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Activitate elaborată de

Abordarea temei antreprenoriatului la nivel preșcolar are ca argumente următoarele: 

�Sistemul de învățământ românesc este centrat pe formarea de competențe. Ca rezultate ale proceselor de 
1

învățare, competențele sunt definite, în Recomandările europene , ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități 
și atitudini:

¤cunoștințe – reprezintă un ansamblu de informații factuale, conceptuale, procedurale; idei, teorii validate și 
care sprijină înțelegerea unei discipline sau a unui domeniu de cunoaștere;

¤abilități – reprezintă utilizarea cunoașterii existente în vederea obținerii unor rezultate;

¤atitudini – descriu modalități de raportare la idei, persoane sau situații. 

�În educația timpurie, prin cunoștințele, abilitățile și atitudinile formate prin stimularea copilului în fiecare dintre 
domeniile de dezvoltare, se structurează premisele competențelor de mai târziu.

�Ce vrei să te faci când vei fi mare? reprezintă o întrebare pe care mulți adulți o adresează copiilor, părinți și cadre 
didactice. Motivul pentru care este adresată această întrebare este acela de a sprijini copilul în conturarea 
planurilor de viitor. Meserii diferite necesită competențe diferite, iar adulții care acompaniază copiii de-a lungul 
traseului lor educațional au ca obiectiv de a asigura dezvoltarea abilităților care îi oferă fiecăruia șansa de a avea 
succes. Cel mai bun timp de a începe să sprijinim copiii să-și planifice viitorul este timpul prezent, fiecare zi în 
grădiniță, fiecare oportunitate de învățare din grădiniță sau din afara ei. Astfel, a vorbi cu copiii preșcolari despre 
lumea meseriilor, a banilor și a modului în care aceștia sunt câștigați reprezintă un subiect care se regăsește mai 
ales la grupa mare, se bucură de interesul copiilor (familiarizați deja cu meseriile părinților, mici afaceri sau cu 
banii proprii pentru satisfacerea unor nevoi, dar mai ales dorințe).

�Prin tradiție, luna martie este dedicată trezirii naturii la viață, anotimpului primăvara, mamei și darurilor din iubire 
pentru ființele dragi, dar și Mărțișorului - element de patrimoniu cultural imaterial, înscris de UNESCO, în anul 
2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Pentru multe instituții preșcolare, 
mărțișorul s-a dovedit un pretext foarte potrivit pentru a consolida deprinderile matematice, financiare și 
practice, dar mai ales pentru a dezvolta spiritul de inițiativă și antreprenoriat prin diferite evenimente create în 
jurul acestui subiect.

În Ghidul Grupei Mari dedicăm luna martie 

Antreprenoriatului copiilor 

1 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG



Activitate elaborată de

În anul școlar 2020 – 2021, în contextul pandemic pe care îl traversăm, nu pot fi organizate evenimente 
pentru a valorifica experiențele de învățare ale copiilor în grădiniță și a extinde învățarea la nivelul 
comunității. Totuşi, multe elemente de educație financiară și antreprenoriat pot fi realizate atât în 
contextul cursurilor față în față, dar și on-line. 

Materialele publicate în luna martie în Ghidul Grupei Mari includ: 

�Mărturia unei experiențe de dezvoltare a spiritului antreprenorial în timpul derulării cursurilor la 
distanță, , în cadrul Grădiniței nr. 12 Step by Step din 
Alba Iulia, autoare: prof. înv. preșcl. Camelia Nicoleta Câmpian 

�un proiect integrat realizat timp de o zi la o grupă mare în cadrul Grădiniței nr. 12 Step by Step din Alba 
Iulia:  – autoare: prof. înv. preșcl. Delia Bota, Monica Bălăneanu

�un proiect tematic realizat timp de o săptămână la o grupă mare în cadrul Grădiniței nr. 12 Step by Step 
din Alba Iulia:  – autoare: prof. înv. preșcl. Ramona Cioancă, 
Angela Petruța

�un proiect tematic realizat timp de două săptămâni la o grupă mare în cadrul Grădiniței nr. 13 Step by 
Step din Târgoviște:  – autoare prof. înv. preșcl. Mariana Iulia Pitiș

�un proiect educațional anual realizat pe parcursul unui an școlar în cadrul Grădiniței nr. 12 Step by Step 
din Alba Iulia:  – autoare: prof. înv. preșcl. Corina Burnete, Ioana Delia Decean

�un proiect integrat realizat, cu o durată de 3 săptămâni, Antreprenor Junior, o proiectare realizată sub 
forma hărților tematice, pentru a inspira activitățile didactice și a le adapta comunității în care vă 
desfășurați activitatea, dar mai ales intereselor copiilor din grupa coordonată. 

Despre spiritul antreprenorial la Grupa Rozelor

Învățăm să câștigăm

Târgul de carte confecționată de copii

Educație financiară prin joc

Și eu pot ajuta
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Activitate elaborată de

Competențele-cheie se aplică într-o varietate de contexte și într-o varietate de combinații, se interconectează 
și se întrepătrund prin faptul că elemente componente ale unora dintre competențe sprijină dezvoltarea 
elementelor altor competențe. Abilități de ordin înalt, precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, 
negocierea, creativitatea, abilități analitice și interculturale, sunt incluse în ansamblul competențelor-cheie.

3
Sistemul de învățământ românesc operează cu cele opt competențe-cheie europene :

a) – se referă la capacitatea de a identifica, de a exprima, a crea și a interpreta concepte, 
sentimente, fapte și opinii, oral și în scris, cu ajutorul suportului vizual, auditiv și digital, în diverse contexte și la diverse 
discipline. Aceasta presupune abilitatea de a comunica și de a interacționa în mod eficace, adecvat și creativ cu ceilalți. 
Dezvoltarea literației reprezintă baza pentru continuarea învățării și a interacțiunii lingvistice. În funcție de context, 
competențele de literație pot fi dezvoltate în limba maternă, în limba de școlarizare și/sau în limba oficială dintr-o țară 
sau regiune.

b)  – definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în mod efectiv și adecvat 
pentru comunicare. În linii mari, este vorba despre abilități de interacțiune lingvistică, respectiv înțelegerea, 
exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, sentimentelor, informațiilor și opiniilor, atât oral, cât și în scris, într-un 
registru adecvat de contexte culturale și sociale în funcție de nevoi și interese. 

c) – Competența matematică 
se referă la dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice pentru a rezolva o serie de probleme în situații cotidiene. 
Presupune, în măsuri diferite, abilitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri de gândire și de prezentare specifice 
matematicii (algoritmi, formule, grafice, diagrame, modele). Competența în științe presupune explicarea fenomenelor 
naturale utilizând cunoștințe și metode (inclusiv observația și experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a 
trage concluzii bazate pe dovezi. Competențele în tehnologie și inginerie reprezintă aplicații ale cunoștințelor și 
metodologiei ca răspuns la trebuințele și nevoile umane. Aceste competențe implică înțelegerea schimbărilor 
provocate de activitatea umană și a responsabilității pe care trebuie să o asume fiecare cetățean. 

d) – implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale în contexte 
de învăţare, de muncă şi participare la activități sociale. Include alfabetizare digitală, comunicare și colaborare, 
alfabetizare media, creare de conținuturi digitale (inclusiv programare), siguranță (inclusiv stare de bine/confort în 
mediul online şi competențe de securitate cibernetică), respectarea proprietății intelectuale, rezolvare de probleme și 
gândire critică.

e) – presupune reflectarea asupra propriei persoane, 
gestionarea eficientă a timpului și a informației, a lucra în mod constructiv cu ceilalți, reziliență și managementul 
propriei învățări și al carierei. Totodată, se referă la a face față incertitudinilor și complexității, a învăța să înveți, a 
susține propria stare de bine fizică și emoțională, a menține sănătatea fizică și mentală, a empatiza și a gestiona 
conflicte într-un context incluziv și stimulativ.

f)  – se referă la acțiunea în calitate de cetățean responsabil și la participarea activă la viața 
civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a 
dezvoltării globale și durabile.

g)  – se referă la valorificarea oportunităților și a ideilor pentru a le transforma în 
valoare pentru ceilalți. Competența se fundamentează pe creativitate, gândire critică și rezolvare de probleme, 
inițiativă și perseverență, pe activitatea colaborativă pentru a planifica și gestiona proiecte care au valoare culturală, 
socială sau financiară.  

h)  – Implică înțelegerea și respectul față de modalitățile 
în care ideile și semnificațiile sunt exprimate și comunicate creativ în culturi diferite, printr-un registru artistic și prin 
alte forme culturale. Se referă și la înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea propriilor idei și a sensului apartenenței sau 
al rolului în societate, într-o varietate de forme și contexte.

COMPETENȚĂ DE LITERAŢIE 

COMPETENȚĂ DE MULTILINGVISM

COMPETENȚĂ MATEMATICĂ ȘI COMPETENȚĂ ÎN ȘTIINȚE, TEHNOLOGIE ȘI INGINERIE 

COMPETENȚĂ DIGITALĂ 

COMPETENȚĂ PERSONALĂ, SOCIALĂ ȘI DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 

COMPETENȚĂ CIVICĂ

COMPETENȚĂ ANTREPRENORIALĂ

COMPETENȚĂ DE SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ

REPERE TEORETICE GENERALE
2Competențe-cheie 

2 Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național, CNPEE, 2020
3 Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG


TEMA ANUALĂ DE STUDIU

PROIECT TEMATIC: 

CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?

DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI

SUBTEME

Săptămâna 1  (08-12.03.2021)

Monede şi bancnote
identificarea principalelor monede și bancnote care circulă în țara noastră; precizarea rolului și utilizării banilor

Săptămâna 2 (15-19.03.2021)

Ce sunt afacerile?
 identificarea modalităților prin care putem face rost de bani și a elementelor de care trebuie să ținem cont 

atunci când pornim o afacere

Săptămâna 3 (22-26.03.2021)

Idei de antreprenoriat 
realizarea strategiilor de promovare ale unei afaceri (reclame, afișe, flyere); dezvoltarea capacităților 

antreprenoriale

Antreprenor Junior

Activitate elaborată de

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII

COMPORTAMENTE VIZATE

�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 

�Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei

�Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor

�Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat 

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

�Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

�Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente 

�Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

�Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 



Activitate elaborată de

INVENTAR DE RESURSE

MATERIALE:

INVENTAR DE PROBLEME

METODOLOGICE

Strategii de evaluare:

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

Formativă: observația, conversația, experimentul, jocul de rol, jocul didactic, jocuri matematice, jocuri de 
masă, jocuri exercițiu, exerciții de dezvoltare a motricității fine, lucrări practice

Sumativă: portofoliu, expoziție, convorbire

ALFABETIZARE: cărți despre idei de afaceri, despre bani, reviste cu reclame, ambalaje de la diferite  produse, 
jetoane cu obiecte, jocuri cu litere, tablă, markere, stickere, creioane, foarfece, coli

ȘTIINȚĂ: bancnote, monede, enciclopedii, jetoane cu diferite obiecte, jetoane cu cifre, lupe, recipiente de 
măsurat                                                                                                                                  

JOCURI DE MASĂ: mozaic, puzzle-uri, ace de plastic, cartoane cu modele de haine

JOC DE ROL: seturi de joc de rol, păpuși, șorțulețe, halate, ustensile de bucătărie, cutii mari de carton pentru 
realizarea unui televizor, a unui cuptor pentru pizza, microfoane, casă de marcat

CONSTRUCȚII: piese de lemn, piese lego, cuburi, materiale reciclabile 

ARTĂ: creioane colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, coli albe și colorate, plastilină, cocă, 
materiale neconvenționale, ațe, mărgele, stickere

BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru educaţia timpurie, Bucureşti, 2019

�Că există bani.
�Cu banii putem cumpăra mâncare, haine, jucării.
�Părinții merg la serviciu.

