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DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

în grupuri mici

Să numărăm!

Materiale necesare: 

�câte 5 cartonaşe/copil

�nasturi sau stickere rotunde

�coşuleţe

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Număra în concentrul 6-10

Consolida cunoștințele 
despre cantități

Înainte de începerea 
activității, realizați câte un set de 
cartonașe pentru fiecare copil. 
Fiecare copil trebuie să aibă 
cartonașe cu 6, 7, 8, 9, 10 buline 
mari desenate.

1. Începeți prin a arăta copiilor un cartonaș. Numărați împreună cu copiii 
bulinele, apoi dați fiecărui copil câte un cartonaș cu tot atâtea buline.

2. Cereți-le copiilor să acopere cu nasturi sau stickere colorate bulinele, în 
timp ce le numără. Întrebați-i pe copii câte buline au acoperit, câte mai 
trebuie să acopere, câți nasturi/stickere au pus pe cartonaș.

3. Repetați aceiași pași și cu celelalte cartonașe.

Activitate elaborată de

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

Este de dorit ca părinții, familia, să consolideze conceptele matematice în 
contextele de zi cu zi: la plimbarea pe stradă/ în cartier (citirea indicatoarelor, 
recunoașterea numerelor imobilelor), la piață (cântărirea produselor, achitarea 
lor) ș.a.md.



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate de cunoașterea mediului

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător

tot grupul

Cuvântul interzis

Materiale necesare: 

�reportofon  

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Participa la discuții legate de 
diferite teme;

Avea posibilitatea de a utiliza 
informațiile cunoscute 
independent și să le organizeze 
pentru a răspunde corect la 
întrebările oferite.

Puneți la dispoziția copiilor 
imagini cu anotimpuri,  diferite 
instrumente, enciclopedii de 
știință pentru copii și inițiați 
discuții despre obiecte și 
fenomene în urma observării lor;

Încurajați copiii să exploreze 
independent și să formuleze 
concluzii legate de cele observate 
sau investigate (despre lumea vie, 
ființe sau fenomene din natură) 

1. Educatoarea le solicită copiilor ca la întrebările adresate să răspundă în așa 
fel încât un anumit cuvânt, dat de educatoare, dintr-un anumit domeniu (ex. 
meserii, anotimpuri etc.) să nu fie folosit, ci să se gândească la alte formulări, 
care să constituie răspunsul la întrebarea pusă. 

2. Întrebarea trebuie astfel formulată încât să ceară în răspuns folosirea 
cuvântului interzis.

3. Pentru ca regula jocului să fie clară pentru copii, se va da un exemplu:

�Cuvântul interzis: Primăvara

�Întrebare: Când se topește zăpada?

�Răspuns: Zăpada se topește în anotimpul în care înfloresc ghioceii.

�Întrebare: Când vin păsările călătoare?

�Răspuns: Păsările călătoare vin atunci când înfloresc pomii.

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

Părinții pot valorifica diferite evenimente sau contexte reale care permit 
explorarea mediului (excursii, plimbări, vizite, vacanțe).

Grădinița cu PP Căsuța Bucuriei nr. 11, Brașov
Prof. Florescu Daniela-Mihaela

Prof. înv. preșc. Florea Magdalena-Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică (exercițiu cu material individual)

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

în grupuri mici

Numărul şi cifra 7 – consolidare

Materiale necesare: 

�cutie

�obiecte/jetoane cu obiecte

�flipchart

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Constitui mulțimi cu 7 
elemente

Stabili locul numărului 7 în 
șirul numerelor naturale

Ordona în șir 
crescător/descrescător

Puneți la dispoziția copiilor 
mai multe seturi de jucării de 
același fel sau jetoane cu obiecte 
de același fel.

