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Ghidul grupei mari pentru luna ianuarie propune un proiect tematic integrat intitulat 
Învață de la toate, în cadrul unei proiectări curriculare flexibile, cu activități care se pot 
desfășura atât în scenariul roșu, în care copiii preșcolari își continuă învățarea în forme 
diverse sincron sau asincron, în funcție de resursele de care dispun grădinițele și familiile 
copiilor, dar care se pot transfera cu ușurință în spațiul grădiniței în activități față în față, 
dacă situația o va permite.

Elementul de noutate pe care îl aduce proiectarea pentru luna ianuarie, pentru ultimele trei săptămâni ale 
semestrului I al anului școlar curent, este propunerea folosirii unor elemente ale învățării inversate ca 
modalitate de implicare în propria învățare a preșcolarilor mari, cu sprijinul familiilor. Scopul folosirii 
învățării inversate este atât acela de a consolida achizițiile preșcolarilor în domeniul Dezvoltarea 
limbajului, comunicării și premiselor scris-cititului și al Dezvoltării cognitive și al cunoașterii lumii, dar și de 
a exersa Capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate) și 
Dezvoltarea socio-emoțională. 

DESPRE ÎNVĂȚAREA INVERSATĂ*

Literatura pedagogică așază conceptul de învățare inversată între abordare și metodă. Regăsim referiri la 
aceasta sub diverse denumiri: CLASSE INVERSEE, CLASSE RENVERSÉE, FLIPPED CLASSROOM, FLIPPED 
LEARNING. 

Învățarea inversată presupune câteva schimbări față de predarea tradițională și care se referă la:

�inversare de roluri: rolul activ este al elevului; profesorul este un ghid, îndrumător

�circulația informației: elevii primesc în avans informații, cursuri sub forma de resurse online pe care 
le vizionează acasă

�specificul activității față în față: în clasă se realizează experimente, proiecte de grup, activități de 
învățare semnificative și individualizate

Introducere

Activitate elaborată de

www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q  www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8  www.youtube.com/watch?v=Ly4MLpmj3uU*



ETAPE CLASICE ALE ÎNVĂȚĂRII INVERSATE INCLUD: 

Etapa I 

Etapa a IIa

Etapa I: Elevul studiază acasă teoria, în ritm propriu, folosind lecția din manual, lecturi sugerate, 
vizionarea de videoclipuri, podcasturi, utilizarea de aplicații digitale diverse.

Etapa a II-a: În clasă se aplică informațiile, cunoștințele dobândite prin: rezolvare de exerciții individualizate, 
sarcini complexe, realizare de proiecte împreună cu alți colegi. Se primește feedback.

Etapa a III-a: Elevul verifică dacă a înțeles și rezolvă individual sarcini mai complexe.

În etapa preșcolarității, chiar și a preșcolarității mari, învățarea inversată poate fi aplicată cu diverse adaptări, 
pentru a ține seama atât de specificul vârstei și învățării copiilor de 5 - 6 ani, dar și de faptul că, învățarea 
directă, față în față, este suspendată pentru moment. Cu toate acestea, elemente ale învățării inversate pot 
fi utilizate, ca de exemplu: 

 învățarea inversată poate lua forma explorării unui subiect de 
interes din tema studiată; aceasta poate fi explorată individual de către copii, cu resurse primite de la 
educatoare sau descoperite cu ajutorul familiei. În sala de clasă, tema studiată poate fi construită cu ajutorul 
copiilor, care au informații despre subiect și care pot adresa întrebări, lucra la proiecte alături de colegi. 

 învățarea inversată ia forme diferite:
- pentru o parte din efectivul grupei care vine la grădiniță, tema poate fi studiată în clasă, iar copiii pot 

primi materiale prin care să-și consolideze achizițiile acasă
- pentru copiii care lucrează de acasă, educatoarea poate transmite/ furniza materiale educaționale 

cu sugestii pentru desfășurarea fiecărei activități; un rol important îl au părinții care pot nota după 
fiecare activitate întrebări, reflecții, nelămuriri; toate aceste nelămuriri se pot clarifica în perioada în 
care grupul de copii învață față în față, sub îndrumarea educatoarei.

în care toți preșcolarii învață de acasă, prin intermediul tehnologiei 
sau asincron, prin utilizarea pachetelor de resurse transmise de educatoare direct în comunitate, învățarea 
inversată presupune colaborarea celor trei subiecți în fiecare dintre etape:

- Educatoarea: pregătește resursele materiale în format tipărit sau online necesare activităților, le 
transmite sau le încarcă pe diferite platforme cu sugestii pentru a fi utilizate de către părinți și 
aparținători.
- Părinții sau aparținătorii: descarcă materialele primite, tipăresc fișele de lucru propuse, pun la 
dispoziția copiilor alte materiale necesare rezolvării sarcinilor, citesc propunerile de activități transmise 
de educatoare; notează întrebările, neclaritățile copiilor și le comunică educatoarei.
- Copiii: descoperă cu sprijinul părinților materialele trimise și încărcate, vizionează materialele, 
ascultă explicațiile oferite de educatoare sau părinți pentru rezolvarea sarcinilor, rezolvă sarcinile, 
identifică elementele neclare, neînțelese.

 – desfășurată în locul învățării eveniment din sala de clasă prin întâlniri de grup sau 
individuale de tip sincron:
- Copiii: formulează întrebări, adresează nelămuriri, clarificări
- Educatoarea: răspunde la întrebările adresate de copii, oferă lămuriri, clarificări, aduce informații 
sau experiențe suplimentare
- Părinții sau aparținătorii: mențin comunicarea cu educatoarea privind evoluția copilului, gradul de 
înțelegere, interes și participare la activitățile propuse și lămurește întrebările apărute pe parcursul 
învățării în contextul casei.