�Care sunt banii utilizați în țara noastră?
�Cum putem obține banii? Ce putem face cu banii 

economisiți?
�Ce este o afacere? De ce trebuie să ținem cont înainte 

de a începe o afacere?
�Cum putem face cunoscută o afacere?
�Ce sunt reclamele?

CE NU ŞTIU ŞI DORESC SĂ AFLE?CE ŞTIU COPIII?
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Dezvoltarea vocabularului activ al copiilor

Identificarea literelor cu care încep cuvintele și a literelor care compun cuvintele

Trasarea literelor de tipar pe diverse suprafețe, construirea lor din diverse materiale

DOMENIUL ȘTIINȚĂ

Formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a banilor

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE

Formarea unui comportament responsabil față de bani

Dezvoltarea simțului de răspundere socială

Exersarea unor tehnici de lucru precum: hașurarea, lipirea, cusutul

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV

Formarea deprinderii de a asculta cântece cu un conținut variat și complex

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

Poziţionarea corespunzătoare a corpului şi membrelor. 

Activitate elaborată de



Antreprenor junior
HARTĂ TEMATICĂ

Ascultare și înțelegere: 
- Povestea banilor – vizionare poveste 

- Bănuțul, de Ilinca Ioniță - memorizare

- La ce folosesc banii?, de Emmanuel Tredez, Aurelien Cantou
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: bancnote, monede, economisire
Cunoașterea cărților și aprecierea lor: 
- lectura cărților din bibliotecă despre bani și despre educație 
financiară 
- Banul muncit, de Alexandru Mitru – povestea educatoarei 
https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_Vo6w 
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise și vorbite: 
- Sunetul și litera T – identificare cuvinte care încep cu litera T
- Al câtelea cuvânt este? – joc didactic

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Ep5I_dW1k 

Curiozitate și interes: 
- alegerea jocurilor/activităților
- Cum putem verifica dacă bancnotele sunt adevărate sau 
false? – identificare elemente de siguranță
Persistența în activități:
- construcția Băncii Naționale a României
Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Portofelul – decupare, lipire 
- Pușculița cu monede – confecționare din materiale 
reciclabile
Educație muzicală:
- Iarnă, să te duci cu bine! – joc cu text și cânt
- E ziua ta, mămico! – predare cântec

Aptitudini și metode științifice: 
- Monede în soare -  experiment 
Observare și reconstituire
- Bancnote și monede – observare, convorbire, 
identificare personalități ce apar pe bancnote 
Cunoștințe științifice: 
- Din ce sunt făcuți banii? La ce îi folosim?- convorbire
- Care este moneda națională a țării noastre? Ce 
valoare au bancnotele folosite în țara noastră? – 
identificarea valorilor de pe bancnote, a culorii fiecărei 
bancnote
- Pușculițe din mozaic – joc de masă

Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale:
- Ce putem face pentru a câștiga bani? Ce putem face cu 
banii pe care i-am economisit?- convorbire, lectură după 
imagini
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: 
- La cumpărături – joc de rol (scriere etichete cu prețuri, 
adunare, scădere cu o unitate)
- La Banca Națională a României – joc de rol 

Numere și operații:
- Cum putem face să fie mai puţine obiecte decât în grupa 
cu 5 obiecte? (cu 4 obiecte, cu 3, cu 2) – joc exercițiu 
(inițierea copiilor în operații simple de calcul oral, de 
adunare și scădere cu diferență de o unitate)
- Cât costă produsele?– exerciții cu material individual 
(familiarizarea copiilor cu semnificația termenilor +, – și =) 
- Câte monede de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani ai 
găsit? – realizarea unui grafic
Relații spațiale și geometrice: 
- Față – verso bancnote și monede

Motricitate grosieră: 
- înviorare în curte,numeraţie pentru inspir/ expir, 
genuflexiuni
- Privim în sus, în jos; Mâini la umăr- brațe sus! – exerciții 
analitice pentru segmentele corpului
Motricitate fină: 
-  sortare monede în funcție de valoarea ce apare pe ele
-  litera T din monede
-  hașurare pe o coală a monedelor (se așază peste o 
monedă o coală de hârtie și se hașurează pe deasupra cu 
creionul)
-  Monetăria – modelăm monede din plastilină; 
amprentarea modelului de pe monedele adevărate pe 
cele din plastilină
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe tobogan)

DEZVOLTAREA SOCIO - EMOŢIONALĂ

CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA LUMII VII 
- ŞTIINŢA

CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE 
MATEMATICE

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII

DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE 
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

Activitate 
elaborată de

Săptămâna 1: Monede și bancnote



Antreprenor junior
HARTĂ TEMATICĂ

Ascultare și înțelegere: 
- Mărunțilă și Bancnoțilă, de Roxana Bucur
- Conni primeşte bani de buzunar, de Liane 
Schneider, Annette Steinhauer
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: afacere, donație
Cunoașterea cărților și aprecierea lor: 
- lectura cărților din bibliotecă despre idei de 
afaceri
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise 
și vorbite: 
- Sunetul și litera P – identificare cuvinte care încep 
cu litera P
- Câte litere are fiecare cuvânt? – joc didactic

Curiozitate și interes: 
- alegerea jocurilor/activităților
- Ce lucruri te pasionează? Cum le-ai putea 
transforma într-o afacere? - discuții libere
Persistența în activități:
- construcția unei fabrici de ambalaje
Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Ambalaje pentru produse – decupare, lipire 
Educație muzicală:
- Primăvara, de Vivaldi 

audiție
- Anotimpurile (fragment - Primăvara) 

 - audiție

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM
_b8 – 

https://www.youtube.com/watch?v=05gm8K7G4
NQ

Observare și reconstituire
- Idei de afaceri -  observare, convorbire (prezentarea unor idei de afaceri: o 
cofetărie, o pizzerie, un atelier de croitorie, un atelier de pictură, o tipografie, 
un magazin cu jocuri pentru copii, o bijuterie, o brutărie etc)
- Ambalajele - culori, textură, modele – observare, convorbire
Cunoștințe științifice: 
- Cum obținem banii? Ce ți-ar plăcea să lucrezi pentru a obține bani?- 
convorbire 
- Ce este o afacere? Ce firme cunoașteți? La ce companii/firme lucrează 
părinții voștri? – convorbire, vizionare material 

- Întâlnire pe Zoom cu părinți care vor să-și prezinte locul de muncă sau afacerea 
https://www.youtube.com/watch?v=EX9CgUTsTUg 

Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale:
- Cum îi putem ajuta pe cei care au nevoie cu o parte din veniturile 
noastre? – discuții despre ce înseamnă o donație, despre persoanele care 
au nevoie de ajutor
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: 
- Creatorii de ambalaje – joc de rol
- Standul cu sucuri naturale – joc de rol

Numere și operații:
- Te rog să-mi dai 6 mașinuțe (cuburi, păpuși, flori 
etc.) – predarea numărului 6 prin raportare 
comparativă la grupă de referință cu 5 obiecte
- Numără câte obiecte sunt! (de la 1 la 6);
- Ordonează grupele de la grupa cu un obiect până 
la grupa cu 6 obiecte! – joc exercițiu

Motricitate grosieră: 
- înviorare în curte, numeraţie pentru inspir/ expir, 
genuflexiuni
- Picior înainte – picior înapoi- picior lateral; 
Foarfeca; Batem palmele sub genunchi– exerciții 
analitice pentru segmentele corpului
Motricitate fină: 
-  Litera P – lipire stickere rotunde colorate pe 
conturul literei
- Punem bani în pușculiță – exerciții de dezvoltare a 
motricității
- Turnulețul cu monede – așezarea monedelor una 
peste alta (pe un zar se lipesc sau se desenează 
monede; pe rând, fiecare copil aruncă zarul și 
trebuie să așeze moneda care apare pe zar în 
turnulețul de monede; jocul continuă până când 
turnulețul cade)
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe 
tobogan)

DEZVOLTAREA SOCIO - EMOŢIONALĂ

CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA LUMII VII - ŞTIINŢA CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE 
MATEMATICE

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI 
ÎN ÎNVĂȚARE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 
ȘI A COMUNICĂRII

DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE 
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

Activitate 
elaborată de

Săptămâna 2: Ce sunt afacerile?



