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INTRODUCERE
Ghidul grupei mari pentru luna februarie propune un proiect tematic integrat intitulat
O călătorie peste mări, țări și planete, în cadrul unei proiectări curriculare flexibile,
preponderent față în față, dar care conține și sugestii pentru cu activități care se pot desfășura
în familie. Opțiunea pentru acest proiect tematic a fost realizată pentru a continua călătoria
copiilor pe diverse continente, începută în cadrul proiectului Învață de la toate propus pentru
luna ianuarie. De data aceasta însă, pornind de la ideea unor activități desfășurate în spațiul
grădiniței, sub coordonarea educatoarelor, activitățile propuse sunt mai elaborate și includ multe
activități în colaborare cu scopul de a echilibra tipurile de activități la care au participat copiii în
perioada suspendării cursurilor față în față.
Elementul de noutate pe care îl aduce proiectarea pentru luna februarie pentru primele trei săptămâni ale
semestrului al II-lea al anului școlar curent, este propunerea gândirii activităților pornind de la harta tematică.
Scopul utilizării acestui instrument este acela de a sprijini procesul de reflecție despre modul în care au fost
adresate domeniile de dezvoltare în perioada suspendării cursurilor față în față și acordării unei atenții mai mari
domeniilor mai puțin exersate. Aceste decizii pot fi luate dată fiind analiza modului în care au fost derulate
activitățile sincron și asincron, cu o atenție sporită acordată participării copiilor aflați în situații vulnerabile în
această perioadă (conectare redusă la activități din cauza lipsei dispozitivelor electronice, acompanierea redusă de
către aparținători în activitățile propuse de educatoare). Astfel, considerăm ca prioritară consolidarea achizițiile
preșcolarilor în domeniile pe care educatoarea le consideră insuficient exersate, în ghidul de față o întindere
deosebită fiind acordate domeniilor: Dezvoltarea limbajului, comunicării și premiselor scris-cititului, Dezvoltarea
cognitivă și cunoașterea lumii și Capacități și atitudini în învățare.
De asemenea, pentru proiectul de față, propunerile de activități nu sunt organizate pe categorii, respectiv activități
liber alese și activități pe domenii experiențiale sau categorii distincte de activități. Invităm cadrele didactice să
decidă cum combină sugestiile noastre, folosind criterii precum: resursele existente în clasă, respectarea noilor
reguli de siguranță în sala de grupă (în special pentru a alege forma de grupare a copiilor), dar și prioritizarea
anumitor domenii de dezvoltare.
Harta tematică propusă de noi folosește structura ilustrată în continuare, pe baza căreia vă invităm să planificați și
dumneavoastră activități relevante pentru copii. Aceasta vă poate ajuta pentru a determina tipurile de activități
semnificative care consolidează achizițiile copiilor pentru fiecare domeniu/ subdomeniu respectiv aspect specific.
O sursă foarte bună de documentare pentru realizarea unei planificări în acord cu profilul absolventului de
grădiniță, o regăsiți în Repere Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Copilului de la naștere la 7 ani.
Vă invităm să acordați o atenție deosebită observării copiilor, astfel încât să ajustați activitățile în funcție de
interesele, dar mai ales de nevoile pe care le identificați prin obsevare.

* Curiozitate și interes
* Inițiativă: oportunităţi de rezolvare de probleme,
încurajarea copiilor să facă alegeri
* Persistență în activități: realizarea sarcinilor cu etape
multiple, extensia progresivă a unor sarcini, creșterea
duratei cărţilor citite, activităţi de ascultare pentru un
interval mai mare
* Creativitate

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN FAȚĂ DE ÎNVĂȚARE

* Cunoașterea cărților și aprecierea lor:
manipularea cărţilor cu consideraţie, citit zilnic
* Conștientizarea tipăriturilor, a mesajelor scrise
și vorbite: conceperea unor mesaje și tipărirea
lor; practicarea unor jocuri asemănătoare pe
calculator
* Cunoașterea alfabetului: folosirea literelor
magnetice, jocuri de memorie; folosirea scrisului
pentru realizarea de mesaje
* Conștientizarea sunetelor și dezvoltarea
capacității de discriminare fonetică: concepere
de rime, compararea de sunete, numărarea
cuvintelor dintr-o propoziţie, substituirea
sunetelor, memorarea poeziilor, despărţirea în
silabe

PLANIFICARE INTEGRATĂ

* Dezvoltarea abilităților de interacțiune
cu adulții și copiii
* Acceptarea și respectarea diversității
* Dezvoltarea comportamentelor prosociale
* Concept de sine: activităţi care
promovează conştientizarea de sine,
oportunităţi pentru creșterea
independenţei
* Autocontrol: utilizarea unui vocabular
adecvat pentru exprimarea verbală a
stărilor de spirit
* Cooperare: discuţii de grup, realizarea
unor sarcini/produse în colaborare

DEZVOLTAREA SOCIO - EMOŢIONALĂ

HARTĂ TEMATICĂ

Activitate
elaborată de

* Aptitudini și metode științifice:
instrumente şi obiecte pentru observare,
instrumente de documentarea observării
* Cunoștințe științifice: cărţi de ştiinţă,
studii amănunţite despre anumite
subiecte, facilitarea momentelor de
reflecţie; lumea vie, Pământul, spațiul
* Masa pentru nisip şi apă: substanţe,
materiale înrudite studiului: zăpadă, nisip,
noroi, cremă de ras, hârtie, frunze - în
completarea nisipului şi apei

* Ascultare și înțelegere: cântece, poezii, cuvinte noi
legate de tema de studiu, activităţi de citire realizate
cu grupuri mici
* Vorbire și comunicare: dramatizarea unor poveşti,
poveşti discutate, adresare de întrebări despre
poveste, realizare unor predicţii despre cursul
poveştii, activități de repovestire

PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII

ŞTIINŢA- CUNOAȘTEREA ȘI
ÎNȚELEGEREA LUMII VII

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI
A COMUNICĂRII

* Motricitate grosieră: rostogolire, lovire,
aruncarea şi prinderea mingei, jocuri de grup,
dans, abilităţi specifice
* Motricitate fină: lego, aşezarea mesei, jocuri pe
tăbliţe, încheierea fermoarului, nasturilor
* Dezvoltarea senzorio-motorie
* Muzica: cântece din cultura copilului, realizare
de instrumente muzicale, ascultare, pictură pe
fond muzical, instrumente de menţinerea
ritmului
* Mișcare: dansuri tradiţionale, recuzită, dansuri
de grup
* Artă: o varietate de mijloace media disponibile,
diverse tehnici demonstrate, decorarea
produselor activităţii
* Promovarea sănătății și a nutriției, a igienei
personale și practici de siguranță: spălarea
mâinilor, utilizarea şerveţelelor, activităţi de
nutriţie

DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

* Motivare și rezolvare de probleme: lotto,
domino-uri, jocuri de sortare şi clasificare a
obiectelor, exersarea predicţiilor
* Numere și operații: jocuri de numărare, sortare,
potrivire, estimare
* Relații spațiale și geometrice: forme, puzzle,
lipici, cocă de jucărie
* Șabloane (modele) şi măsurări: măsurarea
volumului, greutatea, lungimea, lăţimea şi
temperatura

CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE
MATEMATICE

Activitate elaborată de

PROIECT TEMATIC - GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU

Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?
PROIECT TEMATIC:

O CĂLĂTORIE PESTE MĂRI, ȚĂRI ȘI PLANETE
DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI

SUBTEME
Săptămâna 1 (08-12.02.2021)

Călătorie în jurul Pământului
Săptămâna 2 (15-19.02.2021)

Călătorie în jurul Pământului
identificarea și valorificarea unor caracteristici ale lumii (continentele, oceanele, animalele sălbatice
specifice fiecărei zone, factorii care duc la poluarea planetei noastre)
Săptămâna 3 (22-26.02.2021)

Sistemul Solar
stimularea interesului și curiozităţii pentru explorarea realității înconjurătoare (descoperirea planetelor ce
fac parte din Sistemul Solar, a modului în care se formează craterele pe Lună)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
¬
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
¬
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
¤
Utilizează reguli de securitate fizică personală
¤
Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare
¤
Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
¤
Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
¤
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
¤
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
¤
Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
¤
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
¤
Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

Activitate elaborată de

INVENTAR DE RESURSE

METODOLOGICE
Strategii de evaluare inițială:

conversația, discuția liberă, observarea comportamentului,
explicația, lectura după imagini

Strategii de evaluare formativă: observația, conversația, experimentul, jocul de rol, jocul didactic,
jocuri matematice, jocuri de masă, jocuri de dezvoltarea atenției,
jocuri exercițiu, exerciții grafice, lucrări practice
Strategii de evaluare sumativă: portofoliu, expoziție, convorbire

MATERIALE:
ALFABETIZARE:

cărți despre planeta noastră, despre continente și Sistemul Solar, planșe,
jetoane cu obiecte, jocuri cu litere, imagini cu planete cu elemente grafice,
ouă de plastic, staniol, creioane, foarfece, coli

ȘTIINȚĂ:

globul pământesc, atlase, enciclopedii, jetoane cu forme geometrice,
jetoane cu cifre, cartonașe cu planete, lanternă, monede, lupe, recipiente
transparente, cuburi de gheață, pulverizator, colorant alimentar, ulei,
pet-uri, baloane, ață, făină, tavă, figurine de animale, pietre

JOCURI DE MASĂ:

piese tangram, puzzle-uri, biluțe pufoase, bețișoare chinezești,
condimente, joc de memorie cu animale

JOC DE ROL:

seturi de joc de rol, păpuși, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie, cutii
mari de carton pentru realizarea unei stații spațiale, tastatură, căști,
microfoane, costume de cosmonaut

CONSTRUCȚII:

piese de lemn, piese lego, cuburi, pahare de plastic, bucăți de polistiren,
materiale reciclabile

ARTĂ:

creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, coli albe și colorate,
plastilină, coca, materiale neconvenționale, bețișoare chinezești, ziare,
baloane, paste, filtre de cafea, imagini plastifiate ale continentelor

BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019

Activitate elaborată de

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știu copiii despre tema propusă?

Pământul este planeta pe care locuim noi.

Pe planeta noastră există ape, suprafețe de pământ și animale care trăiesc în anumite zone.

Când este soare pe cer este zi, când apar luna și stelele este noapte.

Există mai multe planete în spațiu.

Călătoria în spațiu se face cu ajutorul unei rachete.

Ce nu știu copiii și vor să afle?

Cum se formează ziua și noaptea?

Care sunt cele șapte continente? Ce animale trăiesc pe fiecare continent?

Unde se află localizat fiecare continent pe glob?

Cum arată oamenii care trăiesc pe diferite continente de pe glob?

Cum se poluează oceanele?

Care sunt planetele Sistemului Solar? Cum le deosebim?

Cum decolează rachetele?

Activitate elaborată de

COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Dezvoltarea exprimării corecte prin înlănțuirea logică a ideilor în propoziții și fraze
Identificarea sunetelor cu care încep cuvintele
Trasarea literelor de tipar pe diverse suprafețe, construirea lor din diverse materiale
DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Îmbogățirea și sistematizarea cunoștințelor despre lumea înconjurătoare
Realizarea unor experimente pentru a identifica cauzele ce duc la apariția unor fenomene, schimbări
Asocierea corectă a numărului la cantitate și invers
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Cultivarea unei atitudini pozitive față de protejarea mediului
Respectarea diversității culturale
Exersarea unor tehnici de lucru precum: șnuruirea, lipirea, plierea
DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
Familiarizarea cu unele tradiții cultural-artistice din diverse zone ale pământului
Dezvoltarea deprinderii de mânuire a instrumentelor de lucru (pensule, creioane) și de utilizare a
materialelor de lucru
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
Consolidarea deprinderilor motrice de bază și aplicative
Dezvoltarea forței și îndemânării.