    ÎN CAZUL ÎNVĂȚĂRII ÎN SALA DE CLASĂ,

    ÎN CAZUL SCENARIULUI HIBRID

    ÎN SITUAȚIA SCENARIULUI ROȘU, 

Activitate elaborată de



Activitate elaborată de

În cadrul proiectului integrat Învață de la toate, care aduce în atenția copiilor viețuitoarele care trăiesc în 
diverse medii de viață, pe diverse continente, elementele învățării inversate se pot regăsi în: 
- Transmiterea de către educatoare a diferitelor resurse despre viețuitoarele respective; urmărirea, 
studierea de către copii cu sprijin din partea părinților a resurselor transmise și a altora pe aceeași temă; 
realizarea unor mici proiecte de către copii despre viețuitoarele / o viețuitoare care prezintă interes pentru 
ei și prezentarea către ceilalți (fie în întâlniri sincron, fie la revenirea în grădiniță). 
- Stabilirea încă de la început a viețuitoarelor care vor fi studiate, acordarea libertății copiilor de a 
căuta informații și de a studia despre o viețuitoare pe care să o prezinte copiilor, să le răspundă la 
întrebări; aceste mici proiecte se pot desfășura individual sau în perechi. 
- Etapa de clarificare, lămurire, extindere a învățării poate avea loc în întâlnirile sincron și necesită 
pregătirea educatoarei, care poate construi demersuri personalizate în funcție de dificultățile pe care le-au 
întâmpinat copiii în realizarea sarcinilor, având în minte și comportamentele urmărite în cadrul acestui 
proiect.

În această perioadă, prin activitățile propuse ne vom concentra atenția în fiecare zi pentru pregătirea 
copiilor pentru intrarea în clasa pregătitoare, prin abordarea câte unui domeniu, a două dintre ele sau 
chiar a tuturor în fiecare activitate sau joc: Dezvoltarea limbajului, comunicării și premiselor scris-cititului 
(DLCPSC), Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii (DCCL), Capacități și atitudini în învățare(CAÎ), 
Dezvoltarea socio-emoțională (DSE). 
Vom avea în vedere exersarea capacității de autocontrol mental și emoțional, astfel încât să oferim 
copiilor instrumente pentru a învăța în fiecare context, exersarea comportamentelor specifice la finalul 
preșcolarității pentru dezvoltarea limbajului, a comunicării și premiselor citirii și scrierii și a dezvoltării 
cognitive și cunoașterii lumii, detaliate în continuare.



Pentru că este o nouă perioadă petrecută de copii departe de sala de grupă, facem câteva precizări privind 
îmbunătățirea ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ PENTRU PREȘCOLARI pe baza experienței acumulate în această 
perioadă de profesioniștii din educație timpurie de la nivel național, dar și pe baza literaturii de 
specialitate și a studiilor apărute la sfârșitul anului 2020*:
- prioritizarea învățării sincrone interactive de calitate în raport cu cantitatea de timp petrecută în fața 

ecranului;
- maximizarea numărului de adulți disponibili pentru a sprijini învățarea copiilor la distanță prin 

parteneriate și finanțare sporită pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor;
- comunicarea directă și regulată cu părinții pentru a înțelege nevoile lor și pentru a revizui modul în 

care educatorii îi pot susține în timp real;
- dezvoltarea curriculumului gata de utilizat și a resurselor care să ajute profesorii și părinții pentru a 

susține copiii în învățarea la distanță.

Despre schimbările pe care le propunem sau în loc de concluzii: 

PROIECT INTEGRAT CU O TEMĂ FACILĂ ȘI INTERESANTĂ PENTRU COPII

S-a optat pentru un proiect integrat despre viețuitoare, dat fiind interesul copiilor pentru lumea vie, dar și 
pentru a deschide orizontul copiilor că fiecare dintre viețuitoarele sau experiențele cu care ne întâlnim 
reprezintă surse de învățare. Considerăm că în această perioadă în care părinții sunt suprasolicitați, iar 
învățarea acasă s-a prelungit pentru mai bine de 5 luni pentru grădinițe, este important să alegem 
proiecte tematice interesante, care să faciliteze consolidarea comportamentelor care fundamentează 
competențele și să se bazeze pe resurse educaționale accesibile și de calitate.

ÎNTÂLNIRI ZILNICE DE TIP SINCRON

Pornind de la nevoia de interacțiune, propunem zilnic întâlniri sincron cu copiii, nu mai mult de 30 min. 

O ÎNTÎLNIRE INDIVIDUALĂ PE SĂPTĂMÂNĂ CU FIECARE COPIL

Acolo unde există un număr mai mare de personal, de exemplu cele două educatoare care coordonează o 
grupă de program prelungit și consilierul școlar, propunem organizarea unor întâlniri individuale cu copiii, 
cel puțin o dată pe săptămână, chiar și pentru 15 – 25 minute. 

UN INTERVAL STABIL DESTINAT PĂRINȚILOR PENTRU DIALOG PE TEME DE INTERES

Pentru a veni în întâmpinarea diferitelor nevoi ale părinților, la nivelul grupelor mari (sau chiar la nivelul 
grădiniței) se poate stabili un interval de timp săptămânal în care să existe un dialog între profesioniști și 
părinți. Astfel, o dată pe săptămână, în aceeași zi și la aceeași oră părinții știu că se pot conecta și pot 
dialoga cu profesioniștii din grădiniță pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru învățare, dar și pentru 
gestionarea relațiilor în această perioadă. 

Menținem în proiectul propus schema planurilor de activitate destinate părinților, cu un număr limitat de 
activități de învățare, trei pentru fiecare zi. 