1. Construiți o mulțime cu 7 elemente (mașini, păpuși, cuburi, ursuleți etc).

2. Cereți copiilor să numere câte elemente sunt în mulțime.

3. Arătați-le cifra 7 și cereți-le copiilor să formeze și ei mulțimi cu atâtea 
obiecte cât arată cifra.

4. Stabiliți locul numărului 7 în șirul numerelor naturale.

5. Dați copiilor mulțimi de elemente ( 4, 5, 6, 7) și cereți-le să le ordoneze în 
șir crescător/descrescător.

Activitate elaborată de



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Întâlnirea de dimineață: Activitate de grup

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului

tot grupul

Aer, pământ, apă

Materiale necesare: 

Nu este cazul

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Participa la discuții legate de 
diferite teme;

Avea ocazia de a exprima 
interacțiunile dintre animale/ 
plante/ obiecte și mediul de 
viață și de a sorta obiectele și 
ființele vii după elementul 
natural.

Extindeți sursele de 
informare ale copilului, folosiți 
de câte ori este posibil persoane 
resursă pentru subiectul 
respectiv.

Apreciați folosirea de către 
copii a unor concepte științifice 
în vorbirea curentă și organizați 
activități simple care să pună în 
evidență concepte nou întâlnite, 
încurajându-i să le reproducă și 
în fața bunicilor, părinților 
pentru a-și exersa capacitatea de 
descriere a acestora. 

1. Copiii se așază pe jos, în 
cerc, în jurul conducătorului 
jocului, care poate fi 
educatoarea sau chiar un copil.

2. Acesta aruncă o minge, strigând: Aer, Pământ sau Apă.

3. Copilul care primește mingea trebuie să o prindă și să o arunce 
conducătorului jocului, numind un animal, o persoană sau un obiect în raport 
cu elementul dat. De exemplu, pentru Apă, poate spune rechin sau barcă. 
Cuvintele nu pot fi repetate.

4. Jocul se poate complica, iar copiii pot alege să mimeze, să descrie sau să 
deseneze acel obiect/ animal/ persoană care are legătură cu elementul dat, 
iar ceilalți copiii vor ghici despre ce este vorba. 

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

Copiii pot fi încurajați de părinți să își extindă progresiv vocabularul și noțiunile 
cunoscute de copii din mediul înconjurător imediat cu cel din diferite cărți, 
imagini, enciclopedii. Copiii pot desfășura împreună cu familia jocuri de sortare 
și clasificare după diferite criterii, ca de exemplu: după mediul de viață, după 
elementele naturii, după clase de obiecte etc.

Grădinița cu PP Căsuța Bucuriei nr. 11, Brașov
Prof. Florescu Daniela-Mihaela

Prof. înv. preșc. Florea Magdalena-Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                

  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică (joc-exercițiu cu  material individual) 

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice , rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat

Familiarizarea cu conceptul de  număr și cu numerația, rezolvarea de situații-problemă pornind 
de la sortarea și reprezentarea unor date

tot grupul 

„Masterchef de grădiniţă”

Materiale necesare: 

�legume

�fructe

�recipiente folosite în 

bucătărie

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

observa/ sorta legumele și 
fructele;

asocia cantitatea cu numărul;

despărți propoziția în cuvinte 
și cuvântul în silabe;

găsi răspunsul la ghicitori.

Dacă există un cântar cu 
talere, poate compara greutatea  
legumelor/ fructelor (mai ușor, 
mai greu). 

Înainte de cântărire, copiii 
pot fi invitați să estimeze 
greutatea , apoi să verifice prin 
cântărire.

Copiii sunt așezați la măsuțe, în forma unor bancuri de lucru. Pe fiecare 
măsuță sunt așezate materialele necesare desfășurării jocului. Educatoarea îi 
invită la emisiunea „Masterchef de grădiniță” și le precizează că vor trebui să 
rezolve 3 probe. 

Proba1 - „Ciorba de legume”- Educatoarea va citi „rețeta ” care va conține 
sarcina de lucru - să așeze în „oală” tot atâtea legume câte indică cifra arătată 
de educatoare (cifre diferite pentru legume diferite).