Activitate elaborată de

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
ȘI A COMUNICĂRII,
PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII
Ascultare și înțelegere:
- vizionare film: Povestea Pământului
https://www.youtube.com/watch?v=Jrjn
6ZOyOhE
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: continente,
ocean
Cunoașterea cărților și aprecierea lor:
- lectura cărților din bibliotecă pe tema
Pământului - Planeta Pământ – citire de
imagini
Conștientizarea tipăriturilor și a
mesajelor scrise și vorbite:
- litera C de la continente- identificarea
literei C la începutul cuvintelor, exemple
de cuvinte care încep cu litera C
- trasare litere cu care încep denumirile
continentelor/oceanelor folosind diferite
tehnici
- scrierea unor denumiri folosind litere
magnetice și cartonașe cu imagini
reprezentative pentru tema discutată
ANEXA 1

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI
ELEMENTARE MATEMATICE

DEZVOLTAREA
SOCIO - EMOŢIONALĂ

Numere și operații:
- ordonarea monedelor în ordine
crescătoare, descrescătoare
- exerciții de numărare: Câte continente
sunt? Câte oceane ai numărat?
- numărare și să completarea unui grafic
cu numărul de obiecte de același fel ANEXA 6
Relaţii spaţiale și geometrice:
- așezarea unor grupe de obiecte în
diferite locuri din clasă: Formați grupe de
obiecte și le așezați în diferite locuri!
- exprimarea poziției spațiale (pe, sub,
lângă, între, după, la stânga, la dreapta):
Unde se află grupele de...?

Acceptarea și respectarea diversității:
- conversație despre oamenii de diferite
rase
Dezvoltarea comportamentelor prosociale:
- convorbiri despre poluare: Ce este
poluarea? Cum putem reduce poluarea?,
identificare imagini cu acțiuni care reduc
poluarea și cu acțiuni care duc la poluare
- ANEXA 2
- Experiment: Cum sunt poluate
oceanele?
Concept de sine:
- oportunități de independență, jocuri de
rol, activități de creștere a autonomiei în
clasă în activități de rutină și tranziții
(îmbrăcat, încălțat singuri, spălat, servit
cu apă)
Autocontrol:
- jocuri de așteptare a rândului, de
gestionarea emoțiilor
Cooperare:
- lucrarea colectivă: Globul pământesc
(tehnica papier- mâché) – ANEXA 3

HARTĂ TEMATICĂ:

Călătorie în jurul
Pământului
(prima săptămână)

CUNOAȘTEREA ȘI
ÎNȚELEGEREA LUMII VII,
ŞTIINŢA
DEZVOLTARE FIZICĂ,
SĂNĂTATE
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ
Motricitate grosiera:
- înviorare în curte, numeraţie pentru
inspir/ expir, genuflexiuni
- Joc de mișcare: Găina oarbă (joc
popular din Mexic)
Motricitate fină:
- modelaj cu plastilină a continentelor pe
bază de imagini - ANEXA 4
- șnuruire pe marginea unor imagini
cartonate cu diverse reprezentări legate
de temă (Pământul, continentele)
- perforare pe marginea unor imagini
cartonate
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în
leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- realizarea unor sticle senzoriale
ANEXA 5

Aptitudini și metode științifice:
Experiment: Cum se formează ziua și
noaptea?
Observare și reconstituire
-observare, localizare, denumire:
continente, oceane: Globul pământesc
-observare: Animale din continente
Cunoștințe științifice:
Citire de imagini din:
- Atlasul copiilor: Țări, oameni, animale,
recorduri
- America Nordică și Centrală
- Europa Centrală și Estică, Europa
Sudică, Europa Nordică și Vestică de
Andrea Schwendemann

Europa - localizarea continentului pe
glob, a României și a vecinilor, observare
oameni care locuiesc pe acest continent,
animale reprezentative - ursul brun,
zimbrul

America de Nord - localizarea
continentului pe glob, observare oameni
care locuiesc pe acest continent, animale
reprezentative - ursul Grizzly, ratonul

America de Sud localizarea
continentului pe glob, observare oameni
care locuiesc pe acest continent, animale
reprezentative - lama, tatu
- reconstituire de puzzle pe tema
continentelelor

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI
ÎN ÎNVĂŢARE
Curiozitate și interes:
- alegerea jocurilor/activităților
- identificarea preferințelor copiilor
Persistența în activități:
- exerciții de autoservire și autonomie
- construcții din materiale reciclabile
- construcții din cuburi de lemn (Turnul
Eiffel)
Activare și manifestare a potențialului
creativ:
- pictură și lipire: Coliere cu Planeta
Pământ
Educație muzicală:
- Vals vienez - vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=xta
c0FxEfmQ sau Oda bucuriei - audiție
- Tango - audiție Hello to all the children
of the world
https://www.youtube.com/watch?v=2nY
jGy_ZUG8

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 1

Copiază cuvântul scris folosind litere magnetice.

Scrie sau copiază folosind litere magnetice diverse cuvinte, având ca suport imagini reprezentative!
Copiii pot realiza astfel de exerciții individual sau în perechi. Exercițiul în perechi dezvoltă capacitatea de colaborare,
așteptarea rândului, comunicarea într-o manieră asertivă.

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 2

Participă la convorbiri despre poluare, pe bază de imagini,
pentru a răspunde la întrebări:
Ce este poluarea?
Cum putem reduce poluarea?

Adună gunoiul!

Plantează copaci!

Folosește bicicleta!

Reciclează!

Închide lumina! Economisește energia!

Refolosește sacoșa!

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 2

Participă la convorbiri despre poluare, pe bază de imagini,
pentru a răspunde la întrebări:
Ce este poluarea?
Cum putem reduce poluarea?

Gaze de eșapament

Deversare de petrol.