Activitate elaborată de

*  file:///D:/Documentele%20mele%20CBOCA/2020/Resurse%20invatare%20online/Inproving%20Early%20Childhood%20Distance%20Education_California__dec2020_0%20(1).pdf
Improving Early Childhood Distance Education de Benjamin W Cottingham

Notă:  În cazul revenirii copiilor în sala de grupă, activitățile propuse (din care una poate fi o activitate de dezvoltare 
personală – întâlnirea de dimineață, activitățile experiențiale, jocuri liber alese de consolidarea achizițiilor din fiecare 
domeniu) se pot constitui într-o structură care poate fi completată urmând programul normal sau prelungit, cu toate 
activitățile de învățare cunoscute.  



Activitate elaborată de

Sugestii pentru educatoare

La fiecare întâlnire pe platforma sincron, vă propunem să inițiați o scurtă conversație introductivă 
despre viețuitoarea respectivă, pe bază de imagini, în care să abordați: mediul de viață, înfățișare, hrănire, 
curiozități, bazându-vă și pe cunoștințele anterioare ale copiilor.

Implicați copiii în explorarea fiecărei viețuitoare. Bazați-vă pe experiența de viață a copiilor! Pentru a 
implica cât mai plenar fiecare copil, puteți trimite un chestionar părinților pentru a afla informații utile, ca 
de exemplu: cine are animale de companie - pisici, cine a fost la ferme și a văzut cai, cine a vizitat o 
grădină zoologică ș.a.m.d. 

Urmăriți să completați la fiecare întâlnire de dimineață harta lumii cu locurile unde trăiește fiecare 
animal despre care ați discutat anterior. Extindeți discuția acolo unde experiența copiilor o permite (de 
exemplu, sunt copii ale căror familii trăiesc în alte țări, pe alte continente). 

Pe măsură ce discutați cu copiii despre caracteristicile fiecărei viețuitoare, completați un poster 
despre ce putem învăța de la fiecare, înregistrând cuvintele lor. Posterul poate fi completat cu desenele 
vietăților pe care copiii le pot transmite, prin intermediul părinților, în format electronic.

Ascultați, pe măsură ce citiți, fiecare fragment muzical din Simfonia sălbatică. Introduceți muzica 
clasică la fiecare întâlnire cu copiii. Așa cum veți descoperi în Simfonia sălbatică, fiecare viețuitoare 
ascunde un instrument muzical. Dacă lucrați cu cartea, dar mai ales atunci când copiii dispun de ea, 
identificați instrumentele muzicale de pe fiecare pagină și de pe coperta 3 și 4. Propuneți din când în când, 
la întâlnirile sincron cu copiii să ascultați mici fragmente interpretate cu unele dintre instrumentele 
muzicale recunoscute de copii. Instrumentele muzicale pot constitui o temă separată de studiu, mai 
adecvată la întoarcerea copiilor în sala de grupă. 

Tema Învață de la toate permite, pornind de la viețuitoarele studiate, extinderi în domeniul 
cunoașterii de sine și a celorlalți, precum și a capacităților și atitudinilor în învățare în contextul familiei. 

PROIECT INTEGRAT

 Învaţă de la toate



Activitate elaborată de

Scrisoare pentru părinţi

Dragi părinți, în următoarele trei săptămâni vom aborda proiectul Învață de la toate care explorează 
lumea viețuitoarelor cunoscute și mai puțin cunoscute, care trăiesc în diverse medii de viață. Pentru prima 
săptămână ne vom concentra pe reactualizarea informațiilor despre mamifere. În a doua săptămână vom 
explora și câteva viețuitoare care trăiesc în mediul acvatic, iar în cea de-a treia săptămână vom cunoaște 
câteva păsări și insecte.

Activitățile pe care le sugerăm copiilor vizează consolidarea comunicării corecte în limba română, 
pregătirea mușchilor mici ai mâinii pentru scris prin activități variate și plăcute, consolidarea cunoștințelor 
din domeniul matematicii și explorării mediului, dar și consolidarea autocontrolului. Vă rugăm să ne fiți 
alături și să valorificați fiecare situație pentru dobândirea de cunoștințe, priceperi și atitudini: plimbări în 
natură, conversații despre interesele dumneavoastră, momente de lectură împreună sau de vizionare de 
fragmente din filme documentare.

Pentru început, vă propunem să vizionați împreună cu copilul dvs fragmente sau filmul integral      
România neîmblânzită, un documentar despre știință și natură, pe care îl găsiți atât pe DVD sau pe 
canalul Netflix. 

De asemenea, vă invităm să descoperiți împreună filmele documentare ale lui David Attenborough:          
O viață pe planeta noastră,  pentru a învăța cum 
putem lucra împreună cu natura și nu împotriva naturii!

Tema despre natură și viețuitoare va fi pretextul pentru a învăța despre fiecare dintre noi, pentru a 
consolida un stil de viață sănătos și a îmbunătăți relațiile din familie. 

https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394

Vă mulțumim pentru că vă implicați în procesul de dobândire al competențelor pentru viață 
ale copilului dumneavoastră!

Educatoarea grupei

PROIECT INTEGRAT

 Învaţă de la toate



Activitate elaborată de

PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE

11 - 31 ianuarie 2021

 Învaţă de la toate

Plan de învățare sugerat de educatoare, desfășurat prin activități sincron & asincron 
cu ajutorul părinților și familiilor

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�Captarea atenției: identificarea urmelor de 

viețuitoare 

�Întocmirea diagramei KVL (Știu/ Vreau să aflu/ Am 
aflat) despre viețuitoarele care trăiesc pe Planeta 
Pământ.

1
�Prezentarea cărții Simfonia sălbatică  autor Dan 

Brown, atât a personajelor prezentate de maestrul 
Chiț, dar și a muzicii care însoțește fiecare 
viețuitoare. 

�Inițierea dialogului despre viețuitoare prin animalele 
de companie pornind de la textul Pisicuțele 
năzdrăvane din carte.