Antreprenor junior
HARTĂ TEMATICĂ

Ascultare și înțelegere: 
- Pozna lui Jackie, de Hiroyuki Aihara, Nami Adachi – 
povestire după imagini sau vizionare poveste 

Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: promovare, ambalaje, produse, 
servicii
Cunoașterea cărților și aprecierea lor: 
- lectura cărților din bibliotecă despre idei de afaceri, 
reclame
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise și 
vorbite: 
- Sunetul și litera V – identificare cuvinte care încep cu 
litera V
- Propoziții și cuvinte – joc didactic

https://www.youtube.com/watch?v=vuZifbos7NY

Curiozitate și interes: 
- alegerea jocurilor/activităților
- Cum poți face cunoscută o afacere?- discuții libere
Persistența în activități:
- construcția unei cofetării, a unui atelier de croitorie, a 
unui cuptor pentru pizza
Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Afișe, flyere – desen, lipire
Educație muzicală:
- Primăvara – audiție 
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw  

Observare și reconstituire
- Ce este o reclamă? Care este rolul ei? – convorbire, vizionare 
reclame 
- Tipuri de reclame (tv, radio, stradale, online) – observare, 
convorbire
Cunoștințe științifice: 
- Servicii sau produse? – convorbire
- De ce anume ai nevoie pentru a porni o afacere? – 
convorbire, vizionare material 

- Afacerea zilei – prezentarea proiectelor de afaceri realizate 
împreună cu familia

https://www.youtube.com/watch?v=fs0AXusd2S0 

https://www.youtube.com/watch?v=oC_7g1qik60 

Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale:
- Reclame vs realitate - convorbire, vizionare clip 

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: 
- Realizăm reclame tv – joc de rol
- La cofetărie; La pizzerie– joc de rol

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

Numere și operații:
– Construiţi cât mai multe grupe cu şase obiecte şi aşezaţi 
lângă fiecare cifra potrivită – joc cu material individual
– Construiţi şirul numeric de la 1 la 6 şi de la 6 la 1; arătaţi 
şi spuneţi câte obiecte sunt în fiecare grupă! – joc 
exercițiu

Motricitate grosieră: 
- înviorare în curte, numeraţie pentru inspir/ expir, 
genuflexiuni
- Ne jucăm cu mingiuțe, cu cercuri – exerciții analitice cu 
obiecte portative
Motricitate fină: 
- Litera V – realizarea literei din piese de mozaic
- Reclame pentru produsele afacerii noastre– desen liber
- Realizarea unor meniuri, etichete cu prețuri
- Pizza, brioșe, prăjituri – modelaj în cocă
- Coasem cu ace de plastic haine (pe carton) pentru 
atelierul de croitorie
- Înșirăm mărgele pe ață pentru a confecționa bijuterii 
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- Măsurăm ingredientele (făină, zahăr) pentru prăjituri cu 
instrumente de măsurat

DEZVOLTAREA SOCIO - EMOŢIONALĂ

CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA LUMII VII - ŞTIINŢA CUNOȘTINȚE ȘI DEPRINDERI ELEMENTARE 
MATEMATICE

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
 ȘI A COMUNICĂRII

DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE 
ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

Activitate 
elaborată de

Săptămâna 3: Idei de antreprenoriat



Activitate elaborată de

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr.12 din Alba Iulia
prof.înv.preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian 

Despre spiritul anteprenorial 
la Grupa Rozelor 

Luna noiembrie a anului calendaristic precedent ne-a găsit din nou în scenariul roșu și în situația de a desfășura 
activități on-line (sincron – Google Meet și asincron – Grup Facebook), activități care au presupus o abordare 
diferită a conținuturilor și o selecție a deprinderilor care puteau fi exersate și asimilate în contextul dat. 

Evaluarea sumativă a deprinderilor și comportamentelor formate prin activitățile care au avut drept conținut 
anotimpul toamna am realizat-o printr-un portofoliu P.P.T. în care au fost adăugate toate lucrările copiilor realizate 
în lunile octombrie și noiembrie.

A urmat luna decembrie, lună în care am prezentat preșcolarilor caracteristicile anotimpului iarna și evenimentele 
tradiționale specifice lunii decembrie, iar în luna ianuarie am adus în atenția preșcolarilor grupei mari jocurile 
specifice anotimpului iarna.

De această dată, evaluarea sumativă a deprinderilor și comportamentelor formate prin activitățile sincron și 
asincron, cu ajutorul diverselor aplicații și a resurselor digitale care se pretează ciclului preșcolar, a fost realizată 
printr-un protocol stabilit în prealabil:  

Fiecare copil - împreună cu părintele - alege o lucrare practică, un cântec, o poezie, o poveste etc. din cele 
realizate / învățate în lunile decembrie, ianuarie și o prezintă în cadrul activităților sincron din săptămâna 
evaluării, activitatea aleasă – după un plan al evaluării stabilit de comun acord cu părinții copiilor.

În urma discuțiilor purtate cu părinții copiilor, am fost contactată telefonic de către o mamă, a unui preșcolar din 
grupă, care îmi spunea că fiul dânsei nu se poate decide asupra unei singure lucrări și m-a rugat să-i permit 
copilului să-și prezinte toate lucrările realizate în timpul activităților on-line sub forma unei expoziții, ocazie cu care 
preșcolarii grupei să poată achiziționa prin donații, una din lucrările realizate de N. împreună cu sora sa A., fostă 
preșcolară a grădiniței noastre, actualmente elevă în clasa pregătitoare. Fetiţa a participat la toate întâlnirile sincron 
ale grupei noastre şi a realizat alături de noi lucrările practice, rezolvând sarcinile de lucru propuse pe parcursul 
activităților on-line.

Ideea mi s-a părut interesantă și utilă pentru a dezvolta spiritul antreprenorial al preșcolarilor și-am fost de acord cu 
cele descrise mai sus.

În ziua evaluării, N. și A. au prezentat un scurt moment artistic, prin interpretarea în duet a unui cântec, mai apoi au 
prezentat colegilor standul realizat în propria casă, cu toate lucrările de desen, pictură, modelaj, colaj etc. rugând 
colegii să-și aleagă câte o lucrare pentru care să facă o donație benevolă, iar banii strânși, ne spuneau N. și A., îi vor 
folosi ca să cumpere rechizite și jucării pentru copiii nevoiași din zona în care locuiesc bunicii lor, copii pe care i-au 
cunoscut în timpul vizitelor la bunici.

Primii care au achiziționat lucrări au fost bunicii copiilor, astfel micul nostru antreprenor s-a prezentat la evaluare cu 
pușculița în care avea primii bani strânși, pentru a stimula preșcolarii grupei și pe părinții acestora, ca să facă 
donații prin achiziționarea lucrărilor prezentate.



Activitate elaborată de

L-am întrebat pe N., dacă nu-i pare rău ca să se despartă de lucrările la care a muncit cu drag. Mi-a răspuns că mai 
are lucrări și se bucură mai mult, dacă ajută acei copii ca să aibă și ei rechizite și jucării, iar el o să facă alte lucrări.

Când am văzut cu câtă însuflețire dorea să ofere din ce avea el, am cumpărat și eu o lucrare, apoi colega mea și 
astfel startul la grupă a fost dat, iar N. si A. zâmbeau de fericire. 

Zâmbetul lor a fost cel mai frumos răspuns și cea mai sănătoasă deprindere formată!

N. și A. și-au continuat misiunea de antreprenori puși pe fapte mari, și în luna februarie au achiziționat pești 
decorativi, pe care doresc să-i crească și să-i ofere spre vânzare, pentru noi acte caritabile.

Le urăm succes! Ne propunem în luna martie un proiect tematic pe această temă -  Antreprenoriatul la vârsta 
preșcolară.

Bibliografie:

https://www.stepbystep.ro/ - Ghidul grupei mari – ghid de resurse pentru profesioniști din serviciile de educație 

timpurie care coordonează grupa mare

https://www.stepbystep.ro/- Repere metodice privind activitatea didactică online



Activitate elaborată de

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr.12 Alba Iulia

PROIECT INTEGRAT PE O ZI

Prof. Bota Delia / Prof. Bălăneanu Monica

Învăţăm să câştigăm!

Grupa: mare ,,Licurici”

Tema anuală: Ce și cum vreau să fiu? 

Tema proiectului: Meseria, brățară de aur!

Tema săptămânii: Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii!

Activitate integrată (DȘ, DOS): Învăţăm să câştigăm!

Scopul zilei: - Formarea capacităţii copiilor de a înţelege şi aprecia diferite meserii pe care le 
desfăşoară oamenii pentru a fi folositori unii altora;

- Dobândirea unei atitudini corecte faţă de muncă, de banul muncit, valorificarea 
produselor realizate prin vânzarea lor şi obţinerea unui profit care să fie investit 
ulterior într-o excursie.

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă

Salutul: Joc: Amestecǎ-stop-formeazǎ perechi!

  La semnalul „Amestecă” copiii se rotesc în cerc cântând „Un copil politicos”, la 
semnalul „Stop” - copiii se opresc, iar la semnalul „Formează perechi”, copiii din 
cercul interior se întorc cu faţa spre cei din cercul exterior, formează pereche cu cei 
din faţă, salutându-se şi împărtăşindu-şi emoțiile. Se vor repeta comenzile de mai 
multe ori, dându-le astfel posibilitatea să salute cât mai mulţi copii. 

Calendarul naturii: anul, anotimpul, luna, ziua, data, vremea.

Împărtăşirea cu ceilalţi:         O fetiţă din grupa ,,Licurici” a adus o mini-trusă sanitară împărtăşidu-le copiilor 
impresii despre locul de muncă al mamei. Copiii adresează întrebări referitoare la 
activitatea mamei (doctor) din cabinetul medical.

Activitatea de grup: „Meseria părinţilor mei” - Creionul vorbitor - copiii aşezaţi în cerc spun ce meserii au 
părinţii lor în momentul când ajunge creionul la ei. 
Se trage concluzia cǎ fiecare om îşi alege o meserie şi  se pregăteşte să o practice 
pentru a avea o viaţǎ decentǎ şi a fi respectat de cei din jur.

Noutatea zilei: va fi realizată  prin „Cutia surprizelor”. Copiii vor deschide cutia, vor descoperi 
surpriza: unelte specifice meseriilor despre care urmeazǎ sǎ vorbim în timpul zilei: 
croitor, tipograf, bibliotecar, cofetar, actor, doctor.



Activitate elaborată de

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE ACTIVITATE:

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Alfabetizare: 

,,Cărticica isteţilor” - confecţionare

Sarcini de lucru:

�Copiii care au în piept cifre de la 1 la 10 se aşazǎ în dreptul imaginii care are aceeaşi cifră.

�Fiecare copil trebuie să deseneze atâtea unelte şi produse realizate de meseriaşul din imaginea de pe carton cât 
indică cifra

�Copiii vor lipi pe pagina de lucru buline - mai puţin cu un element decât indică cifra.

�Să aşeze pe raftul de la bibliotecă cărţi - mai mult cu un element (carte) decât indică cifra. 

Artă: 

,,Micii croitori” – decupare, lipire

Sarcini de lucru:

�Copiii decupează îmbrăcăminte din carton potrivită meseriilor prezentate, pe care urmează să lipească elemente 
tăiate din pânză respectând numărul stabilit pe ,,comandă”: 1 curea, 3 buzunare, 5 mărgele, 7 nasturi, 9 buline, 2 
buzunare la pantalon, 4 linii pe pantalon, 6 nasturi la bluziţă, 8 buline pe mâneca dreaptă şi 10 pătrate pe mâneca 
stângă.

�Copiii decupează halate pentru cofetar, bibliotecară, croitoreasă, salopete pentru tipograf, cofetar, iar pentru 
actor costum de clovn.

�Copiii îmbracă siluetele pe care le aşază pe machetă, numărând în şir crescător şi descrescător.

Joc de rol:

Sarcini de lucru:

�Să pregătească prăjitura urmărind reţeta: 10 biscuiţi, 9 stafide, 8 linguriţe nucă măcinată, 7 bucăţi de rahat, 6 
linguri lapte, 5 linguri zahăr, 4 bucăţele unt, 3 linguriţe cacao, 2 linguriţe esenţă rom, 1 zahăr vanilat.

�Să aşeze pe farfurii mai mult şi mai puţin decât arată cifra. 