Poluare cu fum din fabrici

Groapă de gunoi

Colectarea neselectivă a gunoiului

Poluarea apei

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 3

Globul pământesc

Realizați în grupuri sau în perechi un glob pământesc folosind tehnica papier – mache = hârtie amestecată cu lipici
sau făină și apă pentru utilizarea unor obiecte decorative.
Pentru realizarea pastei, vă puteți folosi de linkul: http://hobbylibelula.blogspot.com/2011/01/tutorial-retete-depapier-mache-papier.html
În cazul în care se optează pentru o activitate individuală, globul pământesc poate fi realizat în colaborare cu
familiile. Astfel, copiii pot realiza suportul la grădiniță și pot picta acasă, dat fiind faptul că aceasta se realizează în
două etape. Se pot picta inițial continentele, iar după ce acestea se usucă, se pot picta oceanele.

Activitate elaborată de

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

ANEXA 4

Modelaj cu plastilină a continentelor

Modelează cu plastilină continentele/ forma continentelor pe care le recunoști. Poți să te folosești de imagini!

ASIA

AFRICA

EUROPA

AMERICA DE NORD

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 4

Modelaj cu plastilină a continentelor

ANTARCTICA

AUSTRALIA

AMERICA DE SUD

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
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Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

ANEXA 5

Sticle senzoriale

Realizați din sticle transparente umplute cu pietre, nisip, apă, scoici sau alte lucruri diferite sticle senzoriale. Folosițile în momentele de relaxare sau pentru a discuta despre obiecte care se găsesc pe Pământ.
Pentru a realiza o astfel de activitate cu sticle senzoriale, puteți folosi Ghidul grupei mari. Luna Noiembrie, unde
activitatea este detaliată.
Pentru că este luna februarie, iar copiii nu pot face colecții cu obiecte din natură, puteți folosi: nasturi, agrafe de
birou colorate...

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

ANEXA 6

Numără obiectele de același fel!

Completează sub imagine numărul de obiecte de același fel.
Realizează un grafic de la cele mai puține la cele mai multe obiecte!

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

Coliere cu Planeta Pământ
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

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

Materiale necesare:

filtre mari de cafea

acuarele

paste mici

lipici

Sugestii pentru
educator:
Puteți picta pastele cu o zi
înainte.
Dacă credeți că sunt
pregătiți, puteți invita copiii să
folosească și alte culori cu care
sunt reprezentate formele de
relief, nu numai verde (de
exemplu galben sau cafeniu).

Pe durata acestei
activități copiii vor:
crea coliere cu Planeta
Pământ folosind materiale
neconvenționale (filtre de cafea
și paste)

Desfășurarea
activității:
1. În urma observării globului pământesc, copiii pot identifica culorile și
dimensiunile pe care le au oceanele și continentele.
2. Copiii sunt invitați să picteze pastele (acestea reprezintă continentele).
3. După ce au terminat de pictat continentele, copiii vor avea de pictat
Planeta Pământ, având ca suport filtre de cafea pe care sunt conturate
continentele.
4. După ce pastele și filtrele s-au uscat, copiii vor aplica lipici în zonele unde
apar conturate continentele și vor lipi pastele.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Rugați părinții să controleze din când în când data de expirare a produselor
alimentare care pot fi utilizate la centrul de arte, în special rezervele de paste,
mai ales cele mici, în formă de melcișori. Dacă au expirat, acestea sunt perfecte
pentru a fi utilizate în activitățile de arte din clasă, fără a transmite copiilor
mesajul că irosim mâncarea.

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

Cum se formează ziua și noaptea?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie
şi a grupului de colegi
Tot grupul

Materiale necesare:

lanternă

glob pământesc

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Pentru o mai bună înțelegere
a modului cum Pământul se
rotește în jurul Soarelui, copiii
pot juca pe rând rolul Soarelui
(ei fiind cei care manipulează
lanterna) sau al Pământului.

1. La începutul activității stingeți lumina și faceți întuneric în clasă. Puteți să
introduceți activitatea prin întrebarea: Ce se întâmplă cu Soarele atunci când
afară se face noapte?

Pe durata acestei
activități copiii vor:
observa și experimenta
modul în care se formează ziua
și noaptea
identifica posibile răspunsuri
la întrebări și provocări

2. Pentru a observa cum se formează ziua și noaptea, luați o lanternă – care
va reprezenta Soarele – și globul pământesc.
3. Aprindeți lanterna și îndreptați-o spre o parte a globului; observați ce se
întâmplă în cealaltă parte a lui.
4. Discutați despre faptul că Pământul se rotește și așa se formează ziua și
noaptea. Când Soarele luminează o parte a Pământului, acolo este zi, iar în
cealaltă parte a Pământului este noapte.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Acasă, copiii pot urmări diferite desene animate pentru a afla mai multe despre
Sistemul Solar - ca de exemplu desenele animate: Paxi - Sistemul Solar.

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului
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Cum sunt poluate oceanele?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi
metode specifice
Tot grupul

Materiale necesare:

recipient transparent

apă

animale marine din plastic

pietre

alge

conserve

pet-uri

ulei

Sugestii pentru
educator:
Când realizați acest
experiment, este important să
fiți foarte convingătoare. Ca
urmare a acestui experiment
nedorim ca preșcolarii să
parcurgă drumul de la
cunoștințe la atitudini, pentru a
crea premisele competențelor
civice de mai târziu.
Ca recipient poate fi folosit
un bidon de plastic de 5 l, tăiat
pe jumătate.

Desfășurarea
activității:
1. Activitatea poate debuta cu o discuție despre poluare și despre modurile
în care oamenii poluează mediul înconjurător.
2. Pentru a observa cum sunt poluate apele, într-un recipient mare și
transparent se adaugă apă, siluete de plastic ale unor animale marine, pietre,
alge; ulterior se adaugă conserve, peturi, ulei.
3. Copiii observă cum se poluează oceanele și discută despre urmările pe
care le au aceste acțiuni.
4. Copiii pot încerca să curețe apa și se pot purta discuții despre cât de dificil
este să îndepărtezi obiectele și soluțiile care poluează și cât de important este
să păstrăm un mediu curat.
5. La finalul experimentului, se poartă discuții despre ce s-a observat și
despre regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a opri poluarea.
Dacă grădinița se află în apropierea unui lac sau chiar a unui rău, se pot crea
împreună cu copiii diverse mesaje sau afișe antipoluare care pot fi amplasate
în comunitate.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