DLCPSC: Desparte în silabe 
După realizarea diagramei KWL cu viețuitoarele despre 
care vor să afle mai multe amănunte, copiii pot juca 
jocul Bate din palme câte silabe are cuvântul. 
Joc interactiv pe platforma Wordwall: 
https://wordwall.net/ro/resource/4471144

DCCL: Realizarea unui interviu cu un proprietar de 
pisici pentru a identifica informații despre modul de 
viață și îngrijirea pisicii, un animal domestic.

https://machetedidactice.files.wordpress.com/2017
/02/img711.jpg

Adunați din gospodărie cărți despre viețuitoare, 
imagini sau reviste în care copiii pot găsi fotografii sau 
informații despre animale. 

Dacă este posibil, procurați cartea Simfonia sălbatică 
a lui Dan Brown, Editura Rao 

Sprijiniți copilul să realizeze pe tot 
parcursul proiectului, un dicționar 
în imagini de tipul Primul meu 
dicționar. Completați-l împreună 
cu imagini pentru litera P.

Jocul Silabelor poate fi jucat acasă, legat de diferite 
nume:
�Spuneți numele copilului. Bateți din palme pentru 

fiecare silabă, pe măsură ce spuneți numele:       
An-drei (2 bătăi din palme)

�Alegeți alt nume și procedați la fel: A-li-na
�Invitați copilul să aleagă un nume și să-l despartă în 

silabe bătând din palme.
�Odată ce copilul a înțeles cum se desparte în silabe, 

marcați silabele în modalități diferite, de exemplu 
bătând într-o tobă sau bătând din picioare.

�Repetați activitatea cu o varietate de cuvinte, de 
exemplu cu nume de animale. 

Ajutați copilul să ia un interviu unei persoane care 
are o pisică drept animal de companie. Dacă se 
poate, înregistrați interviul cu telefonul sau ajutați 
copilul să organizeze informațiile pe care le-a aflat: 
�Unde trăiește pisica?
�Ce mănâncă? 
�Cum se joacă?...
Căutați să extindeți vocabularul copiilor cu diferite 
cuvinte precum: litieră, tors, domestic.

https://www.youtube.com/watch?v=CfWHZ3wMrBY
&feature=youtu.be

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Luni 11 ianuarie

1  Cartea se găsește atât în librării, dar și în varianta online https://www.ebook-pdf.ro/simfonia-salbatica-pdf/
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Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

2
le-au aflat despre pisici. Completarea hărții lumii . 
Completarea unui poster despre ce putem învăța de 
la animalul studiat anterior.

�Introducerea unei altfel de feline: GHEPARDUL, cel 
mai rapid animal de pe planetă. 

�Citirea poeziei Goana ghepardului din Simfonia 
sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
E important să dai tot ce poți. Dar nu uita să te 
odihnești, ca să-ți refaci forțele. 

DCCL: Vizionarea unui film documentar despre 
ghepard: 

DFSIP: Realizarea unui desen cu 2 curiozități despre 
ghepard. Modelarea și compararea celor 2 viețuitoare: 
Pisica și ghepardul. 

DFSIP: Organizarea unor curse de alergare cu membrii 
familiei. Utilizarea unui cronometru pentru a vedea în 
câte secunde se parcurg 50/ 100 m de către un adult şi 
de către un copil.

https://www.youtube.com/watch?v=KEa8iS5GdsM

Completați împreună 
Primul meu dicționar 
cu imagini pentru G.

Sprijinți copilul să identifice cel puțin o modalitate de 
relaxare.

Vizionați împreună cu copilul filmul documentar 
despre ghepard. Ajutați-l să rețină câteva informații 
despre acesta privind: mediul de viață, înfățișarea, 
hrana, viteza de alergare și să le reprezinte grafic (sau 
să le înregistreze).

Puneți la dispoziția copilului plastilina sau coca de 
modelat pentru realizarea pisicii și a ghepardului. 

Consolidați deprinderile de măsurare și estimare a 
mărimilor prin jocuri în familie de tipul: 
�Măsurați anumite obiecte cu o sfoară, cu o ruletă
�Verificați câte obiecte (castane, nasturi, conuri) 

intră într-un borcan după ce ați făcut o estimare
�Comparați greutatea unor obiecte utilizând un 

cântar.

Acceptați provocarea de a vă antrena la alergare și a 
cronometra în cât timp parcurgeți 50 sau 100 m. 

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Marți 12 ianuarie

2.  Pisicile trăiesc oriunde trăiesc oameni, mai puțin la poli.
DFSIP - Dezvoltarea fizică, a sănătății și a igienei personale. 
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Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre ghepard. Completarea hărții lumii. 
Completarea unui poster despre ce putem învăța de 
la animalul studiat anterior.

�Introducerea unui alt animal: CALUL (sălbatic/ 
domestic)

�Citirea poeziei Căluții neliniștiți din Simfonia 
sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Ziua de mâine va sosi curând. Până atunci, bucură-te 
de cea de azi! 

Exerciții de mindfulness pentru copii. 

DCCL: Vizionarea unui film documentar despre caii 

sălbatici din Delta Dunării – Pădurea Letea 

 
sau 

CAÎ: Realizarea din carton a unui cal pe băț, colorat și 
decorat la alegere. Calul astfel confecționat poate fi 
element de recuzită al copilului la Carnavalul 
animalelor pe care îl puteți organiza la final de proiect.

https://www.youtube.com/watch?v=S9Tp8mB9vQE

https://www.youtube.com/watch?v=BcbIXA6aGYk

Completați împreună 
Primul meu dicționar 
cu imagini pentru litera C.

Atunci când copilul este agitat, sau nervos, un 
exercițiu de mindfulness poate să ajute! 
�Așezați-vă alături de copil într-o poziție confortabilă 

cu semnul infinit (sau cifra 8 așezată pe orizontală) 
în fața ochilor, desenat pe o foaie A4 landscape. 

�Ajutați-l să își conștientizeze respirația, cu un deget 
pe desen, iar cu cealaltă mână pe abdomen 
(pentru a sesiza schimbările datorate aerului). 