Proba 2 - „Tocănița sănătoasă” - copiilor li se va cere să pregătească tot 
atâtea cepe câte degete are la mână un bucătar, tot atâtea roșii câte cuvinte 
are propoziția „Eu sunt micul Masterchef”, tot atâția morcovi câte silabe are 
cuvântul „sănătos” și tot atâtea ciuperci cât arată rezultatul 5+1.

Proba 3 - „Un desert delicios”- fiecare copil va alege din fructieră, pe rând, 
fructul care reprezintă răspunsul la ghicitorile citite de educatoare și le va 
pune într-un castron, realizând salata de fructe.

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

Copiii pot participa, împreună cu alți membri ai familiei, la pregătirea unui 
desert folosind ingrediente sănătoase, respectiv fructele descoperite prin 
răspunsurile la ghicitori.

Grădinița PP nr. 22 Micul Prinț, Brașov
Prof. înv.preșcl. Marcela Peter

Prof.înv.preșc. Virginia Muntean
Prof.înv.preșcl. Florența Șminchișe



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică (exercițiu cu material individual)

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat 

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

tot grupul

Cât de lungi/scurte sunt omizile? 

Materiale necesare: 

�omizi/viermişori din plastic 

sau desenaţi pe o coală de 

hârtie

�cuburi lego

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Măsura lungimile unor 
obiecte;

Compara lungimile.

Înainte de începerea 
activității, pregătiți pentru 
fiecare copil un set de 
omizi/viermișori din plastic de 
diferite lungimi sau câte o coală 
de hârtie pe care desenați 
omizi/viermișori de diferite 
lungimi și un bol cu piese lego.

1. La începutul activității, spuneți-le copiilor că vor măsura lungimile unor 
omizi/viermișori și arătați-le un exemplu.

2. Invitați-i pe copii să măsoare lungimile omizilor, unind cuburile lego de-a 
lungul fiecărei omizi.

3. Cereți-le copiilor să numere câte cuburi lego au folosit pentru fiecare 
omidă. Ajutați-i să exprime lungimea măsurată cu unități non-standard: 
Această omidă este lungă cât 7 cuburi lego.

4. Întrebați-i pe copii care omidă este mai lungă. Dar mai scurtă? Ce omizi au 
aceeași lungime? Care omidă este mai lungă/mai scurtă decât aceasta?

Activitate elaborată de



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Domeniul Știință

Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat

Experimentează pentru a observa efectele propriilor acțiuni asupra obiectelor

tot grupul

Magia care naşte un curcubeu

Materiale necesare: 

�tavă puţin adâncă

�carafă cu apă

�oglindă mică

�hârtie albă

�lanternă

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

observa obiectele folosite;

învăța cum se formează un 
curcubeu.

Folosiți acest experiment la 
centrul Științe.

Educatoarea realizează împreună cu copiii acest experiment:

1. Umple aproximativ trei sferturi din tavă cu apă limpede.

2. Pune oglinda pe lățimea tăvii, în interiorul acesteia.

3. Pornește lanterna și o reglează astfel încât lumina să cadă direct pe oglindă 
și să se reflecte prin apă.

4. Ține hârtia albă și o poziționează astfel încât lumina reflectată prin apă să 
cadă pe ea după refracție.

5. Reglează oglinda pentru a vedea reflexia luminii refractate prin apă pe 
hârtie ca o bandă de culori.

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

Copiii pot fi încurajați să realizeze acest experiment și cu membrii familiei. 

Grădinița PP.nr 33 Brașov 
Prof.înv.preșcl. Mona Diana Asaftei

Prof.înv.preșcl. Ruxandra Mondoc
Prof.înv.preșcl. Căruțașu Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică (exerciții cu material individual)

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

în grupuri mici

Numărul şi cifra 7 

Materiale necesare: 

�coşuleţe

�jetoane cu obiecte

�flipchart

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Constitui mulțimi cu un 
număr de 7 obiecte;

Compara două mulțimi;

Număra elementele unor 
mulțimi.

Pentru a-i ajuta pe copii să 
înțeleagă mai ușor conceptul de 
număr, încercați să constituiți cu 
ei cât mai des mulțimi, să le 
comparați, să asociați cifra la 
cantitate și invers.