Materiale de construcții:

Sarcini de lucru:

�Copiii construiesc case din cuburi din lemn, numără ,,cărămizile”, geamurile, uşile, pomii din curtea casei, maşinile 
din curte raportând cifra la cantitate.

Rutină: Să fim politicoşi - exersarea formulelor de adresare şi relaţionare cu ceilalţi.

 Micul dejun - deprinderi de a mânca corect.

Tranziţia: „Șade raţa pe butoi” - cântec numerație

Program distractiv: ,,La spectacol”- copiii creează poveşti la panoul pentru teatru de păpuşi.



ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

Activitate integrată (DȘ, DOS): 
�Recunoașterea meseriilor şi a uneltelor specifice meseriilor
�Verificarea număratului în limitele 1-10
�Micii croitori - decupare , lipire, asamblare.
            
Competenţe urmărite

Comportamente urmărite:
�Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui (comunicare 

receptivă)
�Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, semnificaţiilor etc. 

(comunicare expresivă)
�Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiuni, emoţii proprii 

(comunicare expresivă)
�Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
�Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

I. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

Dimensiuni ale dezvoltării:
�Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate

Comportamente urmărite:
�Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
�Iniţiază/participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârste apropiate

II. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE

Dimensiuni ale dezvoltării:
�Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
�Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi)

Comportamente urmărite:
�Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situaţii noi 
�Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat
�Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă
�Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi

III.  DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII

Dimensiuni ale dezvoltării:
�Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
�Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

Activitate elaborată de



Activitate elaborată de

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

STRATEGII DIDACTICE: 

Domeniul Științe:
�să numere corect în şir crescător şi descrescător în limitele 1-10, să numere din 2 în 2, numerele pare şi 

impare;
�să raporteze cifra la cantitate şi invers;
�să aşeze mai puţin şi mai mult cu un element faţă de cifra dată;
�să compare grupele de obiecte, stabilind vecinii la stânga şi la dreapta;
�să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un limbaj matematic adecvat.

Domeniul Om și Societate:
�să decupeze halate, salopete, costum de clovn din carton colorat;
�să taie şi să aplice pe hăinuţe bucăţi de pânză de diferite culori;
�să utilizeze corect foarfeca, respectând regulile de prevenire a unor accidente explicate de educatoare;
�să recunoască profesiile sau meseriile pe baza unor imagini;
�să asocieze imaginea meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei; 
�să identifice produsele specifice unei anumite meserii;
�să lucreze în echipă pentru a obţine banii de care au nevoie pentru o excursie la Grădina zoo;
�să-şi dezvolte capacităţile antreprenoriale.

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, ghicitorile, schimbă 
perechea, munca în echipă, munca independentă.

Resurse materiale: cutia cu surprize, foi de hârtie pe care sunt lipite imagini ale unor meserii, carioca, cifre, 
carton colorat, pânze, foarfeci, lipici, ingrediente pentru prǎjiturǎ, castron, linguriţe, 
paravanul pentru teatru pǎpuşi.

Bibliografie:

MEN - „Curriculum pentru educația timpurie” , 2019

Viorica Preda, Mioara Pletea – Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, 2005

Ghid pentru cadrele didactice, Activitatea integrată din grădiniţe, Didactica Publishing House, 2008



Aranjarea mǎsuţelor şi a scǎunelelor;
Distribuirea materialelor la centrele de activitate.

În cutia surprizelor, copiii găsesc jetoane cu imagini a unor 
meserii, unelte şi produse ale acestora: doctor, constructor, 
croitor, tipograf, bibliotecar, cofetar şi actor.

Copiii vor primi în piept cifre de la 1 la 10, apoi vor numǎra în 
şir crescǎtor şi descrescǎtor. Copiii care au numere impare vor 
face un pas în faţǎ, cei care au numere pare vor face doi paşi în 
faţǎ.
Se grupeazǎ ţinând cont de cifra din piept. 

Astǎzi vom decupa, vom lipi hăinuţe, vom confecţiona cǎrţi 
despre meserii, vom face prǎjituri, vom construi case și blocuri.
Le voi prezenta copiilor centrele de activitate şi materialele.

�Copiii vor fi dirijaţi spre centre.
�La centrul ,,Alfabetizare” copiii vor confecţiona ,,Cǎrticica 
isteţilor”. Ei se vor aşeza în dreptul foii pe care este scrisǎ 
aceeaşi cifrǎ ca cea primitǎ de copii. Pe fiecare foaie este lipitǎ 
o imagine care reprezintǎ o meserie, copiii trebuie sǎ deseneze 
atâtea unelte şi produse cât indicǎ cifra de pe foaie, apoi scriu 
şi ei cifra. Doi copii vor ilustra coperţile cu cifre.
�La centrul ,,Artǎ” copiii vor fi ,,Micii croitori” şi vor 
confecţiona hǎinuţe pentru parada modei. Ei vor decupa 
rochiţe, bluziţe, pantaloni pe care vor lipi diferite modele, 
respectând numǎrul de elemente cerute de ,,comandǎ”: 1 
curea, 3 buzunare, 5 mǎrgele, 7 nasturi, 9 buline, 2 buzunare la 
pantalon, 4 linii pe pantalon, 6 nasturi la bluziţǎ, 8 buline pe 
mâneca dreaptă şi 10 pătrate pe mâneca stângă. De fiecare 
datǎ vor indica cifra corespunzǎtoare.
� La centrul ,,Joc de rol/ Casa păpușii” copiii vor pregǎti 
prǎjiturǎ urmǎrind reţeta: 10 biscuiţi, 9 stafide, 8 linguriţe nucǎ 
mǎcinatǎ, 7 bucǎţi de rahat, 6 linguri lapte, 5 linguri zahǎr, 4 
bucǎţele unt, 3 lingutiţe cacao, 2 linguriţe esenţǎ rom, 1 zahǎr 
vanilat. Din compoziţia obţinutǎ vor face biluţe pe care le vor 
aşeza pe farfurii cât indicǎ cifra.
�La centrul ,,Materiale de construcţii” copiii construiesc case 
şi numără ,,cărămizile”, ,,geamurile”, uşile, pomii din curtea 
casei, maşinile din curte.

1.Moment
organizatoric

2.Captarea 
atenţiei

3.Reactualizarea 
cunoştinţelor

4.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor

5. Dirijarea
învǎţǎrii

frontalǎ

frontalǎ

individualǎ
grupuri mici

Conversaţia

Explicaţia
Exerciţiul

Explicaţia
Munca
independentǎ   
şi în echipă
Exerciţiul
Problematizarea
Ghicitorile

EVENIMENT
DIDACTIC

CONȚINUT 
ȘTIINȚIFIC

STRATEGIA
DIDACTICĂ

EVALUARE

Activitate elaborată de

SCENARIUL DIDACTIC



Activitate elaborată de

EVENIMENT
DIDACTIC

CONȚINUT 
ȘTIINȚIFIC

STRATEGIA
DIDACTICĂ

EVALUARE

individualǎ

frontalǎ

evaluare
frontalǎ

Evaluarea
rezultatelor

Aprecierea

Implicarea
Exerciţiul

Copiii se aşază în semicerc pentru jocul: ,,Clubul meseriilor” 
prin care descoperă farmecul fiecărei profesii. Copiii 
rostogolesc cubul, denumind meseriile de pe fețele cubului: 
doctor, constructor, bucătar, grădinar, pictor și croitor. Alți copii 
asociază uneltele potrivite meseriilor descoperite. 

Copiii creează ghicitori despre meserii.
Discutăm despre modul cum am putea valorifica lucrările 
realizate de către copii.
 
În încheiere voi face aprecieri asupra modului în care au 
participat la rezolvarea sarcinilor pe centre şi vom analiza 
produsele realizate.
 
�Copiii vor fi încurajaţi să aleagă un preţ pentru produsele 
realizate la centre: fursecuri, rochiţe, bluziţe, pantaloni, 
Cărticica licuricilor isteţi şi alte lucrări realizate şi alese de 
copii.    
�Vom organiza împreună o tombolă cu lucrările copiilor 
aranjate pe măsuţe. 
�Părinţii vor fi invitaţi să cumpere produsele realizate de 
copii, vor fi informaţi despre iniţiativa de a strânge bani pentru 
a răspunde dorinţei acestora de a merge în excursie la Grădina 
Zoologică. 

6.Obţinerea 
performanţei

7.Asigurarea
feed-back-ului

8.Incheierea
activitǎţii

9. Valorificarea 
produselor 
activităţii 



Activitate elaborată de

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr.12 Alba Iulia

PROIECT INTEGRAT PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ

Prof. înv. preșc. Cioancă Ramona / Prof. înv. preșc. Petruța Angela

Târgul de Carte confecţionată de copii 

Tema anuală: Cine și cum planifică / organizează o activitate?

Tema proiectului: Târgul de carte confecționată de copii

Grupa: mare "Albinuţe"

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

�Organizarea și desfășurarea unui Târg de carte confecționată de copii poate fi o modalitate eficientă și antrenantă 
pentru a-i învăța pe copii despre bani, despre valoarea acestora, ce înseamnă o mică afacere și munca pe care o 
implică, dar și ceea ce poți face cu banii obținuți sau economisiți. Atunci când motivația implicării într-un astfel 
de proiect este una puternică și pe lângă dimensiunea materială se adaugă și cea sufletească, cum este aceea de 
a-i ajuta pe prietenii aflați în nevoie (în cazul de față copiii de la Centrul de zi din Oarda de Jos), iar scopul final al 
organizării Târgului devine unul caritabil, satisfacțiile vor fi depăși cel mai probabil așteptările tuturor celor 
implicați.

�Ideea de la care s-a pornit în acest demers a venit de la copii, de la ceea ce ei prețuiesc pentru că le oferă mare 
bucurie și plăcere: cartea. Aceasta are o valoare  îndoită, atât sufletească, prin ceea ce transmite, cât și materială, 
deoarece implică o muncă intensă, de confecționare și de creație, de ilustrare și scriere. Cartea aleasă pentru a fi 
ilustrată în diverse moduri în cadrul activităților din această săptămână este Omida mâncăcioasă de Eric Carle, o 
carte foarte îndrăgită de copiii grupei noastre și care oferă multiple posibilități de exploatare și ilustrare a unor 
teme de interes pentru copii precum: zilele săptămânii, șirul crescător al numerelor, culorile, alimentația 
sănătoasă, stadiile de dezvoltare ale fluturelui, alte insecte etc. 

�Copiii îndrăgesc cărțile, însă de această dată ei vor avea posibilitatea să devină mici creatori și ilustratori, să 
confecționeze propriile cărți și să le expună apoi pentru a fi apreciate și cumpărate cu bani. Astfel, ei vor învăța 
că munca lor are valoare, iar produsele muncii pot fi valorificate și preschimbate în bani, pe care vor putea apoi 
să îi folosească pentru un scop plăcut și util: o mică excursie la copiii de la Centrul de zi din Oarda de Jos și 
dorința de a le oferi prietenilor noștri mici daruri cu ocazia Zilei Copiilor.