�Atunci când degetul urcă pe conturul semnului, se 
inspiră, iar când degetul coboară, se expiră. 

�Repetând timp de 8 inspirări/ expirări, suntem mai 
conștienți de prezența noastră aici și acum. (vezi 
anexa)

Sprijiniți copilul să realizeze capul calului și un suport 
pentru a-l manipula. Vă puteţi folosi de schița din 
anexă. 
(vezi anexa)

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Miercuri 13 ianuarie
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Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre cal. Completarea hărții lumii. 
Completarea unui poster despre ce putem învăța de 
la animalul studiat anterior.

4
�Introducerea unui alt animal: ELEFANTUL .
�Citirea poeziei Elefantul nerăbdător din Simfonia 

sălbatică. 

DFSIP: Vizionarea Marșului elefanților din Cartea 
Junglei

Exersarea diferitelor variante de mers și alergare, prin 
imitarea diferitelor animale.

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Nimeni nu reușește de la prima încercare. Continuă să 
perseverezi și vei reuși. 

DCCL: Exersarea număratului – joc interactiv pe 
platforma wordwall 

Introducerea unui grafic pentru a înregistra câte 
kilograme de fructe/ legume se consumă într-o 
săptămână de către o familie. O variantă mai simplă și 
care îi implică mai puțin pe părinți este să propuneți 
copiilor să înregistreze câte pahare de apă bea fiecare 
copil pe zi comparativ cu un elefant care bea 80 de litri.

CAÎ: Realizarea unui elefant folosind materiale 
neconvenționale sau realizarea unei măști din carton.

(vezi anexa)

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

https://wordwall.net/ro/resource/4470273

https://www.firstpalette.com/printable/elephant-
mask.html 

Completați împreună 
Primul meu dicționar 
cu imagini pentru litera E.

Citiți împreună Cartea junglei de Rudyard Kipling, 
audiați povestea ca teatru radiofonic 

 
sau vizionați desenele animate.

Povestiți copilului cum a reușit să facă primii pași, să 
rostească primele cuvinte. Dacă aveți la dispoziție, 
arătați-i fotografii din acea perioadă pentru a vedea 
cât a crescut, cât s-a schimbat și cât de multe 
progrese a făcut. Copiilor le place nu numai să 
asculte povești, dar mai ales să fie personaj de 
poveste. Puteți crea, pe baza fotografiilor pe care le 
aveți la dispoziție din momente cheie ale copilului, o 
poveste despre acesta (când a spus prima dată 
mama/ tata, când  s-a ridicat în picioare, când a făcut 
primii pași, când a reușit să meargă pe bicicletă, când 
a rămas la grădiniță vesel, prima construcție 
ș.a.m.d.). După realizarea cărții/ broșurii, povestea 
poate fi spusă de copil altor membri ai familiei sau 
chiar colegilor.

Realizați împreună cu copilul un grafic despre 
consumul de alimente în familie în care să înregistrați 
câte kilograme de fructe și legume consumă familia 
voastră. Comparați cantitățile consumate în familie 
într-o săptămână cu cele consumate de un elefant 
într-o zi: 250 kg de fructe și 80 l apa. În felul acesta îi 
ajutați pe copil să conștientizeze consumul de apă, 
atât de necesar organismului. (Un copil de 5 ani ar 
trebui să consume 6 pahare de apă, 1,5l apă zilnic).
(vezi anexe)

https://www.youtube.com/watch?v=W03sO_3R1kQ

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Joi 14 ianuarie

4.  Elefantul trăiește in India/ Asia și pe continentul african
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Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre elefant. Completarea hărții lumii. 
Completarea unui poster despre ce putem învăța de 
la animalul studiat anterior.

5
�Introducerea unui alt animal: HIPOPOTAMUL .
�Citirea poeziei Hipopotamul fericit din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Uneori ne lăsăm așa de prinși în ițele complicate ale 
vieții, încât uităm să ne bucurăm de plăcerile mărunte.
 
DSE: Desfășurarea unui joc de exersare a mesajului Eu 
simt. Cereți copiilor să exprime din cuvinte, muzică sau 
desene cum se simt la întâlnirea curentă. Rugați copiii 
să exprime cum se simte hipopotamul. Discutați 
despre cum ne manifestăm și cum ne comportăm 
atunci când suntem bucuroși. Cereți copiilor să 
precizeze ce îi face fericiți, bucuroși. 

Realizarea unui semn de carte care să exprime diferite 
sentimente.

DCCL: Unește punctele pentru a obține un hipopotam 
(vezi anexa). 

Completați 
Primul meu dicționar 
cu imagini pentru litera H.

Urmăriți împreună cu copilul un material despre 
hipopotami:

 
sau 

Jucați în familie jocul interactiv despre modul în care 
ne creăm o dispoziție bună 

Discutați cu copilul despre diferite emoții. Pentru a le 
recunoaște și verbaliza, sprijiniți copiii să realizeze un 
semn de carte despre emoții urmând etapele: 
�Tăiați o hârtie mai groasă în 3 dreptunghiuri 

prelungi, de aceeași mărime. 
�Căutați reviste vechi sau imagini de pe internet în 

care adulți și copii exprimă aceleași emoții: fericire, 
tristețe, furie.

�Căutați 2 – 3 imagini pentru fiecare emoție. Alegeți 
și decupați imaginile favorite. 

�Lipiți imaginile pe dreptunghiurile care sunt suport 
pentru fiecare semn de carte. Scrieți pe fiecare 
cuvântul reprezentativ: BUCURIE, TRISTEȚE, FURIE.

Dacă nu găsiți imagini suficiente sau care să vă placă, 
desenați expresiile faciale. Puteți folosi aceste semne 
de carte atunci când citiți împreună despre diferite 
personaje: 
Cum crezi că se simte personajul?
De ce crezi că se simte în felul acesta?
Tu te-ai simțit vreodată așa?
Ce ai vrea să faci atunci când te simți în felul acesta?