1. La începutul activității propuneți copiilor constituirea unei mulțimi care să 
aibă tot atâtea elemente cât are ultimul număr învățat (șase). Pe flipchart se 
va realiza concomitent o mulțime cu 6 elemente.

2. Cereți copiilor punerea în perechi, cu mulțimea formată anterior, a unei 
mulțimi echivalente.

3. Adăugați la cea de a doua mulțime creată încă un element.

4. Numărați elementele și comparați cu cealaltă mulțime. Precizați că noua 
mulțime are cu un element mai mult decât prima mulțime.

5. Denumiți noul număr (7) și prezentați cifra care simbolizează noul număr.

Încurajați copiii să formeze și ei o mulțime cu 7 elemente.

Activitate elaborată de



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Științe

Activitate matematică

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

grupuri mici

Câte obiecte ai numărat?

Materiale necesare: 

�imaginea din poezie

�jetoane cu cifre, cu obiecte

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Număra obiectele din 
imagine;

Identifică cifra 
corespunzătoare numărului de 
obiecte numărat.

Pregătiți copiilor jetoane cu 
cifre și cu obiecte.

1. Înainte de a începe activitatea, cereți-le copiilor să descrie ceea ce văd.

2. Invitați-i pe copii să numere câte albine sunt, câți copii, câte păsări. Cereți-
le copiilor să vă arate cifra corespunzătoare numărului de obiecte pe care l-au 
numărat.

3. Puneți întrebări și ghidați-i, folosind cuvinte care descriu poziția spațială 
(sus, jos, în, deasupra, dedesubt).

4. Încurajați-i pe copii să formeze cu jetoanele la masă mulțimi cu tot atâtea 
elemente câte au mulțimile pe care le-au numărat.

Activitate elaborată de



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Limbă și comunicare

Activitate de dezvoltare a limbajului (joc-exercițiu) 

Dezvoltarea limbajului și a comunicării

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Orientare în timp, îmbogățirea vocabularului și limbajului, stabilizarea atenției, creativitate și  
expresivitate în idei

frontal 

„Călători prin timp”

Materiale necesare: 

�obiecte de igienă personală

�obiecte pentru servirea 

mesei

�jucării şi cărţi

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

înțelege succesiunea 
momentelor zilei;

corela obiectele uzuale cu 
activitatea lor zilnică ;

povesti/ crea povești scurte.

Putem invita copiii să 
construiască o poveste colectivă 
punând la dispoziția lor 
materiale în format mai mare ce 
vor servi drept bază pentru un 
cadru de mari proporții care va 
permite fiecăruia dintre ei să-și 
aleagă un rol în funcție de 
momentul zilei preferat sau 
spațiu temporal ales (ieri, azi, 
mâine).

1. Copiii se vor așeza pe locurile fixate la începutul zilei. Materialele sunt 
grupate pe categorii de către copii.

2. Fiecare copil își alege un obiect și apoi este încurajat să inventeze mici 
istorioare și să le pună în scenă respectând dimensiunea temporală: 
dimineața, prânz, după amiaza, seara, ieri, azi, mâine.

3. Educatoarea încurajează imaginația și creativitatea copilului respectând 
alegerile acestuia, astfel că periuța de dinți poate fi fermecată, oglinda poate 
fi cea din povestea Albă ca Zăpada, iar farfuria poate deveni zburătoare.

4. Poveștile create de copii pot fi înregistrate și utilizate sub formă de film 
vizionat în alte activități.

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

Filmul înregistrat poate fi vizionat și discutat acasă împreună cu părinții.

Grădinița PP nr. 22 Micul Prinț, Brașov
Prof. înv.preșcl. Marcela Peter

Prof. înv.preșc. Virginia Muntean
Prof. înv.preșcl. Florența Șminchișe



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:               

   

FORMA DE ORGANIZARE: 

 Limbă și comunicare

Întâlnirea de dimineață: Activitate de grup

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

tot grupul

Din fericire / Din nefericire

Materiale necesare: 

�O foaie flipchart

�Carioci 

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Participa activ la discuțiile 
dintr-un grup, ascultând și 
intervenind în conversație, 
formulând propoziții și creând o 
poveste.