PROIECT TEMATIC DE ANTREPRENORIAT



DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE VIZATE:

RESURSE MATERIALE: 

METODE ȘI PROCEDEE: 

INVENTAR DE PROBLEME: 

�Curiozitate, interes şi inițiativă în învățare;
�Activare și manifestare a potențialului creativ;
�Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
�Autocontrol și expresivitate emoțională;
�Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
�Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;
�Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat;
�Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.

�Exersează asumarea unor responsabilități legate de implicarea într-o mică afacere: stabilirea unui plan, organizarea 
muncii și valorificarea produselor muncii în cadrul Târgului de carte;

�Manifestă interes pentru muncă și consecvență în realizarea sarcinilor de lucru care vizează confecționarea cărților 
în echipă sau individual;

�Manifestă respect și apreciere pentru muncă, produsele muncii și valorifică cu chibzuință banii obținuți ca rezultat 
al muncii;

�Exersează, cu sprijin, abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor;
�Manifestă curiozitate pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 
�Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numerația, precum și familiarizarea cu bancnotele, 

monedele și valoarea lor; 
�Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 
�Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții;
�Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor (comunicare 

expresivă);
�Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală pentru 

transmiterea unui mesaj;
�Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative; 
�Își însușește și respectă reguli, înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare; 
�Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat și se implică în acțiuni cu 

caracter umanitar;
�Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.

cartea Omida mâncăcioasă de Eric Carle, cărți ilustrate, enciclopedii, imagini, pliante, jetoane, foi xerox albe și color, 
carton colorat, carioca, markere, creioane colorate, foarfeci, lipici, cifre, litere, pensule, acuarele, PC, aparat foto

conversația, explicația, demonstrația, jocul, lucrul în echipă, observația, brainstorming-ul, problematizarea, 
povestirea, exercițiul

Activitate elaborată de

�Cărțile sunt îndrăgite de copii și adulți;

�Cărțile sunt foarte folositoare;

�Cărțile sunt scumpe;

�Oamenii au nevoie de bani; 

�Cu banii putem cumpăra lucruri de care avem nevoie;

�Banii pot fi economisiți în pușculiță.

�Valoarea banilor și a monezilor;

�Cum pot organiza o mică afacere pentru a obține 
venituri materiale;

�Cum pot să își confecționeze propriile cărți;

�Cum pot să își valorifice produsele muncii proprii;

�Cum pot folosi banii câștigați.

CE NU ŞTIU ŞI DORESC SĂ AFLE?CE ŞTIU COPIII?



Activitate elaborată de

Scrisoare către părinţi

Dragi părinți,

Grupa mare „Albinuțe” derulează în această săptămână un proiect tematic de antreprenoriat intitulat 
„Târgul de carte confecționată de copii”, care îi va ajuta pe copii să conștientizeze faptul că munca lor are 
valoare, să învețe despre bani, despre valoarea acestora, despre ce înseamnă o mică afacere și munca pe 

care o implică, dar și ceea ce poți face cu banii obținuți sau economisiți. 

Prin activitățile propuse, copiii vor face o incursiune în cadrul unor activități, vor exersa modalități concrete 
de realizare a produselor activității și vor încerca apoi să le valorifice, conștientizând astfel rolul capacităților 

antreprenoriale. De asemenea, copiii își vor lărgi sfera cunoașterii legată de tema cărții, drumul pe care 
aceasta îl parcurge și rolul ei în viața oamenilor, și vor avea posibilitatea de a confecționa, ilustra și prezenta 

propriile cărți, care vor avea atât o valoare spirituală, cât și una materială.

Pentru aceasta vă rugăm să discutați cu copiii despre acest subiect și vă invităm să ne sprijiniți în acest 
demers, participând vineri de la ora 10.00, la „Târgul de carte confecționată de copii”organizat în curtea 
grădiniței noastre, unde vor fi expuse spre vânzare cărțile și semnele de carte confecționate de copii pe 

parcursul săptămânii. Menționăm că târgul nostru are și un scop caritabil, și anume organizarea unei mici 
excursii la prietenii noștri de la Centrul de zi din Oarda De Jos și oferirea de mici daruri cu ocazia Zilei Copiilor.

Vă mulțumim că ne sprijiniți în acest demers educativ 
și ne bucurăm dacă vă avem alături și cu această ocazie!



Activitate elaborată de

HARTA PROIECTULUI / DIRECȚII DE DEZVOLTARE

CONFECȚIONAREA CĂRȚII  

„Omida mâncăcioasă 
și zilele săptămânii”

CONFECȚIONAREA CĂRȚII  

„Stadii de dezvoltare 
din viața Omizii 
mâncăcioase”

CONFECȚIONARE

„Semne de carte 
inedite”

CONFECȚIONAREA CĂRȚII  

„Omida mâncăcioasă 
ne învață șirul 

crescător”

CONFECȚIONAREA CĂRȚII 

 „Omida mâncăcioasă 
ar mânca...               

culori”

CONFECȚIONARE CĂRȚI PLIATE 

„Prietenii omizii 
mâncăcioase”

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA   

„Târgului cărților 
confecționate de copii” 

expoziție cu vânzare

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: 
Organizarea și desfășurarea activității „Târgul Cărții confecționate de copii” – expoziție cu vânzare a produselor 
muncii copiilor realizate pe parcursul săptămânii (cărți ilustrate, semne de carte, cărți pliate de diferite dimensiuni), 
la care sunt invitați să participe și părinții.

EVALUAREA PROIECTULUI: 
După o săptămână de muncă și pregătiri intense, copiii au avut parte de bucuria și satisfacția muncii împlinite și 
răsplătite din plin de părinții și invitații darnici care au apreciat implicarea, efortul, creativitatea copiilor, dar și scopul 
caritabil al târgului. Evenimentul „Târgul Cărții confecționate de copii” a fost un adevărat succes și o primă reușită în 
sfera activităților de antreprenoriat pentru preșcolari. Însă, orice dar îți aduce mai multă bucurie atunci când dăruiești 
și celorlalți, iar bucuria și împlinirea au fost trăite mai intens atunci când copiii au ajuns cu multe daruri la prietenii de 
la Centrul de zi din Oarda și au avut ocazia să le împărtășească această experiență. Pe lângă darurile cumpărate cu 
banii câştigaţi din cărţile vândute, copiii au dăruit şi cărţi confecţionate de ei, dar şi achiziţionate din librărie. 

BIBLIOGRAFIE:
M.E.N., Curriculum pentru educația timpurie, 2019.
M.E.N., Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează Curriculumul pentru educație 
timpurie, 2019.
Ligia Georgescu-Goloşoiu, Educaţie financiară – Banii pe înţelesul copiilor - Manual, Editura Explorator, Ploieşti, 2013.
Ligia Georgescu-Goloşoiu, Educaţie financiară – Banii pe înţelesul copiilor, Caietul elevului, Editura Explorator, Ploieşti, 2013.

TÂRGUL DE 
CARTE 

CONFECȚIONATĂ 
DE COPII



Activitate elaborată de

ALA1: Alfabetizare: Observarea și analiza unei cărți 
Știință: Istoria hârtiei și a creionului (vizionare)

ADP: R: Fac un plan și mă gândesc, apoi trec să meșteresc! 
(formarea deprinderii de a planifica o activitate)

ÎD: Banul muncit – lectură, discuții organizatorice 
referitoare la lansarea proiectului Târgul de carte 
confecționată de copii

T: Trenulețul

ADE: A.I.:
 (DLC+DOS): lectura educatoarei + 

confecționare carte (antrenament grafic, desen, decupare, 
lipire)

ALA2: Curierii - joc de mișcare

 Confecționarea cărții  „Omida mâncăcioasă și 
zilele săptămânii”

Rutină: Masa de prânz

ALA1: Știință: Cum se dezvoltă un fluture - stadii

Joc de rol: La bancă – ordonăm bancnote și monede

ADP:  R: Fac un plan și mă gândesc, apoi trec să meșteresc!

ÎD: Cum au apărut banii/ monedele?

T: Recitativ ritmic

ADE:Α.I.: 
(DȘ+DEC): observarea și 

ilustrarea stadiilor de dezvoltare ale fluturelui la masa 
luminoasă, decupare, lipire,  confecționare carte

DEC (Ed. muzicală) Cine are carte, are parte – predare cântec

ALA2: Activitate opțională English is fun

Confecționarea cărții „Stadii de dezvoltare din 
viața Omizii mâncăcioase” 

Rutină: Masa de prânz

ADP1: Ne pregătim să ne relaxăm / Poveste de somn uşor: 
Drumul cărții - Claudia Groza

ADE:DLC: - repovestire 

DOS: Finalizarea cărților, legarea lor, decorarea coperților

ALA: Joc distractiv: Găsește moneda!
Artă: Confecționare cărți pliate mici

Rutina: Somnul copiilor / Activităţi de relaxare

ADP2:  Rutină: Gustarea

Omida mâncăcioasă

ADP1: Ne pregătim să ne relaxăm / Poveste de somn uşor: 
Povestea monedei

ADE:DŞ: Joc de mișcare: Stadii de dezvoltare ale insectelor 

DEC: Repetarea cântecului

Finalizarea cărții, decorarea coperții, prezentarea ei

ALA: Joc de mișcare: Trenul cu cărți

Rutina: Somnul copiilor / Activităţi de relaxare

ADP2:  Rutină: Gustarea

12:30-13:30 / 13:30-15:30 / 15:30-16:00 / 16:00-17:00 / 17:00-17:30

TURA II

07:30-08:30 / 08:30-09:30 / 09:30-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-12:30

TURA I

PLANIFICARE DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

LUNI

MARŢI



Activitate elaborată de

ALA1: Știință: Hârtia reciclată manual (experiment)
Artă: Semne de carte create de copii

ADP: Nu las neterminat lucrul început 

Î.D. Brainstorming: Idei utile pentru organizarea Târgului 
de carte 

T: Trenulețul

ADE: A.I.:
 (DEC+DOS)  (pictură, colaj- confecționare 

carte+convorbire despre alimentația sănătoasă)

ALA2: Pr. Ed. Financiară: Muncă și răsplată - idei de afaceri 

 Confecționarea cărții „Omida mâncăcioasă ar 
mânca...culori”

Rutină: Masa de prânz

12:30-13:30 / 13:30-15:30 / 15:30-16:00 / 16:00-17:00 / 17:00-17:30

TURA II

07:30-08:30 / 08:30-09:30 / 09:30-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-12:30

TURA I

MIERCURI

ADP1: Ne pregătim să ne relaxăm / Poveste de somn uşor: 
Învață să economisești

ADE:DOS:  Burtica fericită (joc)

