĂR, exersând scrierea cuvântului și lipirea etichetei pe bățul mărului 
caramelizat 
ADE: 
DPM: Transportăm lădițele cu fructe: mers în echilibru, cu transport de obiecte (printre 
două linii trasate pe sol sau printre pomișorii și plantele realizate la centrul Artă) 
DOS: Educație pentru societate: Minte sănătoasă în corp sănătos – concurs de tip 
Adevărat sau Fals – După executarea traseului, copiii răspund la întrebări, ghicitori, 
afirmații despre legume și fructe folosind cuvintele Adevărat sau Fals sau bătând din 
palme/ din picioare.  (ex: Mărul, para și lămâia/ Cresc la noi în România?, Morcovul 
conține vitamina C și ne face poftă de mâncare?) 
ALA 2: Morcovii: Preșcolarii sunt împărțiți în 2 echipe. Fiecare echipă se află la o distanță 
de 2m de o grădină de morcovi (mulaje sau popice). Fiecare copil va încerca să dărâme 
morcovii cu ajutorul unei mingi (fiecare copil primește propria minge). 

 

VINERI 
07,30 – 09,00 
 

 
09,00 – 09,30 
 
 
 
9,30 – 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 – 11,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,30 – 12, 30 

ADP: Primirea copiilor/ ALA: Joc liber/ ADP: R: Micul dejun 
ADP: ÎD: Un oaspete surpriză – întâlnire cu specialistul (Asistentul medical al grădiniței), 
discuții pe tema: Ce pot face pentru a fi sănătos? 
R: Vreau să fiu sănătos! (deprinderea de a consuma fructe și legume crude numai după 
ce au fost bine spălate) 
T: Salată de fructe – așezați în cerc, pe scaune, jucătorilor li se atribuie câte un fruct. La 
comanda Aș mânca salată de...căpșuni, toți jucătorii care sunt căpșuni se vor ridica și vor 
bate din palme. Când se spune: Aș mânca salată de fructe, se ridică toți copiii și bat din 
picioare.   
ALA 1: 
Artă: Colorăm și decupăm fructe – copiii colorează fructe de diferite mărimi, pe care le 
vor folosi în alcătuirea unui tablou sugestiv și ordonează fructele după criteriul mărime. În 
timp ce aplică elementele, se recită și versurile din poezie. 
Construcții: Lădițe mari și mici pentru fructe – cu ajutorul pieselor de îmbinat, copiii 
realizează lădițe mari/ mici pentru fructe. 
Știință: Joc senzorial – fiecare copil primește un castron și 
legat la ochi va ghici fructul gustat. Se folosesc aceleași 
fructe amintite în poezie, iar copiii vor recita versurile din 
poezie, despre fructul respectiv.  
ADE: 
DLC: Sănătate de la toate de Anca Ciobanu – memorizare 
DȘ: Șiruri după mărime – lipirea fructelor decupate la 
centrul Artă pe tablou și ordonarea crescătoare/ 
descrescătoare a jetoanelor după criteriul mărime 
ALA 2: Jocuri la libera alegere 



ACTIVITATE ȘI JOCURI LIBERE ALESE 

Pliante cu legume si fructe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activități liber alese – activitate practică 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Capacități și atitudini în învățare 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE: Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, 
muzicale și practice, în conversații și povestiri creative 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 o bucată carton 

colorat A5 

 foaie A5 cu imagini 

ce conțin fructe/ 

legume (pentru 

decupat) 

 lipici 

 foarfecă 

 hârtie creponată 

 etichete cu mesaje 

Desfășurarea 

activității: 
 

1. Copiii vor primi cartoane colorate, hârtie creponată, 

lipici, foarfece, foi cu imagini ce conțin fructe/ legume și 

etichete cu mesaje care descriu beneficiile aduse de 

legume și fructe. 

2. Copiii vor confecționa reclame/ pliante cu produsele din 

piață, pe care ulterior le pot oferi părinților, fraților, 

vecinilor, rudelor pentru a-i determina și pe aceștia să 

consume legume și fructe proaspete. 

3. Copiii decupează legumele/ fructele primite, pe contur și 

le vor lipi pe cartonul colorat. Vor tăia cu ajutorul 

foarfecii hârtia creponată pentru a le mototoli și apoi le 

vor lipi pe suprafața fructului/ legumei. 

4. La sfârșit, copiii lipesc etichetele și vor învăța versurile. 

Sugestii pentru  
educator: 

 
 Copiii pot fi încurajați să 

compună singuri sau împreună cu 

educatoarea versuri pentru 

pliantele confecționate, care să 

descrie beneficiile aduse de 

legume și fructe. 