Oferiți copiilor cărți cu 
povești, citiți-le copiilor povești 
cu teme cât mai diverse, 
încurajând participarea lor 
(urmărind imagini, anticipând 
continuare, schimbând diverse 
fragmente de text sau chiar 
finalul poveștii)

Încurajați preșcolarii să 
povestească în fața unui grup, 
singur sau împreună cu un 
partener, scene din povești sau 
să creeze o poveste având ca 
suport imagini, cuvinte etc. 

1. Copiii vor sta pe scăunele sau în picioare. În ordinea în care se află, cel 
indicat de conducătorul de joc va începe jocul, adresându-i-se celui din 
dreapta sa și spunând o propoziție despre un obiect indicat de educatoare. 

De exemplu:

· Din fericire, autobuzul a venit la timp. Următorul copil continuă cu o 
propoziție ca: Din nefericire, autobuzul s-a transformat într-un avion și a 
zburat departe. 

2. Jocul continuă în același ritm: Din fericire, mai era un loc liber și pentru 
mine./ Din nefericire, am ajuns la Polul Nord fără să am geaca la mine./.... 
Educatoarea notează pe o foaie flipchart propozițiile copiilor, iar la sfârșit se 
recitește povestea.

3. Jocul poate porni de la început, indicându-se un alt cuvânt pentru a forma 
prima propoziție sau se poate continua și în situația în care educatoarea 
introduce în creațiile copiilor un personaj dintr-o poveste cunoscută.

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

Familia poate furniza copilului diferite oportunități de a asculta zilnic povești, 
atât la culcare, în mașină sau în cadrul unor activități. Acestea stimulează 
creativitatea, imaginația copiilor și, ulterior, pot chiar ei să compună povești 
legându-se de întâmplările din viața de zi cu zi sau chiar de poveștile cunoscute.

Grădinița cu PP Căsuța Bucuriei nr. 11, Brașov
Prof. Florescu Daniela-Mihaela, Prof. înv. preșc. Florea Magdalena-Georgiana 



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Limbă și comunicare

Activitate de educare a limbajului 

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 

în grupuri mici

Pentru tine, primăvară!

Materiale 

necesare: 

�imaginea 

din poezie

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea activității:

Audia o strofă dintr-o 
poezie;

Identifica cuvinte care 
rimează.

Antrenați-i pe copii în 
jocuri care îi ajută să 
găsească cuvinte care 
rimează cu unele propuse 
de dvs sau de alți colegi, 
astfel încât să îi ajute să își 
dezvolte auzul fonematic. 1. Arătați copiilor imaginea din poezie. Spuneți copiilor titlul poeziei și numele 

poetului.

2. Citiți prima strofă și arătați fiecare cuvânt în timp ce îl citiți.

3. Recitiți strofa și cereți-le copiilor să asculte cuvântul care rimează cu cocoare, 
apoi cu plăpând. Spuneți-le copiilor: Să rimeze înseamnă că două cuvinte se 
termină cu aceleași sunete. Cocoare și ușoare rimează pentru că se termină cu 
aceleași sunete, la fel și plăpând cu gând.

4. Ajutați-i pe copii să numere câte cuvinte care rimează sunt în această strofă.

5. În finalul activității, îi puteți încuraja pe copii să dea exemple de câteva cuvinte 
care rimează. Le puteți spune câte un cuvânt, iar ei pot da un exemplu de cuvânt 
care rimează.

Activitate elaborată de

de Otilia Cazimir – fragment 



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:             

     

FORMA DE ORGANIZARE: 

 Limbă și comunicare

Activitate de educare a limbajului

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

în grupuri mici

Leti şi Luca. A venit primăvara

Materiale necesare: 

�cartea

�imaginile din poveste

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Audia o poveste;

Folosi imagini pentru a 
repovesti momentele principale 
ale poveștii.