Pușculița de economii

DEC: 

Joc distractiv: Mica mea afacere: Standul cu bunătăți 

Rutina: Somnul copiilor / Activităţi de relaxare

ADP2:  Rutină: Gustarea

Semne de carte în nuanțe jucăușe

ALA1: Artă: 

Joc de rol: Supermarketul (vânzare, cumpărare, 
stabilire prețuri)

ADP:  R: Finalizez lucrul început

ÎD: Brainstorming: Ce putem face cu banii economisiți / 
câștigați 

T: Cine are carte, are parte

ADE:Α.I.: 
  (DEC+DȘ): confecționare carte 

(ilustrarea povestirii prin desen, decorarea coperții) +  
raportare număr la cantitate și invers, reprezentare cifre)

DPM: Curierii (transport de greutăți, obiecte accesibile, 

individual) – traseu aplicativ

ALA2: Joc distractiv: Prețul corect

Confecționare cărți pliate mici „Prietenii 
omizii”

Confecționarea cărții: „Omida mâncăcioasă ne 
învață șirul crescător”

Rutină: Masa de prânz

ADP1: Ne pregătim să ne relaxăm / Poveste de somn uşor: 
Conni primește bani de buzunar

ADE:DŞ: Jocuri-exercițiu cu material individual

DEC: Finalizarea cărților, prezentare

ALA: Ștafetă - Cartea împrumutată

Artă: Confecționare etichete cu prețuri

Rutina: Somnul copiilor / Activităţi de relaxare

ADP2:  Rutină: Gustarea

JOI



12:30-13:30 / 13:30-15:30 / 15:30-16:00 / 16:00-17:00 / 17:00-17:30

TURA II

07:30-08:30 / 08:30-09:30 / 09:30-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-12:30

TURA I

Activitate elaborată de

ALA1: Construcții: Bibliobusul, Standul pentru cărți
Joc de rol: Librăria - etichete de prețuri pentru 
cărțile realizate 

ADP: R: Fac un plan și mă gândesc, apoi trec să meșteresc!

Î.D.: Târgul de carte confecționată de copii

T.: Cine are carte, are parte

ADE: 

expoziție cu vânzare a 

produselor muncii copiilor realizate pe parcursul 
săptămânii (cărți ilustrate, semne de carte, cărți pliate de 
diferite dimensiuni). 

ALA2: Vânzător de mă numesc, bine știu să socotesc!

Organizarea și desfășurarea activității „Târgul Cărții 

confecționate de copii” – 

Rutină: Masa de prânz

ADP1: Ne pregătim să ne relaxăm / Poveste de somn uşor: 
Povestea celor patru fii (poveste cu tâlc)

ADE: Discuții, vizionare fotografii realizate în cadrul acțiunii

Idei de valorificare a veniturilor realizate

ALA: Joc distractiv: Numără bănuții din fiecare pușculiță.

Rutina: Somnul copiilor / Activităţi de relaxare

ADP2:  Rutină: Gustarea

VINERI



Activitate elaborată de

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr.13 Târgoviște

PROIECT INTEGRAT PE 2 SĂPTĂMÂNI

Prof. Pitiş Mariana Iulia

Educaţie financiară prin joc

Tema anuală de studiu: Cine şi cum planifică / organizează o activitate?
Tema proiectului: Educaţie financiară prin joc
Grupa: mare

� Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
� Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
� Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
� Activare și manifestare a potențialului creativ
� Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare
� Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
� Cunoștințe și deprinderi matematice elementare pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.

�Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.
�Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat.
�Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.
�Demonstrează creativitate prin activități artisticoplastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative.
�Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.
�Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii.
�Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.

Materiale: albume cu bani, imagini despre bani, planşe, pliante, jetoane, puzzle, joc de masă, fișe de lucru, 
calendarul naturii, material demonstrativ și mărunt, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, şevalete, 
pahare pentru apă, creioane colorate, carioci, planşete, planşe cu poveşti, calculator, tablă interactivă, 
videoproiector, hârtie colorată, lipici, truse de construcţii, cuburi din plastic, trusă Lego, trusă cu bani 
de jucărie, jucării, rechizite.

Digitale: aparat foto, telefon, tabletă, laptop, calculator, IQ board, platforma educațională (Kinderpedia), aplicaţii 
media: Pinterest, Learningapps, Youtube, Facebook, Padlet, Jigsawplanet, Wordwall. 

Umane: copii, educatoare
De timp: două săptămâni

 jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, povestirea, 
exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia, joc de rol

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE VIZATE:

RESURSE:

METODE ȘI PROCEDEE: 

INVENTAR DE PROBLEME:

�Jucăriile şi alte obiecte costă.
�Nimic nu este gratuit.
�Avem nevoie de bani.

�Ce e trocul?
�Care sunt modalităţile de a economisi banii?
�De ce este bine să dăruim?
�Cum economisim banii?

CE NU ŞTIU ŞI DORESC SĂ AFLE?CE ŞTIU COPIII?



Activitate elaborată de

Scrisoare către părinţi

Dragi părinți,

Curriculum-ul din grădiniţă prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire, strategiile 
educaţionale promovate, o abordare globală a educaţiei timpurii, asigurând satisfacerea nevoilor, 

suficient de variate, prezente şi a celor de perspectivă, ale copiilor preşcolari. Datorită caracterului său 
flexibil, facil de adaptat la necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în mod real adaptarea 

copilului la societatea dinamică, în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l, progresiv, cu acele cunoştinţe, 
dar mai ales atitudini şi deprinderi necesare în viaţă. Ne dorim să promovăm conceptul de educație 
financiară pentru copiii preșcolari, prin activități în triada părinți-copii-educatori și, de asemenea, să 

imprimăm respectul copiilor față de muncă și față de bani. Este un început timid poate, dar ne aşteptăm 
să devină un nucleu de dezvoltare comunitară.

Astfel, copiii vor înţelege importanţa muncii, beneficiile acesteia, vor adopta un stil de viaţă sănătos,    
în relaţie cu banii şi faptul că banii se câştigă prin muncă. Copiii vor afla despre limita în cheltuirea 

banilor, posibilitatea formării şi exersării conduitei prosociale (dorinţa de a dona şi a oferi fără                    
a aştepta ceva în schimb). 

Vă invităm pe parcursul celor două săptămâni să discutați cu copiii, să dezbateți tematica studiată la 
grădiniță și să ne sprijiniți prin implicarea copiilor în activități adecvate  desfășurate în familie. 

Educatoarea grupei.



Activitate elaborată de

HARTA PROIECTULUI / DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE

CE ESTE 
TROCUL?

BANII SE 
CÂŞTIGĂ PRIN 

MUNCĂ!

MONEDE 
ROMÂNEŞTI

DĂRUIM         
DIN PUŞCULIŢA 

NOASTRĂ!

ÎNVĂŢĂM SĂ 
FOLOSIM BANII LA 

CUMPĂRĂTURI!



 

 

PLANIFICAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 
 

Prima săptămănă 

 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 
ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber  

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – De unde vin banii? 
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori cu numere şi calcule matematice) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare - mers cu diferite poziţii ale braţelor) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E.: Ce sunt banii! (DȘ+DEC)  
D.Ș. – Cunoașterea mediului: Monede şi bancnote – lectură după imagini 
A.L.A: – Joc liber 
Alfabetizare: Album cu bani 
Matematică/Manipulative: Puşculiţa cu economii 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c1e93b37aa  
Arta: Puşculiţa -  desen liber 
D.E.C. – Educație muzicală: Audiţie cântece "Numărătoarea"  
https://www.youtube.com/watch?v=m8MT3hs4kJE 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc cu text şi cânt: Moara macină făina 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – La masă când mâncăm, curățenia păstrăm- deprinderi igienico-sanitare; 
masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare - pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 A.D.P.: R – Somnul de amiază-ți spun, pentru corp și minte-i bun – somnul/ perioada 
de relaxare după-amiază; 
A.L.A. – Joc liber 

15:00 – 15:30 A.D.P.: R –Gustarea – deprinderi specifice ;  

15:30 – 17:00 D.Ș. – Cunoașterea mediului: (Poveste: Povestea banilor ZIMITOT 
 https://www.youtube.com/watch?v=FfiU35Wofmg 
A.L.A:  
Alfabetizare: Album cu bani – citire de imagini 
Ştiinţă:  Găseşte umbra   
Joc de rol: La magazinul de jucării 
D.E.C. – Educație muzicală:  Joc ritmic: Bucătăria muzicală 
https://www.youtube.com/watch?v=o7IH2_3Nmiw  

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

MARŢI  
 
 

 
 
 

TURA I 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 
9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – Povestea banilor 

R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori despre animale) 
T: Câte unul pe cărare, mergem să udăm o floare! (joc de mişcare-mers cu diferite 
poziţii ale braţelor) 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c1e93b37aa
https://www.youtube.com/watch?v=FfiU35Wofmg


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E.: Povestea banilor ( DLC+DEC) 
D.L.C. – Educarea Limbajului: Povestea banilor– povestirea educatoarei 
(https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&t=53s) 
D.E.C. – Educație plastică:  
Tema: pata de culoare 
Subiect: Bancnote româneşti 
A.L.A:  
Ştiinţă:  La magazinul de jucării – joc interactiv 
https://wordwall.net/ro/resource/11270068  
Construcții: Banca (cuburi din lemn, figurine oameni din plastic etc) 
Manipulative:  Labirint - Drumul copiilor la magazinul de jucării 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de mișcare: Fluierul 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Noi la masă când mâncăm, curățenia o păstrăm - deprinderi igienico-
sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare - pregătirea pentru somn  - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim – somnul/ perioada de relaxare după-
amiază. 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Am mâncat, fac curat – gustarea – deprinderi specifice ;  
16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Știință: Găseşte perechea!  
https://learningapps.org/display?v=pxe0jdcg221  
Joc de rol: La librărie 
Artă: Magazinul de jucării, desen liber 
D.L.C. – Educarea Limbajului: Banul muncit – povestirea educatoarei 
https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_Vo6w  
D.E.C. – Educație plastică: Desen:  
Tema: linia şi punctul 
Subiect: Monede româneşti 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A. – Joc liber;  

MIERCURI  

 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: Economisim banii! 
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori despre numere) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-diferite tipuri de mers) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – Numărăm, matematică învăţăm! (DȘ+DPM) 
D.Ș. – Activitate matematică: Joc didactic – Răspunde repede şi bine  
https://learningapps.org/display?v=p08nris2521 1  
D.P.M. – Educație fizică: Târâre (deplasare pe abdomen cu sprijin în antebraţe şi 
împingerea în vârful picioarelor); Joc: Şerpii în pădure 
A.L.A:  
Alfabetizare: Antrenament grafic (linii oblice spre stânga) – decorăm puşculiţa 
Artă: Bancnota mea preferată, desen liber 
Nisip și apă: Amprentăm monede (pe nisip kinetic) 
 
 

                                                           
1
 Aplicaţia pentru jocul didactic "Răspunde repede şi bine!" va putea fi accesată de fiecare copil, cu ajutorul 

părinţilor.  