 Acestea pot fi ulterior notate pe 

etichete personalizate de copii. 

Pe durata acestei 

activități copiii vor: 
 

 aduce elemente noi în activitățile 
cunoscute 

 utiliza sau combina materiale și 
strategii în modalități noi pentru a 
confecționa pliante 

 inventa versuri 

Legătura cu familia: 
Părinții pot merge împreună cu copiii în piața de legume și 

fructe. Aceștia pot încuraja copiii să observe în ansamblu 

piața: dispunerea meselor, modul de prezentare a legumelor, 

zarzavaturilor și fructelor. Se poate prezenta relația vânzător 

– cumpărător, formule de adresare. Se pot prezenta monezile 

folosite etc. Ajunși acasă, pot realiza harta pieței! 



ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

La piață 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Știință 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activitate de cunoașterea mediului 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

COMPORTAMENTE: Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul 
înconjurător 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

  

Materiale necesare: 

 o imagine care 

reprezintă mediul 

pieței 

 un stand amenajat 

la centrul tematic cu 

fructe și legume, 

etichete cu prețuri, 

cântar etc. 

Desfășurarea 
activității: 
 

1. Copiilor li se prezintă o imagine ce reprezintă Piața de legume și 
fructe. Pentru început vor juca un joc de tipul Caută și găsește. 
Copiii vor căuta diverse alimente și vor spune tot ceea ce știu 
despre acel aliment. (de ex: banane, cartofi, portocale...Banana 
este un fruct exotic care provine din țări calde. Portocalele ne 
fac poftă de mâncare și conțin foarte multă vitamina C. 
Morcovul conține Vitamina A care ne ajută să vedem bine etc.) 

2. Ulterior li se pot adresa copiilor întrebări legate de activitățile 
desfășurate într-o piață, produsele care se vând. (de ex: Care 
este alimentul tău preferat?, Ai fost vreodată la piață? Cu cine? 
Ce ți-a plăcut acolo?, Numește câteva alimente care se poate 
mânca la gustare?, De ce avem nevoie să folosim un coș la 
cumpărături?, Ce face vânzătoarea? Dar casierul?)sănătoase și 
spune ceva despre ele., Poți să numești un aliment). 

 

Sugestii pentru  
educator: 

 
 Copiii pot fi încurajați să descrie 

întâmplări din viața de familie și 
din activitățile gospodărești și în 
special pot fi descrise momente 
în care copiii au însoțit părinții la 
cumpărături/ la piață. 

 La sfârșit se poate crea o poveste 
legând toate informațiile redate 
de copii. 

Pe durata acestei 
activități copiii vor: 

 

 Căuta informații despre mediu 
prin utilizarea simțurilor sau prin 
observare și vor discuta despre 
procesele realizate într-o piață 

Legătura cu familia: 
Este de dorit ca părinții să explice pe înțelesul copiilor 

importanța alimentației sănătoase și să promoveze în casă 

un stil de viață sănătos. În mod special, copiii pot fi implicați 

în activitățile practic-gospodărești din casă, pot merge 

împreună la cumpărături etc. 



JOC DE ATENȚIE 

Sus-Jos 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activități liber-alese 2 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru 
rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

COMPORTAMENTE: Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și 
numerația 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 o poveste scrisă 

de educatoare, 

utilizând 

numerația Desfășurarea 

activității: 
 
1. Toți participații la joc se așază pe scaune sau pe jos, pe 

salteluțe de izopren. Formația poate fi de semicerc sau în 

linie, cu păstrarea distanței între copii. Ei se vor număra, în 

ordine. În funcție de câți sunt și de limita cunoscută pentru 

numărat, acestora li se vor aloca numere până la 6 – 7 - ... 10. 

Dacă sunt mai mult de 10 participanți, numărătoarea se va 

relua, astfel încât vor fi mai mulți copii cu același număr. 

Fiecare trebuie să-și țină minte numărul propriu. 

2. Educatoarea (sau un copil de grupă mare care dorește să 

creeze o povestire după ilustrații) va începe să spună o 

povestire (improvizată sau pregătită și citită), în care se vor 

menționa diverse numere. Când acestea vor fi rostite, copiii 

cu numerele respective trebuie să se ridice în picioare și să se 

așeze imediat la loc (pe scaun/ pe saltea) 

  de ex: Mama a plecat cu cei 2 copii (copiii cu 

numărul 2 se ridică și se așază) la piață și la un (1) 

magazin (copiii cu numărul 1 se ridică și se așază) din 

apropiere. Ei au cumpărat 10 banane (copiii cu 

numărul 10 se ridică și se așază)...Au dat mulți bani și 

au avut multe sacoșe. Bine că erau 3 persoane! 