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

experimenta modul în care se
poluează oceanele

Experimentul se poate reface și în mediu familiei. De asemenea, împreună cu
membrii familiei, copiii pot participa la igienizarea unor spații din comunitate
(pe stradă, în parc, la locul de joacă).

discuta despre regulile pe
care trebuie să le respecte
pentru a împiedica poluarea

Activitate elaborată de

JOC DE MIȘCARE
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 1
1-5 februarie 2021

Găina oarbă (joc popular din Mexic)
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Activități și jocuri în aer liber
Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
Tot grupul

Materiale necesare:

eşarfă

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Jocul propus este flexibil, în
funcție de abilitățile motrice ale
copiilor, acesta se poate
modifica/ complica. De exemplu,
copiii pot alerga pe un cerc, iar
la semnalul educatoarei pot
rămâne în poziția statică. Copilul

1. Copiii participanți la jos se așază în diverse formații (cerc, oval).
2. La începutul jocului, un copil este legat la ochi și învârtit.
3. Copilul legat la ochi trebuie apoi să găsească un alt jucător și să-l atingă.
4, După ce alt jucător a fost atins, acesta devine găina oarbă și jocul se reia.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
antrena și coordona mușchii
prin efectuarea diferitelor
mișcări ale segmentelor corpului
dezvolta fairplay-ul

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

Activitate elaborată de

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI
ÎN ÎNVĂŢARE
Curiozitate și interes:
- alegerea jocurilor/activităților
- identificarea preferințelor noastre
Persistența în activități:
- construcția Marelui zid chinezesc
din materiale la alegere
Activare și manifestare a
potențialului creativ:
- pictură cu bețișoare chinezești a
unor evantaie
- pictură: Coliere africane sau
Coroane de faraoni
Educație muzicală:
- dans tradițional chinezesc cu
evantaie
https://www.youtube.com/watch?v
=v4O_Rv2SWQE
- audiție - Muzică din Africa
https://www.youtube.com/watch?v
=LOS0kA_O6IQ

Săptămâna 2
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CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI
ELEMENTARE MATEMATICE

DEZVOLTAREA
SOCIO - EMOŢIONALĂ

Numere și operații:
– exerciții de numărare: Câte obiecte sunt în
grupele din acest șir? (de la 1 la 5) – intuirea
comparativă a formării primelor numere naturale
- joc exercițiu: Arată unde sunt 3 flori! Formează
o grupă cu 5 mașini - raportarea numărului la
cantitate
- joc de numerație: Numără animalele de același
fel - ANEXA 3
Relaţii spaţiale și geometrice:
- conversație euristică: sus-jos, stânga-dreapta:
Unde se află Antarctica? Dar Asia?
Măsurări:
- exerciții de măsurare: măsurăm animale în
înălțime (se pot folosi cartonașe cu animale:
girafa, cangurul, elefantul, koala)

Acceptarea și respectarea
diversității:
- conversație despre oamenii din
diferite părți ale pământului
Dezvoltarea comportamentelor prosociale:
- experiment, convorbire: Ce se
întâmplă atunci când se topesc
ghețarii!
Concept de sine:
- oportunități de independență,
jocuri de rol, activități de creștere a
autonomiei în clasă în activități de
rutină și tranziții (îmbrăcat, încălțat
singuri, spălat, servit cu apă)
Autocontrol:
- jocuri de așteptare a rândului, de
gestionare a emoțiilor
Cooperare:
- construcția unei piramide din
pahare de plastic

HARTĂ TEMATICĂ:

Călătorie în jurul
Pământului
(a doua săptămână)

CUNOAȘTEREA ȘI
ÎNȚELEGEREA LUMII VII, ŞTIINŢA
DEZVOLTARE FIZICĂ,
SĂNĂTATE
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ
Motricitate grosiera:
- înviorare în curte, numeraţie
pentru inspir/ expir, genuflexiuni
- joc în aer liber: Prinde coada
cangurului!
Motricitate fină:
- modelaj în cocă (de mai multe
nuanțe) a oamenilor de pe diferite
continente - ANEXA 4
- colaj: Semn de carte - fată
japoneză (origami)
https://ro.pinterest.com/pin/20786
9339029814919/
Promovarea practicilor de
siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în
leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- explorare condimente din Asia
(scorțișoară, curry, cardamon)

Aptitudini și metode științifice:
- experiment: Cum își păstrează căldura corpului
animalele arctice?
- experiment: Cum reușesc pinguinii să rămână
uscați?
Observare și reconstituire
- observare urme de animale - ANEXA 2
- observare: Animale din continente
Cunoștințe științifice:
Africa – recunoșterea/denumirea continentului
de pe glob, observare oameni care locuiesc pe
acest continent, animale reprezentative - leul,
zebra, girafa
Asia – recunoașterea/denumirea continentului
pe glob, observare oameni care locuiesc pe
acest continent, animale reprezentative - ursul
panda, tigrul
Australia – recunoașterea/denumirea
continentului pe glob, observare oameni care
locuiesc pe acest continent, animale
reprezentative - cangurul, koala
Antarctica – recunoașterea/denumirea
continentului pe glob, observare oameni care
locuiesc pe acest continent, animale
reprezentative - pinguinul, elefantul de mare
- jocuri de memorie cu jetoane cu animale din
continentele studiate
- jocuri de asociere a continentului cu umbra sa

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
ȘI A COMUNICĂRII,
PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII
Ascultare și înțelegere:
- lectura educatoarei: Girafa
înfumurată (basm african), din
cartea Cele mai frumoase basme și
legende populare din lumea întreagă
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: strat de
grăsime, încălzire globală
Cunoașterea cărților și aprecierea
lor:
- lectura cărților din bibliotecă pe
tema Pământului, continentelor Lumea noastră în 80 de povești
Conștientizarea tipăriturilor și a
mesajelor scrise și vorbite:
- litera L: identificarea literei L la
începutul cuvintelor, exemple de
cuvinte care încep cu litera L
- joc didactic: Câte silabe au
cuvintele? - ANEXA 1

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

ANEXA 1

Joc didactic
Câte silabe au cuvintele!
Copiii extrag câte un cartonaș cu imagini care au legătură cu tema săptămânii.
Ei despart cuvântul în silabe și pun deasupra imaginii atâtea cuburi lego câte silabe are cuvântul.