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

https://www.youtube.com/watch?v=shT3gBMwC0s

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

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Vineri 15 ianuarie
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5. Hipopotamul trăiește în Africa.



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

6
�Introducerea unui alt animal: CANGURUL
�Citirea poeziei Cangurul săltăreț din Simfonia 

sălbatică.
 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
E foarte bine să admiri talentele celorlalți, dar nu uita 
că și tu ai talentele tale. 

DSE: Realizarea unor liste de calități personale și ale 
membrilor familiei. Variantă: realizarea unui grafic cu 
interesele/ talentele membrilor familiei (în care 
interesele pot fi reprezentate prin desen, lipirea unor 
imagini, fotografii).

CAÎ: Realizarea unui cangur, dar și a altor viețuitoare 
folosind cele 7 piese de tangram.
(vezi anexa)

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera C.

Discutați cu copilul despre calitățile acestuia, dar și 
despre ale celorlalți membri ai familiei. Sprijiniți 
copilul să completeze un tabel cu membrii familiei pe 
verticală (eventual scrieți cu litere de tipar prenumele 
fiecăruia), iar pe orizontală, în dreptul fiecărei 
persoane, să realizeze un desen sau să lipească o 
imagine potrivită. Este important să întărim mesajul 
că fiecare este unic și are calități/talente diferite, pe 
care le poate antrena cât mai bine. 

Decupați/ ajutați copilul să decupeze piesele de 
tangram de pe fișa transmisă pentru a construi un 
cangur sau alte viețuitoare. Invitați copilul să 
denumească fiecare formă geometrică. În cazul în 
care are dificultăți în denumirea lor, puteți reactualiza 
denumirea formelor geometrice folosind jocul 
interactiv: https://wordwall.net/ro/resource/3551064

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Luni 18 ianuarie

6. Cangurul trăiește pe continentul Australia



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unui alt animal: MISTREȚUL
�Citirea poeziei Mistreții dansatori din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Uneori, lucrurile bune pot veni în ambalaje mai puțin 
atrăgătoare.

DSE: Realizarea unei reclame/ mesaj despre consumul 
de hrană sănătoasă.

DLC: Arătați copiilor câteva imagini cu animalele 
despre care ați discutat și încercați să identificați litera 
cu care începe fiecare nume de animal.

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera M.

Încercați o rețetă nouă, pe care până la momentul 
prezent, dat fiind modul în care arată, copilul nu a 
acceptat-o. Realizați rețeta respectivă împreună cu 
copilul. Puteți măsura împreună ingredientele folosite 
în rețetă, puteți observa eventuale reacții chimice 
care se produc atunci când se amestecă anumite 
ingrediente, puteți realiza chiar și un ambalaj pentru 
produsul pregătit. În finalul timpului petrecut în 
bucătărie experimentând o nouă rețetă, invitați 
copilul să realizeze o reclamă, un mesaj în care să 
invite la consumarea unei hrane sănătoase. 

Folosiți imagini cu diferite mamifere, ca în imaginea 
prezentată. Sub fiecare imagine sunt scrise câte trei 
perechi de litere, mari și mici, de tipar. Asistați copilul 
să prindă câte un clește de litera cu care începe 
numele fiecărui animal.

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Marți 19 ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unui alt animal: BALENA ALBASTRĂ
�Citirea poeziei Balena minunată din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Dacă vei asculta atent natura din jurul tău, vei auzi o 
sumedenie de conversații.

DCCL: Conversație euristică despre balenă, un mamifer 
de proporții impresionante. Realizarea unor exerciții 
de măsurare și estimare.
https://www.youtube.com/watch?v=OIIwk7aBrlY 

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera B.

Desfășurați cu copiii jocuri de atenție atunci când 
sunteți în interior sau când mergeți la plimbare, jocuri 
care să se bazeze pe simțul auzului și al mirosului. 
De exemplu: Ce miros simți? (în timpul activităților de 
gătit din bucătărie este important să ajutați copilul să 
identifice mirosul unor plante aromatice, 
condimente). 
În timpul plimbărilor în natură sau prin cartier, se pot 
desfășura jocuri de tipul: Ce auzi acum? (pentru a 
exersa concentrarea atenției pe sunete apropiate, 
clare sau îndepărtate.)

Provocați copilul să participe la diverse jocuri de 
estimare a mărimii despre anumite obiecte din casă, 
a greutății; apoi măsurați-le, cântăriți-le împreună: 
Cât de lungă este comoda? Dar dulapul? Folosiți 
pentru măsurare jucării, piese de construcție, dar și 
instrumente convenționale: un metru de tâmplărie.

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Miercuri 20 ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unui alt animal: CALCANUL
�Citirea poeziei Calcanul din Simfonia sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Uneori, zgomotul nu este cea mai bună modalitate de 
a atrage atenția. Calmul și tăcerea pot da rezultate 
chiar mai bune.

DCCL: Mamifere marine – urmărește filmul, observă 

animalele marine, numără peștii, identifică peștii de 
anumite culori
https://www.youtube.com/watch?v=vn9XEcgTXm4 

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera C.

Jucați împreună cu copilul un joc ce ajută la păstrarea 
calmului și la gestionarea situațiilor în care copilul 
este agitat. Desenați pe coală de hârtie un 
termometru. Desenați în partea de jos a 
termometrului un calcan (sau o altă vietate liniștită 
cunoscută copilului dvs.), iar în partea de sus o 
tornadă. Întrebați-vă copilul dacă se simte liniștit ca 
un calcan sau agitat ca o tornadă. Când se simte 
agitat, gândiți-vă împreună la modalități prin care ar 
putea să se simtă ca un calcan. De exemplu, puteți să 
vă jucați cu mingea. Încercați să repetați acest joc la 
diferite ore în timpul zilei și ajutați-vă copilul să-și 
descrie nivelurile de energie. Dacă pregătiți micul 
dejun, puteți să-i spuneți: Sunt sigur(ă) că poți urca și 
coborî scările de 6 ori până termin de pregătit micul 
dejun.