(copiii cu numărul 3 se ridică și se așază). Le-au adus 

acasă și s-au apucat de pregătit o salată de fructe. A 

ieșit foarte gustoasă! 

 

Sugestii pentru  
educator: 

 

 Numiți și utilizați numerele în 

cât mai multe activități și 

faceți-le prezente și prin suport 

scris în mediul copiilor. 

 Încurajați utilizarea de numere 

în diverse jocuri: la magazine – 

inventar de produse, la 

farmacie – produse cosmetice. 

Pe durata acestei 

activități copiii vor: 
 utiliza numerele și număratul în 

activități cotidiene 

 exersa număratul în concentrul 

1-10 

 

Legătura cu familia: 
Părinții vor fi încurajați să implice copiii în activități legate de 

numerație: câte alimente au fost introduse în ciorbă, câte 

farfurii se pun pe masă, câte felii de pâine au fost tăiate etc. 



ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Sănătate de la toate 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și comunicare; Estetic și creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activitate de educarea limbajului și Educație muzicală 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 
scrierii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

COMPORTAMENTE: Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de 
comunicare 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 materialele realizate 

la centre sau imagini 

cu o legumă/ un 

fruct – mai multe 

legume/ fructe. 

Desfășurarea 
activității: 
 
1. Copiii care au confecționat măștile de legume și fructe își 

vor pune măștile și se vor grupa la invitația educatoarei. 
La auzul sunetelor joase se va așeza în dreptul ei un copil 
cu mască de fruct sau legumă, iar la auzul sunetelor 
înalte se vor așeza în stânga educatoarei copii cu măști 
ale aceluiași fructe/ legumă. Se vor formula propoziții în 
care se folosesc formele ce denumesc unul/ mai multe 
fructe sau legume. 

2. La centrul joc de masă, copiii care au realizat puzzle ce 
reprezintă imaginea unui singur fruct sau legumă, la 
auzul sunetelor joase se vor ridica, vor denumi imaginile, 
vor formula propoziții. Cei care au completat un puzzle 
cu imaginea mai multor legume/ fructe de același fel, vor 
denumi și vor formula propoziții la auzul sunetelor înalte. 

3. La centrul de nisip și apă, copiii numiți vor formula 
propoziții cu obiectul găsit în făină. 

Sugestii pentru  
educator: 

 
 Utilizați jocuri cu imagini, 

material concret sau materiale 
confecționate de copii pentru 
consolidarea utilizării corecte a 
pluralului, a acordului de gen, 
număr, persoană, timp. 

 Încurajați copiii să folosească 
propoziții dezvoltate și fraze 
corecte din punct de vedere 
gramatical, fonetic, lexical, 
pentru a descrie obiecte/ 
evenimente etc. 

Pe durata acestei 
activități copiii vor: 

 

 formula propoziții corecte din 
punct de vedere gramatical, 
fonetic, lexical, pentru a descrie 
ilustrațiile. 

Legătura cu familia: 
Părinții vor fi anunțați în legătură cu jocurile și activitățile de 
folosirea pluralului în vorbirea curentă a copiilor în clasă și 
pe care copiii le pot exersa și acasă, în activitățile zilnice. 



ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

O farfurie de sănătate 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Estetic și creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Modelaj 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Capacități și atitudini în învățare 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE: Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, 
muzicale și practice, în diverse conversații și povestiri creative 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 plastilină Playdough 

sau homemade 

Desfășurarea 

activității: 
 
1. Se prezintă copiilor imagini cu tehnici de lucru cu 

plastilina, imagini cu fructe/ legume și sursa de 

inspirație web. 

2. Copiii sunt invitați să modeleze și ei folosind cutiile 

personale Playdough și respectând indicațiile oferite 

de educatoare și modelul educatoarei. 

3. Fructele/ legumele modelate se pun pe o farfurie, iar 

copiii le pot folosi în activitatea de matematică 

pentru a tăia cu cuțitul de plastic jumătăți/ sferturi, 

felii din legumele și fructele modelate. 

Sugestii pentru  
educator: 

 
 Ca de obicei, în lucrările de artă 

plastică, produsul este mult mai 

puțin important decât procesul. 

Nu există lucrare reușită și 

lucrare mai puțin reușită. 

 Recomandăm educatoarelor să 

noteze explicațiile pe care le dau 

copiii despre lucrările pe care le-

au realizat. 

 Încurajați copiii să modeleze 

folosind imaginația proprie și să 

folosească cât mai puține 

materiale concrete pentru 

inspirație. 