Alegeți un jeton.

Rostiți cuvântul reprezentat pe jeton!

Despărțiți cuvântul respective în silabe.

Construiți un turn cu tot atâtea cuburi câte silabe are cuvântul.

Este interesant dacă
pregătiți mai multe seturi
de astef de fișe de lucru.
Pentru o mai bună igienizare
a lor, laminați-le; astfel, le
puteți șterge după fiecare
folosire.
Jocul poate fi desfășurat și
în grupuri mici sau perechi,
astfel încât, pe rând, copiii
să se verifice și să se
corecteze.

Săptămâna 2
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Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului
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ANEXA 2

Urme de animale - observare

Pentru acest joc este nevoie de siluetele de plastic de la diferite animale. Se pun diferite animale cu picioarele în
acuarele de mai multe culori și se presează apoi pe coli albe. Copiii sunt invitați să observe urmele lăsate de fiecare
dintre ele.
Amintiți-le copiilor că atunci când
întâlnesc urme de animale sau de
păsări în plimbările sau vizitele lor, să
le fotografieze pentru a le arăta
colegilor. Se pot juca diferite jocuri cu
predicții pe baza urmelor rămase pe
pământ sau pe zăpadă.
Un joc de acest fel este și la parcul de
distracții din Râșnov - Dino-Parc, o
excursie cu siguranță interesantă
pentru unii dintre copii!

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului
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ANEXA 3

Joc de numerație

În acest joc de numerație se folosesc cuburi pe ale căror fețe sunt reprezentate animale care trăiesc pe continentul
respectiv. Jocul poate fi jucat individual, în perechi sau în grup mic: Aruncă zarul și notează pe un grafic de câte ori a
apărut fiecare animal în parte.
În cazul în care se joacă în pereche, copiii pot compara valorile obținute.

Este de dorit să fie confecționate mai multe
cuburi diferite, astfel încât mai multe grupuri
mici de copii să poată juca în paralel.
Confecționarea acestor cuburi poate fi o
activitate în sine, care se poate realiza cu
copiii de grupă mare după studierea fiecărui
continent. De exemplu, pentru Africa, pot fi
reprezentate următoarele 6 animale: leu,
zebră, girafă, rinocer, elefant, flamingo.
Desenele care se pot lipi pe fața fiecărui cub
pot fi realizate de copii.

Activitate elaborată de

ANEXE:
Călătorie în jurul Pământului

ANEXA 4

Modelaj

Modelaj în coca de mai multe nuanțe – Oameni de diferite rase.
Pentru a obține nuanțe diferite, se pot folosi: scorțișoară, turmeric, cacao.

Săptămâna 2
8-12 februarie 2021

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului
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Cum îşi păstrează căldura corpului animalele arctice?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi
metode specifice
În grupuri mici

Materiale necesare:

recipient transparent

apă rece

cuburi de gheaţă

mănuşi

grăsime

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Propunem educatorilor să
realizeze acest experiment
individual sau în grupuri mici
pentru a supraveghea timpul în
care copiii explorează apa rece și
pentru a-i ajuta să verbalizeze
senzațiile trăite.

1. Activitatea poate debuta cu o discuție despre cum cred copiii că pot
animalele din Antarctica să înoate în apa rece.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
experimenta modul în care
animalele din Antarctica pot
rezista în apele reci

2. Copiii pot pune mâna în apa dintr-un recipient mare transparent pentru a
simți cât este de rece.
3. Pe rând, fiecare copil își va pune o mănușă, apoi își va acoperi
mâna/degetul cu o punguță în care se află grăsime, untură.
4. Copiii vor introduce din nou mâna/degetul în apa rece pentru a observa
cât timp pot sta de data aceasta în apă.
5. La finalul experimentului, se pot purta cu copiii discuții despre cele
observate
Concluzia: Datorită stratului de grăsime de sub piele, animalele din Antarctica
pot rezista mai mult timp în apa rece.

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Acest experiment poate fi realizat și acasă pentru a da copiilor posibilitatea să
consolideze ceea ce au aflat, în condițiile în care ei sunt cei care prezintă
experimentul pentru membrii familiei.

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului
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Cum reuşesc pinguinii să rămână uscaţi?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi
metode specifice
Tot grupul

Materiale necesare:

imagini cu pinguini

creioane cerate

pulverizator

apă

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Acest experiment poate fi
realizat, folosind și alte imagini,
cum ar fi: rață, gâscă, păsări al
căror penaj rămâne uscat la
contactul cu apa.

1. La începutul activității, copiii au de colorat corpul unui pinguin cu creioane
cerate.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

2. După ce s-au asigurat că au aplicat un strat gros de culoare pe corpul
pinguinului, pot aplica apă cu un pulverizator.
3. Copiii vor observa că apa nu este absorbită, este respinsă de corpul
pinguinului.
4. La finalul experimentului, se pot purta cu copiii discuții despre faptul că
ceara de la creioane previne ca apa să fie absorbită de hârtie, la fel cum ceara
de pe penele pinguinului respinge apa, lăsându-le uscate.

experimenta modul în care
pinguinii își păstrează corpul
uscat
analiza rezultatele
experimentului

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
În măsura în care se poate, părinții pot merge cu copiii la o grădină zoologică
pentru a observa și a discuta despre pinguini sau alte animale care trăiesc pe
diferite continente. De asemenea, o plimbare în natură, sau într-un parc cu un
lac, poate fi un context de discuție foarte încurajator pentru copil, pentru a
împărtăși din ceea ce au studiat la grădiniță.

Activitate elaborată de

JOC DE MIȘCARE
Călătorie în jurul Pământului
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Prinde coada cangurului! (joc popular din Australia)
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Activități și jocuri în aer liber
Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii
Tot grupul

Materiale necesare:

carton

eşarfă

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

În funcție de tematica
studiată de copii, educatoarea
poate desena alte contururi de
animale.