Realizați împreună cu copiii un mediu de viață marin. 
Într-un recipient mare din plastic puteți pune apă (pe 
care o puteți colora în albastru folosind colorant 
alimentar), scoici, nisip, animale marine din plastic, 
hârtie creponată verde care să imite algele. Discutați 
despre modul de viață al animalelor marine, despre 
cum se hrănesc și respiră, așezați scoicile, animalele 
marine în ordine crescătoare, descrescătoare, 
numărați-le, măsurați-le.

Puteți juca jocuri de atenție cu modele în care să 
folosiți nume de obiecte, acțiuni sau onomatopee. 
Puteți inventa modele sonore pe care să le repetați 
pe rând, ca de exemplu: oac, ham, pis, pis, iha, oac, 
ham, pis, pis, iha....

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Joi 21 ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unei alte viețuitoare: BROASCA
�Citirea poeziei Broscuțele în iaz din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Deși nu semănăm unii cu alții, nici la culoarea pielii, nici 
la trăsături, atunci când dăm mâna și lucrăm, putem 
obține armonii încântătoare.

DFSIP: Lumea acvatică - activitate practică
https://www.youtube.com/watch?v=U0Sf_cFvH_w

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera B.

Jucați împreună cu copiii un joc de memorie. Tipăriți 
sau confecționați jetoane cu câteva animale marine, 
câte două pentru fiecare animal, decupați-le, apoi 
așezați jetoanele cu fața în jos. Pe rând, întoarceți 
câte un jeton și încercați să îi găsiți perechea. Dacă nu 
ați reușit, întoarceți jetonul cu fața în jos. Continuați 
jocul până când reușiți să găsiți toate perechile 
animalelor marine. Jocul exersează atenția, memoria 
și îl ajută pe copil să învețe să își aștepte rândul. 
Puteți folosi pentru confecționarea jocului imaginile 
de pe fișa de lucru (vezi anexa)

Sprijiniți copilul în realizarea activității practice. 
Adunați împreună instrumentele și materialele de 
care aveți nevoie, discutați pașii pe care trebuie să-i 
urmeze în realizarea lucrării.

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Vineri 22 ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unui alt animal: LEBĂDA
�Citirea poeziei Lebăda pe înserat din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Este plăcut să-ți petreci timpul împreună cu familia și 
prietenii. Dar uneori ai nevoie și de timp doar pentru 
tine.

DCCL. Cum putem îngriji păsările în anotimpul iarna
 

sau
 

DFSIP: Lacul lebedelor de Ceaikovski - audiție

https://www.youtube.com/watch?v=O5eRXR6uv94

https://www.youtube.com/watch?v=br4gLBoz4Us

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera L.

Mergeți cu copilul la o plimbare în jurul casei și 
observați păsările care au rămas în țară peste iarnă. 
Discutați cu copilul despre ce crede că mănâncă 
păsările în anotimpul rece, cum se adăpostesc de frig, 
cum ar putea să le ajute. 
Confecționați cu copilul o hrănitoare pentru păsărele 
din materiale pe care le aveți în casă (o sticlă sau un 
bidon de apă sau lapte) în care să puneți mâncare 
pentru păsări. Observați semințele.
Dacă aveți diferite tipuri de semințe, puteți invita 
copilul să realizeze colaje din semințe pe conturul 
diferitelor viețuitoare. Pentru aceasta este nevoie de 
semințe (de pepene, dovleac, floarea soarelui), lipici 
și foi albe. Copilul poate desena conturul unui animal 
sau al unei păsări. Pe contur, cu pensula, se întinde 
lipici, apoi se presară semințele. În final foaia se 
scutură, de semințele în exces și se lasă la uscat. Nu 
uitați să afișați întotdeauna lucrările copiilor!

Citiți împreună fabule despre animale. Invitați copilul 
să spună ce a înțeles. Dacă este posibil, discutați 
despre aspecte similare trăite în viața de zi cu zi. 

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Luni 25 ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unei alte vietăți: PĂIANJENUL 
�Citirea poeziei Păianjenul și pânza lui din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Poți găsi frumusețe în cele mai neașteptate locuri. 
Privește atent: Nu știi când te așteaptă o surpriză. 

DFSIP: Pânza de păianjen – activitate practică de țesut

Cântecele despre diferite viețuitoare sunt foarte 
cunoscute și îndrăgite de copii. Copiii pot asculta și 
exersa cântecele dorite, iar în întâlnirea sincron se pot 
organiza mici concerte pentru a asculta și interpreta 
cântecele dorite de copii. 

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera P.

Realizați din hârtie creponată sau dintr-o rolă de 
hârtie igienică o cursă cu obstacole de tipul unei 
pânze de păianjen. Puteți să îi sugerați copilului că 
este o insectă care trebuie să scape din pânza de 
păianjen.

Țeseți cu copilul o pânză de păianjen din crenguțe și 
ațe de diferite culori precum în imaginea de mai jos:

Dacă această deprindere este la început, puteți să 
invitați copilul să țeasă cu ațe de diferite culori 
folosind o plasă de pescuit!

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Marți 26 ianuarie

 Păianjenul trăiește pe toate continentele, mai puțin la Polul Sud.



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Introducerea unui alt animal: STRUȚUL
�Citirea poeziei Struțul temător din Simfonia 

sălbatică. 

DLCPSC: Discutarea mesajului din finalul poeziei: 
Atunci când te simți copleșit, poți să te retragi ca să-ți 
revii mai ușor.
Exersarea semnelor grafice pe un suport precum oul 
de struţ.