Pe durata acestei 
activități copiii vor: 

 

 folosi imaginația pentru a crea 
diverse fructe/ legume folosind ca 
tehnici de lucru modelajul 

 avea ocazia să exerseze tăiatul în 
jumătăți cu ajutorul cuțitului și să 
învețe noțiunile de: întreg/ 
jumătate/ o bucată/ felie etc. 

Legătura cu familia: 
Părinții trebuie încurajați să nu compare lucrarea copilului lor 

cu a celorlalți copii. Mai important este să discute despre 

modul în care aceștia au ales să reprezinte un obiect, cum au 

folosit plastilina, cum au modelat. Copiii pot fi încurajați de 

către părinți să folosească tacâmurile corect și în siguranță. 



JOC 

Tu și eu 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Întâlnirea de dimineață: Salutul: Bună dimineața! Tu și eu ne 
salutăm! 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Dezvoltarea socio-emoțională 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Comportamente presociale, de acceptare și de respectare a 
diversității 

COMPORTAMENTE: Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a 
deosebirilor dintre oameni 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 Nu este cazul 

Desfășurarea 

activității: 
 
1. Copiii se deplasează pe două linii trasate pe sol, în ritmul 

unei melodii (la alegere). La anumite intervale de timp, se 

oprește muzica și copiii se opresc.  

2. Fiecare doi copii aflați față în față, la distanță de 1 metru, 

când s-a oprit muzica trebuie să se salute și să-și transmită 

unul altuia un compliment, să formuleze un mesaj drăguț. 

3. După câteva repetări, cereți-le copiilor ca atunci când se 

oprește muzica să se așeze pe covor și să se descrie reciproc 

(o descriere poate dura 1 – 2 minute). Puteți specifica 

despre ce caracteristici trebuie să vorbească copiii (statură, 

culoarea părului, a ochilor etc.) 

 

Sugestii pentru  
educator: 

 

 Organizați cu copiii activități în 

care aceștia să se familiarizeze 

cu varietatea caractersticilor 

unei persoane (meserie, vârstă, 

gen, limbă vorbită, port național 

etc.) 

 Oferiți copiilor ocazii de a-și 

descrie propriile caracteristici 

fizice și culturale. Îndrumați-i să 

perceapă deosebirile și 

asemănările dintre oameni 

pornind de la propria persoană. 

Pe durata acestei 

activități copiii vor: 
 face comparații cu colegii în 

ceea ce privește culoarea 

părului, înălțimea etc. 

 identifica asemănări și 

deosebiri între ei și ceilalți 

participanți la joc. 

Legătura cu familia: 
Încurajați membrii familiei să împărtășească cu copiii din 

tradițiile specifice (mâncare, muzică, dansuri, jocuri, 

sărbători) și să organizeze cu copiii activități în care să le 

valorifice. 



ACTIVITATE ȘI JOCURI LIBERE ALESE 

Mere caramelizate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activități liber alese – activitate gospodărească 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: Capacități și atitudini în învățare 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind 
securitatea personală 

COMPORTAMENTE: Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice 
unei alimentații sănătoase 

FORMA DE ORGANIZARE: Tot grupul 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grădinița cu P.P. Căsuța bucuriei nr. 11, Brașov, Florea Magdalena-Georgiana) 

Materiale necesare: 

 mere 

 bețe 

 caramele 

 sursă de foc pentru 

topirea caramelelor 

Desfășurarea 

activității: 
 
1. Copiii împreună cu educatoarea vor organiza o 

activitate de preparare a unor mere caramelizate. 

2. Se discută despre fiecare aliment utilizat și despre 

importanța igienei alimentare și a unei alimentații 

sănătoase. 

3. Mai întâi fiecare copil își spală propriul măr și sunt 

ajutați să înfigă un băț în cotorul acestuia. 

4. Apoi vor desface caramelele și le vor pune într-un 

castron la topit. 

5. Copiii introduc merele în caramelele topite și le lasă la 

răcit pe un suport. 

6. Ulterior se pot lipi etichetele scrise la Alfabetizare. 

Sugestii pentru  
educator: 

 
 Organizați activități de preparare 

a unor salate, gustări și implicați-i 

pe copii în pregătirea lor, în 

vederea promovării sănătății și 

nutriției corecte. 

Pe durata acestei 

activități copiii vor: 
 

 participa la pregătirea unor 
gustări 

 ajuta la servirea mesei. 
 

Legătura cu familia: 
Încurajați părinții să implice copiii în prepararea, pregătirea și 

servirea unei mese sănătoase.  