1. Pe o bucată mare de carton de desenează un cangur fără coadă.
2. Un copil este legat la ochi și trebuie să pună coada cangurului la loc.
3. Colegii îl pot ajuta, oferindu-i indicații; după ce a reușit să pună coada la
loc, jocul se reia.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
efectua diferite mișcări
corporale
dezvolta fairplay-ul

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

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Călătorie în jurul Pământului

Săptămâna 2
8-12 februarie 2021

Încălzirea globală
Ce se întâmplă atunci când se topesc gheţarii?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Om și societate
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi
metode specifice
Tot grupul

Materiale necesare:

recipient transparent

apă

animale polare din plastic

pietre

colorant alimentar

Resurse digitale:


bucăţi de gheaţă

Sugestii pentru
educator:
Înainte cu o zi de realizarea
experimentului puneți la
congelator apă în 2 boluri.

Desfășurarea
activității:
1. Activitatea poate debuta cu o discuție despre ce cred copiii că se poate
întâmpla atunci când o cantitate mare de gheață se topește.
2. Pentru a observa cum are loc topirea ghețarilor, într-un recipient mare și
transparent se adaugă apă, colorant alimentar albastru, animale polare, pietre
și două bucăți mari de gheață.
3. Copiii vor măsura nivelul apei la începutul activității și își vor nota pe o fișă
de observație, apoi vor măsura din nou peste 20 de minute și vor repeta
măsurătoarea până când gheața se topește definitiv.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
experimenta modul în care se
topesc ghețarii

4. La finalul experimentului, se poartă cu copiii discuții despre cele observate:
odată ce ghețarii se topesc, nivelul apei crește, iar animalele rămân fără
spațiu. Se poate discuta cu copiii și despre ce cred că se va întâmpla dacă
nivelul apei crește – se pot produce inundații, unele orașe pot dispărea, iar
oamenii nu mai au unde să locuiască.

măsura nivelul apei
discuta despre consecințele
pe care le aduce topirea
ghețarilor

Legătura cu familia sau
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?
Acasă, împreună cu un adult din familie, copiii pot viziona filme documentare
despre Planeta Pământ.

Activitate elaborată de

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI
ÎN ÎNVĂŢARE

CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI
ELEMENTARE MATEMATICE

DEZVOLTAREA
SOCIO - EMOŢIONALĂ

Curiozitate și interes:
- alegerea jocurilor/activităților
- realizarea unor colecții de pietre în
scopul studiului: Studiem pietrele de
pe Lună
Persistența în activități:
- construcția unor rachete ANEXA 6
Activare și manifestare a
potențialului creativ:
- decupare, lipire: Rachete
Educație muzicală:
- Să învățăm planetele
https://www.youtube.com/watch?v
=_ZYvzcYrZAg

Numere și operații:
– recapitularea reprezentărilor matematice în
concentrul 1-5: Arată câte obiecte punem
într-o grupă lângă cifra 4, 2, 1, 3, 5
- asocierea corectă a numărului la cantitate joc exercițiu: Să formăm grupe cu 2 obiecte, 3
etc și să punem cifra corectă sub fiecare
grupă!

Concept de sine:
- oportunități de independență,
jocuri de rol, activități de creștere a
autonomiei în clasă în activități de
rutină și tranziții (îmbrăcat, încălțat
singuri, spălat, servit cu apă)
Autocontrol:
- jocuri de așteptare a rândului, de
gestionare a emoțiilor
Cooperare:
- construcția unei rachete dintr-o
cutie mare de carton - ANEXA 7
- Jocuri de rol: Stația spațială ANEXA 8

Relaţii spaţiale și geometrice:
- exerciții de sortare după forma geometrică
reprezentată - ANEXA 3
- creare din forme geometrice o rachetă

HARTĂ TEMATICĂ:

Sistemul Solar

DEZVOLTARE FIZICĂ,
SĂNĂTATE
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

CUNOAȘTEREA ȘI
ÎNȚELEGEREA LUMII VII,
ŞTIINŢA

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
ȘI A COMUNICĂRII,
PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII

Motricitate grosieră:
- înviorare în curte, numeraţie
pentru inspir/ expir, genuflexiuni
- jocuri de mișcare: Aruncă
asteroizii! - ANEXA 4
Motricitate fină:
- modelaj în nisip de pe Lună
- Costum de astronaut, rachete
din piese tangram
- exerciții grafice având ca suport
diferite planete (linia frântă, curbă)
Promovarea practicilor de
siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber
(în leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- pregătirea unei gustări din
rondele de ovaz și banane:
Gustare de pe Lună – ANEXA 5

Aptitudini și metode științifice:
- experiment: Cum se formează craterele de
pe lună?
- experiment: Cum decolează rachetele?
ANEXA 2
Observare și reconstituire
- observare, vizionare videoclip: Sistemul Solar
https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzy
mU
Cunoștințe științifice:
- citire de imagini: Sistemul Solar pentru copii
- citire de imagini: Prima mea carte despre
Cosmos
- lectură după imagini: Astronauții și
explorarea spațiului
- reconstituire puzzle cu planete
- prezentarea planetelor Sistemului Solar: A
câta planetă lipsește?

Ascultare și înțelegere:
- Vizionare: O poveste despre
planete
https://www.youtube.com/watch?
v=251viiTH8ug
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: sistem
solar, asteroizi, comete
Cunoașterea cărților și aprecierea
lor:
- lectura cărților din bibliotecă pe
tema Sistemului Solar – Hai hui
prin Univers - Mauri Kunnas; Ce
face un astronaut? - Peter
Nielander
Conștientizarea tipăriturilor și a
mesajelor scrise și vorbite:
- litera S de la Sistemul Solar:
identificarea literei S la începutul
cuvintelor, exemple de cuvinte care
încep cu litera S
- joc didactic: Câte cuvinte ai auzit?
- identificarea numărului de
cuvinte dintr-o propoziție
- Surprizele din asteroid – ANEXA 1

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 1

Găsește litera. Identifică cu un cuvânt care începe cu aceasta
JOC EXERCIȚIU
Copiii primesc un coșuleț cu mai mulți asteroizi (ouă din plastic învelite în staniol). Ei au ca sarcină să desfacă fiecare
ou, să identifice litera/ literele care se află în interiorul lui, apoi să le potrivească cu o imagine care începe cu acea
literă.

https://www.mamaoflittles.com/3-space-themed-asteroid-toddler-activities

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

ANEXA 2

ANEXA 3

Cum decolează
rachetele!