DȘ: Curiozități despre struți - observarea mediului de 
viață, al puilor, al modului în care se apără

 sau
 

DPM: Întrecerea struților

https://www.youtube.com/watch?v=ZAITT5rePwE
https://www.youtube.com/watch?v=GK1ll8e017k

Completați Primul meu dicționar cu imagini pentru 
litera S.

Pe o coală mare de hârtie puteți desena și decora un 
ou de struț cu semnele grafice cunoscute sau cu fire 
de ață (oul de struț este cel mai mare ou, măsoară 15 
cm și cântărește 1,5 kg). 

Desenați pe coli colorate pene pe care copilul le 
poate decupa și cresta pe margine pentru a realiza 
pene de struț.

Faceți o întrecere cu copilul dintr-o parte în alta a 
sufrageriei sau a curții. Numărați câți pași a alergat 
fiecare pentru a parcurge camera/curtea. Discutați 
despre diferențele observate (mărimea pasului 
adultului/ copilului).

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Miercuri 27  ianuarie

 Struțul este cea mai mare pasăre care trăiește în Africa (deșertul Sahara)



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:
�O scurtă prezentare a copiilor cu informațiile pe care 

le-au aflat despre viețuitoarea anterioară. 
Completarea hărții lumii. Completarea unui poster 
despre ce putem învăța de la viețuitoarea studiată 
anterior.

�Finalizarea proiectului prin aprecierea produselor 
realizate

DCCL: Conversație euristică despre drepturile 
animalelor (inclusiv despre folosirea animalelor în 
reprezentațiile de circ).

DLCPSC: 
Vânătoare de sunete/ litere. 
Asocierea sunet/ literă reprezintă un pas definitoriu în 
învățarea cititului de către copii. Prin jocuri de cuvinte, 
copiii exersează discriminarea sunetelor și asocierea 
dintre sunet și literă. Jocul poate porni de la 
denumirea oricărui animal studiat. 
Cuvântul cal începe cu C. Să căutăm și alte cuvinte care 
încep cu C. Putem face o listă cu aceste cuvinte: 
�carte,
�cărămidă,
�curajos. 

Realizați un desen care să ilustreze cuvântul respectiv. 
Fiecare desen poate fi însoțit de eticheta cuvântului.

Discutați cu copiii proverbe despre animalele 
studiate, precum: 

Când pisica nu-i acasă, joacă șoarecii pe masa.
Calul de dar nu se caută la dinți. 
Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard.

Creați mici ghicitori despre viețuitoarele studiate: 
Lângă sobă se cuibărește, 
Mieunând prietenește, 
După șoareci e-nnebunită, 
Şi-i prinde într-o clipită. 
Prietenia ți-o arată
Dând o raită prin covată. (pisica)

Pregătiți cu copilul o recuzită simbolică pentru 
animalul pe care îl admiră: o mască, urechi, o codiță… 
pentru a-l folosi în cadrul carnavalului. 

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Joi 28  ianuarie



Activitate elaborată de

Întâlnire de dimineață desfășurată sincron pe o 
platformă:

DSE/ DLCPSC: Dac-ar fi să fiu… 
Jocul urmărește să-i facă pe copii să descrie ce animal/ 
pasăre/ pește/ insectă și-ar dori să fie, urmând să 
motiveze/ argumenteze de ce. 

Eveniment de încheiere a proiectului: 
Realizarea unui carnaval al animalelor. Realizarea unei 
parade a animalelor admirate, folosind mici elemente 
de recuzită. În cadrul carnavalului, copiii pot spune 
ghicitori create despre animalele studiate. 

În finalul întâlnirii sincron, apreciați contribuția copiilor 
și a părinților la experiențele de învățare din cadrul 
proiectului. 
Reveniți la diagrama K/W/L și verificați măsura în care 
copiii și-au satisfăcut curiozitățile și interesele 
manifestate la începutul proiectului. 

Dacă este posibil, faceți împreună cu copilul o vizită la 
Grădina Zoologică din localitate. 

Construiți o grădină zoologică din piese de lemn ori 
de plastic sau din materiale reciclabile:
�adăugați pietre, crenguțe
�creați indicatoare
�scrieți împreună cu copilul numele grădinii pe o 

bucată de carton
�numărați animalele în funcție de felul lor 

(mamifere, animale marine, păsări)
�numerotați habitatul lor
�scrieți în dreptul fiecărui animal litera cu care 

începe numele lui
�pregătiți hrana pentru fiecare animal.

Construiți habitatul pentru animale din bețe de 
înghețată și cocă. Arătați-i copilului un cartonaș cu un 
număr de la 1-10 și cereți-i să folosească pentru 
fiecare habitat construit atâtea bețe cât arată cifra.

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

PROPUNERE EDUCATOARE

ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DE CONSOLIDARE în familie 

Vineri 29 ianuarie



Activitate elaborată de

PROIECT INTEGRAT

ANEXE

 Învaţă de la toate



Activitate elaborată de EXERCIȚIU DE MINDFULNESS
Miercuri 13 ianuarie



Activitate elaborată de CAL
Miercuri 13 ianuarie



Activitate elaborată de HIPOPOTAM
Vineri 15 ianuarie



Activitate elaborată de PORŢIA ZILNICĂ DE FRUCTE ŞI LEGUME



Activitate elaborată de
CÂTE PAHARE DE APĂ BEI PE ZI?

Joi 14 ianuarie

Colorează bulina când bei un pahar de apă!

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ



Activitate elaborată de MASCA ELEFANT PAG 1
Joi 14 ianuarie

© www.firstpalette.com



Activitate elaborată de MASCA ELEFANT PAG 2
Joi 14 ianuarie

© www.firstpalette.com



Activitate elaborată de Pătratul TANGRAM
Luni 18 ianuarie



Activitate elaborată de JOC DE MEMORIE
Vineri 22 ianuarie
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