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ&t=53s
https://wordwall.net/ro/resource/11270068
https://www.youtube.com/watch?v=dVIOJd_Vo6w


 

11:30 – 12:00 A.L.A. :  
Audiţie: Cântece despre numere  
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrs
FLgIqlpJ-AA  
Joc muzical: 10 indieni 
https://www.youtube.com/watch?v=4KR3iH_wfCg&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrs
FLgIqlpJ-AA&index=5  

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Când la masă noi mâncăm, curățenia păstrăm- deprinderi igienico-
sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare să asculte fiecare - pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim! – somnul/ perioada de relaxare 
după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină – gustarea – deprinderi specifice;  
16:00 – 17:00 A.L.A.: Joc liber 

Artă: Monede, modelaj 
Matematică/Manipulative: Din jumătăţi - întreg 
https://www.youtube.com/watch?v=FPFqmvMyWFA  
Joc de atenție: Urmărește modelul 
A.D.E. – D.S. – Activitate Matematica:  Numărăm şi calculăm – joc exercițiu  
D.P.M. – Educație fizică: Joc de mișcare: Şerpii prin pădure 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  
A.L.A. – Joc liber 

JOI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – De ce avem nevoie de bani? 
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori cu probleme matematice) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-variante de alergare) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – Banul – prieten sau duşman! (DOS+DLC) 
D.O.S. – Educație pentru societate: Banul, prieten sau duşman! Convorbire 
D.L.C. Educarea limbajului: Joc didactic - Răspunde repede şi bine! 
https://wordwall.net/resource/11356588  
A.L.A:  
Alfabetizare: Poveste creată – La piaţă 
Joc de rol: 1. La piaţă – Cumpărăm legume de primăvară! 
https://wordwall.net/resource/11270293 
2. De-a piaţa de legume  
Știință: De ce avem nevoie de bani? 
https://www.youtube.com/watch?v=i3S4XVWISyU&t=1s 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc muzical cu text și cânt: Mâinile ni le spălăm 
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs/  
Jocuri în aer liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină - deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - 
deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare!- pregătirea pentru somn  - 
deprinderi specifice. 

https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrsFLgIqlpJ-AA
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrsFLgIqlpJ-AA
https://www.youtube.com/watch?v=4KR3iH_wfCg&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrsFLgIqlpJ-AA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4KR3iH_wfCg&list=PLsC3ZkUGwGF6fQYYdACcrsFLgIqlpJ-AA&index=5
https://wordwall.net/resource/11356588
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs/


 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare – somnul/ perioada de relaxare 
după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Gustarea nu am mâncat, până ce pe mâini nu m-am spălat – gustarea – 
deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
Matematică/Manipulative: Puzzle 
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=2455651&lang=en&size=3&cut=8&sca
le=3 
Știință: Sortăm obiecte care au acelaşi preţ  
Nisip și apă: Monede româneşti, pictură invizibilă cu apă pe pietre 
D.O.S. – Educație pentru societate: Banul ne este prieten? convorbire 
D.L.C. – Educarea Limbajului: Răspunde repede şi bine!  
Joc didactic - repetare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A. – Joc liber 

VINERI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare – spălarea mâinilor timp de 20 de secunde pe 
fond muzical; Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – Economisim, învăţăm buni să fim! 
R: Proverbe şi zicători 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-diferite tipuri de mers) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – Învăţăm să dăruim 
D.O.S. – Activitate practică: Puşculiţa cu bani: aplicaţie  
D.Ș. – Activitate matematică:  Joc exerciţiu: La magazinul de jucării (Adunări şi scăderi 
cu o unitate în limitele 1-9) 
A.L.A:  
Alfabetizare: Decorăm bancomatul -  exerciții grafice 
Matematică/Manipulative: Puzzle  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ffc7e759231  
Ştiinţă: Pot să economisesc? Cum?  
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de mişcare: Nu atinge bancnota! (alergare cu ocolire de obstacole) 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină- deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - 
deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare!- pregătirea pentru somn  - 
deprinderi specifice. 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dacă dorm câte un pic, voi crește mare și voinic – somnul/ perioada de 
relaxare după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Gustarea când am terminat, hârtia la coș am dus – gustarea – deprinderi 
specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
Științe naturale: Cum curăţăm o monedă?- experiment  
https://www.youtube.com/watch?v=H2TFV7LPxJY 
Nisip şi apă: Descoperim comori! 
 Joc liber 
D.O.S. – Activitate practică: Puşculiţa cu bani (finalizarea lucrărilor) 
D.Ș. – Activitate matematică: Probleme ilustrate – joc exerciţiu  

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A.  

 
 

https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=2455651&lang=en&size=3&cut=8&scale=3
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=2455651&lang=en&size=3&cut=8&scale=3
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ffc7e759231
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4


 

A doua săptămănă 

 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 
ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD –  
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori despre animale şi plante) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-mers cu diferite poziţii ale braţelor) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E.:Despre troc din cele mai vechi timpuri! (DȘ+DEC)  
D.Ș. – Cunoașterea mediului: Convorbire cu suport ilustrativ – Ce este trocul?  
https://ro.padlet.com/dobricimari/e03i0nwkhak0qbjf 
A.L.A:  
Alfabetizare: Album cu bani 
Matematică/Manipulative: Puşculiţa cu economii 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c1e93b37aa  
Arta: La librărie -  desen liber 
D.E.C. – Educație muzicală: Punguţa cu doi bani - Audiţie cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=AiCdHlTOuog  

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc ritmic: https://www.youtube.com/watch?v=_Pdc8CFG3RY 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – La masă când mâncăm, curățenia păstrăm- deprinderi igienico-sanitare; 
masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare - pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 A.D.P.: R – Somnul de amiază-ți spun, pentru corp și minte-i bun – somnul/ perioada 
de relaxare după-amiază; 
A.L.A. – Joc liber 

15:00 – 15:30 A.D.P.: R –Gustarea – deprinderi specifice ;  

15:30 – 17:00 D.Ș. – Cunoașterea mediului: Răsplata muncii – povestirea educatoarei 
https://www.youtube.com/watch?v=BPWu7fwAj1U 
A.L.A:  
Alfabetizare: Album cu bani, citire de imagini 
Ştiinţă:  Găseşte umbra   
Joc de rol: De-a negustorii – schimbăm produse 
D.E.C. – Educație muzicală:  
Redare joc cu text şi cânt (activitate cu grupuri mici) - Moara macină faină 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

MARŢI  
 
 

 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 
9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – Învăţ să dăruiesc... 

R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori la alegere) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-mers cu diferite poziţii ale braţelor) 

https://ro.padlet.com/dobricimari/e03i0nwkhak0qbjf
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34c1e93b37aa
https://www.youtube.com/watch?v=AiCdHlTOuog
https://www.youtube.com/watch?v=BPWu7fwAj1U


 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E.: Să fim mai buni!( DLC+DEC) 
D.L.C. – Educarea Limbajului: A dărui– povestirea educatoarei  
https://www.youtube.com/watch?v=xsvpC8hH5is 
D.E.C. – Educație plastică:  
Modelaj 
Subiect: Confecţionăm jucării pentru a le dărui 
A.L.A:  
Nisip şi apă:  Urme de monede pe nisip 
Construcții: Banca (cuburi din lemn, figurine oameni din plastic etc) 
Manipulative: asamblăm jucării din Lego  
 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de mișcare: Cursa spre magazinul de jucării 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R –  Noi la masă când mâncăm, curățenia o păstrăm - deprinderi igienico-
sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare - pregătirea pentru somn  - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim – somnul/ perioada de relaxare   
după-amiază. 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Am mâncat, fac curat – gustarea – deprinderi specifice ;  
16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Științe naturale: Găseşte perechea!  
Joc de rol: De-a librăria 
Artă: Scene din povestea Banul muncit, desen liber 
D.L.C. – Educarea Limbajului: A dărui – povestirea educatoarei  
https://www.youtube.com/watch?v=xsvpC8hH5is 
D.E.C. – Educație plastică:  
Modelaj 
Subiect: Confecţionăm jucării pentru a le dărui  

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A. – Joc liber;  

MIERCURI  

 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – Banul e limitat! 
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori despre primăvară) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-diferite tipuri de mers) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – La piaţă (DȘ+DPM) 
D.Ș. – Activitate matematică: Exerciţiu cu material individual – Predare numărul şi 
cifra 9 
https://www.youtube.com/watch?v=8j4XpxW3fUM  
D.P.M. – Educație fizică: Repetare: Târâre (deplasare pe abdomen cu sprijin în 
antebraţe şi împingerea în vârful picioarelor); Joc: Cursa cu obstacole 
A.L.A:  
Alfabetizare: Antrenament grafic (Linii oblice spre  stînga): Decorăm bancnote 
Artă: Jucăria preferată, dactilopictură 
Joc de rol: Dăruim jucării 

11:30 – 12:00 A.L.A. :  
Audiţie: Cântece despre numere 
Joc cu text şi cânt: Moara macină făina 
https://www.youtube.com/watch?v=eWoKiiibo9g  

https://www.youtube.com/watch?v=xsvpC8hH5is
https://www.youtube.com/watch?v=xsvpC8hH5is
https://www.youtube.com/watch?v=8j4XpxW3fUM
https://www.youtube.com/watch?v=eWoKiiibo9g


 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Când la masă noi mâncăm, curățenia păstrăm- deprinderi igienico-sanitare; 
masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare să asculte fiecare - pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim! – somnul/ perioada de relaxare 
după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină – gustarea – deprinderi specifice;  
16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Artă: Flori pentru bunici, modelaj 
Ştiinţă: A economisi – vizionare film  
 https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4 
Joc de atentie: Urmărește modelul 
D.Ș. Activitate matematică: Joc exerciţiu – numărul şi cifra 9 
https://www.youtube.com/watch?v=8j4XpxW3fUM  
D.P.M. – Educație fizică: Repetare: Joc: Cursa cu obstacole 
 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  
A.L.A. – Joc liber;  