Joc de sortare

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

Observați bucățile de meteorit. În funcție de forma
desenată pe fiecare (dreptunghi, cerc, pătrat,
triunghi, romb), grupați bucățile de același fel.

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 4

Aruncă asteroizii
Joc de mișcare
Sarcina pe care o primesc copiii este aceea de a arunca
bucăți de asteroid în interiorul unor coșuri pe care este
marcată o anumită valoare.
Scopul jocului este să arunce asteroidul de 3 ori, să
reușească să îl introducă în coș și să obțină un număr cât
mai mare de puncte.

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 5

Gustare de pe Lună
Pregătirea unei gustări din rondele de ovaz și banane
Organizați copiii în grupuri. Invitați-i să inventeze diverse rețete
pornind de la aceleași ingrediente. Puteți să vă folosiți de forma
Lunii (luna plină, primul pătrar, ultimul pătrar) pentru a crea
gustări diverse.

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 6

Construiește rachete folosind materiale și tehnici diferite!

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 7

Construcția unei rachete dintr-o cutie mare de carton

Activitate elaborată de

ANEXE:
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

ANEXA 8

Stația spațială

Stația spațială este un obiect de recuzită foarte complex, la
a cărei creație pot să se implice toți copiii grupei pe
parcursul unei săptămâni sau mai mult.

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

Cum se formează craterele de pe Lună?
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Știință
experiment
Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa proprie
şi a grupului de colegi
Tot grupul

Materiale necesare:

tavă

făină/nisip

obiecte de diferite mărimi şi
greutăţi

Resurse digitale:

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Sugerăm realizarea
experimentului în grupuri mici,
pentru a oferi copiilor rolul
principal, acela de a realiza și
explica experimentul.

1. La începutul activității puteți observa cu copiii câteva imagini cu Luna și
puteți discuta despre craterele care există pe suprafața ei, despre cum cred
copiii că s-au format.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
observa și experimenta
modul în care se formează
craterele
identifica posibile răspunsuri
la întrebări și provocări

2. Pentru a observa cum s-au format craterele, vom realiza un experiment.
3. Într-o tavă punem făină sau nisip foarte fin – care vor reprezenta suprafața
Lunii. Așezați tava pe podea și copiii în jurul ei. Oferiți copiilor obiecte rotunde
care vor reprezenta meteoriții și lăsați-i să le dea drumul în făină.
4. Încurajați copiii să investigheze craterele care s-au format, adâncimea lor,
mărimea, forma.
5. Îndepărtați toate obiectele din făină și neteziți suprafața Lunii.
6. Oferiți copiilor 2 obiecte la fel. Puneți un copil să arunce un meteorit de la
o înălțime normală și un alt copil să arunce celălalt meteorit urcat pe un
scaun, de la o înălțime mai mare.
7.
Puneți copiii
să compare
cele două cratere și discutați despre diferențele
Legătura
cu familia
sau
observate.
Ce pot face pentru a-mi ajuta copilul acasă?

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

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

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

Materiale necesare:

sticle de plastic de 0,5 l
sau 1 l

scotch

carton

staniol

coli colorate

foarfece

Resurse digitale:


lipici

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

Aceasta este o activitate
complexă. Este util să se
realizeze atunci când în clasă
sunt prezenți mai mulți
voluntari. De asemenea,
activitatea se poate desfășura în
parteneriat cu școlari de la clase
mai mari din învățământul
primar.

1. La începutul activității puteți observa cu copiii mai multe modele de
rachete și puteți analiza părțile componente;
2. Realizați împreună cu copiii vârful rachetei dintr-o bucată de carton și lipițil deasupra dopului cu scotch.
3. Oferiți fiecărui copil câte o bucată de staniol pentru a înveli sticla;
4. Fiecare copil primește coli colorate din care își poate decupa geamurile
rachetei și aripile, dar și alte elemente pe care ar vrea să le adauge rachetei;
5. Dați copiilor lipici pentru a-și lipi elementele rachetei.

Pe durata acestei
activități copiii vor:
dezvolta motricitatea fină
utiliza tehnica lipirii și tăierii
hârtiei pentru a realiza o
activitate practică

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

Activitate elaborată de

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE
Sistemul Solar

Săptămâna 3
15-19 februarie 2021

Surprizele din asteroid
DOMENIUL EXPERIENTIAL:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
DOMENIUL DEZVOLTĂRII:
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
COMPORTAMENTE:
FORMA DE ORGANIZARE:

Limbă și comunicare
joc de recunoaștere a literelor mari de tipar
Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
grupuri mici

Materiale necesare:

ouă de plastic

staniol

litere magnetice

imagini cu diferite obiecte

coşuleţe

Resurse digitale:

Sugestii pentru
educator:

Desfășurarea
activității:

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

1. La începutul activității, copiii primesc un coșuleț cu mai mulți asteroizi (ouă
de plastic învelite în staniol).
2. Copiii sunt invitați să deschidă asteroidul și să denumească litera care se
află ascunsă în el.
3. Copiii sunt încurajați să dea exemple de cuvinte care încep cu acea literă.

Pe durata acestei
activități copiii vor:

4. În etapa următoare, copiii primesc jetoane cu diferite imagini. Ei au de
asociat litera găsită cu o imagine a cărei denumire începe cu acea literă.
5. Copiii continuă jocul, extrag din coșuleț alți asteroizi, denumesc litera și o
asociază cu imaginea potrivită.

identifica literele mari de
tipar
asocia litera cu o imagine a
cărei denumire începe cu acea
literă

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