JOI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – De ce avem nevoie de bani? 
R: Ghici, ghicitoarea mea! (ghicitori despre anotimpuri) 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-diferite tipuri de mers) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – Despre a dărui (DOS+DLC) 
D.O.S. – Educație pentru societate Convorbire: Dăruim din suflet! 
D.L.C. – Educarea Limbajului: Lectură după imagini 
Despre a dărui 
A.L.A:  
Alfabetizare: Poveste creată – A dărui 
Joc de rol: La piaţă – cumpărăm legume de primăvară 
https://wordwall.net/ro/resource/11270293  
Matematică/Manipulative: Lego duplo – Confecţionăm jucării pentru prietenii noştri 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc muzical cu text și cânt: Mâinile ni le spălăm 
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs/  
jocuri în aer liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină - deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - 
deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare!- pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice. 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare – somnul/ perioada de relaxare 
după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Gustarea nu am mâncat, până ce pe mâini nu m-am spălat – gustarea – 
deprinderi specifice;  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4
https://www.youtube.com/watch?v=8j4XpxW3fUM
https://wordwall.net/ro/resource/11270293
https://www.youtube.com/watch?v=PRSwSDt3ijs/


 

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
Matematică/Manipulative:  
Jucării – lego duplo 
Știință: Copilul învaţă să dăruiască  
Nisip și apă: Bancnote şi monede (Lipire cu nisip) 
D.O.S. – Educație pentru societate Convorbire: Dăruim din suflet! 
D.L.C. – Educarea Limbajului: Lectură după imagini 
Despre a dărui 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A. – Joc liber 

VINERI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice;  
A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare – spălarea mâinilor timp de 20 de secunde pe 
fond muzical; Micul dejun – deprinderi specifice 

9:00 – 9:30 A.D.P.: ÎD – Cheltuieli! 
R: Proverbe despre bani 
T: Câte unul pe cărare! (joc de mişcare-diferite tipuri de mers) 

 
 
 
 

9:30 – 11:30 

A.D.E. – A economisi 
D.O.S. – Activitate practică:  Săculeţi pentru economii (Şnuruire) 
D.Ș. – Activitate matematică: Exerciţiu cu material individual 
Descoperă vecinii numerelor! 
A.L.A:  
Alfabetizare: Decorăm jucării – linii şi puncte 
Matematică/Manipulative: Puzzle  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ffc7e759231  
Ştiinţă: Pot să economisesc? Cum?  
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4 
 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de mişcare: Nu atinge floarea! (alergare cu ocolire de obstacole) 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – Nu vorbim cu gura plină- deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - 
deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – O poveste la culcare, să asculte fiecare!- pregătirea pentru somn - 
deprinderi specifice. 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – Dacă dorm câte un pic, voi crește mare și voinic – somnul/ perioada de 
relaxare după-amiază;  
A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – Gustarea când am terminat, hârtia la coș am dus – gustarea – deprinderi 
specifice.  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
Știință: Joc de masă, jetoane  
Nisip şi apă: Pictură invizibilă, experiment Joc liber 
D.O.S. – Activitate practică: Confecţie: Puşculiţe pentru economii 
D.Ș. – Activitate matematică: Exerciţiu cu material individual 
Vecinii numerelor (1-9) 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. A.L.A.  

 

 
 
 
 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ffc7e759231
https://www.youtube.com/watch?v=ut1OysudeH4


Activitate elaborată de

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE:

Pe parcursul proiectului tematic, copiii, ajutați de părinți, vor folosi aparatul foto pentru a surprinde momente din 
cadrul unor activităţi de educaţie financiară (schimb de obiecte, cumpărături, economii, daruri către cei dragi sau în 
nevoie).

Toate produsele obținute, inclusiv aceste fotografii, vor fi folosite pentru asamblarea unei cărți tematice ”Educaţie 
financiară prin joc”, care se va păstra în sala de grupă ca resursă educaţională.

Se va organiza o expoziție cu lucrările realizate de-a lungul celor două săptămâni, precum și cu fotografiile surprinse 
în anumite momente ale activităților. 

Se va crea un filmuleț cu cele mai reprezentative fotografii și se va posta pe platforma dedicată activităților 
preșcolare (Kinderpedia)/pagina de Facebook / Whatsapp.



Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr.12 Alba Iulia

PROIECT INTEGRAT PENTRU UN AN

Prof. înv. Preşcolar: Burnete Corina/ Decean Ioana Delia

Şi eu pot ajuta!

Activitate elaborată de

REZUMAT

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau eşua în 
viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare 
pentru lume.”

Proiectul educaţional pe care îl propunem în colaborare cu familia, doreşte să ofere copiilor acele exemple de 
acţiuni şi atitudini (confecţionarea de felicitări, desene, colaje şi vinderea lor către părinţi / achiziţionarea de 
alimente şi donarea lor persoanelor aflate în nevoie) care să le dezvolte copiilor empatia, grija, respectul pentru 
oamenii de lângă ei.

Devenirea umană a copilului depinde de colaborarea  dintre toţi  factorii educaţionali: grădiniţă, famile şi 
comunitate. De aceea, în cadrul acestui proiect dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune.

�Educarea copiilor preşcolari în spiritul ajutorării, după propriile puteri, a copiilor orfani, a persoanelor vârstnice; 
cultivarea spiritului antreprenorial pentru găsirea de soluţii practice de întrajutorare a persoanelor aflate în 
nevoie.

 

�Înţelegerea importanţei relaţiilor de întrajutorare şi a importanţei acţiunilor caritabile;

�Dobândirea unei atitudini corecte faţă de muncă şi faţă de banul muncit;

�Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale;

�Confecţionarea de felicitări, colaje în scopul vinderii acestora, părinţilor, pentru suma de 1 leu;

�Achiziţionarea de alimente şi alte produse pentru persoanele aflate în nevoie;

�Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un 
proces educaţional;

�Valorificarea  experienţelor  personale;

�Transmiterea unor informații, deprinderi sănătoase și bune practici legate de educația morală, financiară, care pot 
conduce la schimbarea mentalității adulților din jurul copilului;

�Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui proiect.

CUVINTE CHEIE: 

SCOP

OBIECTIVE

COPII     BĂTRÂNI     NEVOI     AJUT     BANI     DESENEZ     VÂND     CUMPĂR



Activitate elaborată de

PĂRŢI IMPLICATE: 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

OBLIGAŢII COMUNE

RESURSE

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

copii, educatoare, părinţi, bunici, comunitate.

EDUCATOARELE au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru buna desfăşurare a activităţilor 
propuse.

PĂRINŢII participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al 
proiectului; părinţii sunt invitaţi să cumpere contra sumei de 1 leu obiectele 
confecţionate de copii.

�pregătirea şi asigurarea materialului de lucru;

�implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate.

�organizarea unor expoziţii cu vânzare.

DURATA:  1 AN

GRUP ŢINTĂ: copii, părinţi, bunici, colectivul grădiniţei, comunitate.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa  P.P. Step by Step nr. 12, Alba Iulia

UMANE: educatoare, părinţi, director

MATERIALE: carton colorat, carioca, aracet, acuarela, cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră 
video, ecusoane, aparat foto

FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din vânzările realizate de 
copii şi de părinţii copiilor.

În scopul educării morale şi antrepenoriale a copiilor de grădiniţă, cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii, am 
pregătit un material vizând câteva particularităţi de vârstă ale copilului preşcolar şi am propus desfăşurarea unui 
proiect care să educe valori morale, care va contribui la formarea unui caracter frumos şi echilibrat. Părinţii au fost 
de acord să finanţeze cu un leu în fiecare lună acest proiect (pentru asigurarea unui buget minim), dar şi să se 
implice în activităţile lunare de valorificare a produselor realizate  de copii. Împreună am realizat o planificare 
orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul proiectului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa 
pozitivă a factorilor educaţionali: grădiniţa, familia şi comunitatea. 

Proiectul este propus tuturor grupelor din grădiniţă. Fiecare grupă poate să-şi realizeze propria tematică şi strategia 
de vânzare a produselor. 



Activitate elaborată de

ETAPE DE DERULARE A PROIECTULUI

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI:

DISEMINAREA REZULTATELOR

FINALIZAREA PARTENERIATULUI

1. Stabilirea unei strategii de derularea a activităţilor: realizarea produselor, organizarea expoziţiei cu vânzare, 
asigurarea promovării produselor în unitate şi în comunitate, derularea acţiunii caritabile cu bugetul realizat, 
stabilirea rolurilor copiilor în fiecare etapă.

2. Asigurarea materialelor şi realizarea produselor. 

3. Promovarea produselor pe pagina de Facebook a grădiniţei.

4. Organizarea unei expoziţii lunare cu vânzare a produselor realizate de copii.

5. Valorificarea banilor obţinuţi în produse care să fie donate unor familii dezavantajate.

După realizarea unui eveniment de vânzare a produselor, se va organiza o întâlnire de analiză. Copiii vor împărtăşi 
experienţele trăite cu această ocazie, pentru a găsi soluţii mai bune de promovare şi vindere a produselor în luna 
următoare. 

În cadrul fiecărei întâlniri, se va stabili cu copiii şi părinţii ceea ce se poate cumpăra cu suma obţinută din vânzarea 
produselor confecţionate de preşcolari. În funcţie de suma câştigată, vor stabili o listă de achiziţii, astfel încât copiii 
să înţeleagă valoarea banilor şi a produselor.

La finele unei întâlniri se va populariza rezultatul acţiunii şi noua temă, pentru a oferi părinţilor posibilitatea  de a 
aduna informaţii din comunitate, legate de familii care au nevoie de ajutor financiar.

Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, finalizând cu realizarea unui album. Proiectul se va face 
cunoscut întregii grădiniţe, popularizând experienţa pozitivă. Rezultatele finale vor fi prezentate şi  celorlalte unităţi.

Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2020-2021 
şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.



Activitate elaborată de

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

LUNA

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Mai

ACTIVITĂȚI

Desene pentru bunici (1 leu /desen)

Fructe colorate, fructe parfumate -
pictură (1 leu/ pictură)

Felicitări pentru cei dragi!                       
(1 leu/ felicitare)

Cu un leu, alătură-te nouă!
Campanie de sensibilizare a opiniei 
publice, vindere de produse realizate 
de către copii

La săniuş!-desene (1 leu /desen)

Flori pentru mama!-colaj                         
(1 leu / lucrare)

Poveşti colorate  pentru bunici!              
(1 leu /desen)

LOC DE DESFĂȘURARE

G.P.P. Nr.12 Step by Step

G.P.P. Nr.12 Step by Step

G.P.P. Nr.12 Step by Step

Şcoala generală “Avram 
Iancu”, Alba Iulia

G.P.P. Nr.12 Step by Step

G.P.P. Nr.12 Step by Step

G.P.P. Nr.12 Step by Step

PARTENERI

Familiile copiilor

Familiile copiilor

Familiile copiilor

Clasa a III-a,    
Şcoala generală 
“Avram Iancu”

Familiile copiilor

Familiile copiilor

Familiile copiilor

BIBLIOGAFIE:
Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii,  Ed. V&Integral, Bucureşti, 2000; 
Radu, T. Ion, Ezechil, Liliana, Pedagogie - fundamente teoretice , Ed. V&Integral, Bucureşti, 2002;
Pedagogie preşcolară, Editura didactică şi pedagogică, 1977

pexels.com