1. Arătați copiilor cartea. Invitați-i să observe imaginea de pe copertă.

2. Citiți-le numele poveștii și numele scriitorului. Precizați-le copiilor că cel 
care scrie o poveste se numește scriitor.

3. Citiți povestea în timp ce le arătați copiilor imaginile.

4. Încurajați-i pe copii să identifice elementele caracteristice anotimpului 
primăvara.

5. Folosind imaginile din poveste, invitați-i pe copii să-și amintească 
momentele principale.

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

Citiți copiilor în fiecare zi!

Activitate elaborată de

de Ruth Wielockx 



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Limbă și comunicare

Activitate de educare a limbajului

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere

tot grupul

Eu văd o rimă...

Materiale necesare: 

nu este cazul 

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Identifica rime ale cuvintelor 
familiare în jocuri, cântece, poezii;

Demonstra creșterea 
conștientizării sunetelor finale ale 
unui cuvânt prin identificarea lor 
fără ajutor.

Implicați copiii în cât mai 
multe jocuri de limbaj, jocuri cu 
sunete sau silabe;

Încurajați copiii să creeze 
rime în jocurile lor; le puteți 
nota pentru a le citi împreună cu 
clasa ulterior sau puteți propune 
copiilor să compună o poezie 
utilizând cuvintele rimate 
notate.

1. Educatoarea sau un copil numește un cuvânt cu care se va începe jocul sau 
se pot folosi cartonașe cu imagini (animale, obiecte, culori, planete, 
anotimpuri etc.).

2.  Pe rând, copiii completează propoziția: Eu văd... . Fiecare propoziție 
trebuie să rimeze cu cea spusă anterior. Așadar, copiii trebuie să găsească 
cuvintele care rimează cu cel enunțat la început. De exemplu:

Eu văd o albină. Eu văd o savarină. Eu văd o balerină. etc

Când rimele sunt epuizate, jocul se reîncepe cu un nou cuvânt în propoziție 
sau o nouă imagine care va fi denumită de un copil care va formula o 
propoziție, urmând ca ceilalți să identifice cuvintele care rimează.

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

Copiii pot fi încurajați să joace acest joc și cu membrii familiei. Părinții pot 
implica copiii în activități și jocuri cu sunete sau silabe, de tip „Fazan”, pentru a 
continua să formuleze cuvinte cu ultima silabă a cuvântului anterior.

Grădinița cu PP Căsuța Bucuriei nr. 11, Brașov
Prof. Florescu Daniela-Mihaela

Prof. înv. preșc. Florea Magdalena-Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Limbă și comunicare

Activitate de educare a limbajului 

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

în grupuri mici

Sunete şi litere

Materiale necesare: 

�jetoane cu litere

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Dezvolta auzul fonematic

Asocia sunetul cu litera 
potrivită

Identifica obiecte care încep 
cu un anumit sunet

Înainte de începerea 
activității, pregătiți pentru 
fiecare copil un set de jetoane 
cu litere.

1. Spuneți copiilor un cuvânt care începe cu un anumit sunet. Cereți copiilor 
să denumească sunetul cu care începe cuvântul pe care l-ați rostit.

2. Numiți un copil care să vă arate litera corespunzătoare sunetului denumit.

3. Cereți copiilor să dea exemple de cuvinte care încep cu sunetul respectiv.

4. Repetați și cu alte cuvinte ce conțin sunete diferite.

Activitate elaborată de



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Om și societate

Jocuri liber-alese

Dezvoltarea  socio- emoțională

Autocontrol și expresivitate emoțională

Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional

frontal

Binoclul  ne ajută să alegem!

Materiale necesare: 

�binoclu/ ochelari

�jucării şi jocuri diverse 

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea activității:

observa copiii din jurul lor;

aștepta rândul să aleagă;

alege în funcție de opțiuni;

gestiona  emoțiile (frustrare, 
nerăbdare).

Acest joc se poate folosi și în 
cazul activităților outdoor. Este 
util mai ales atunci când 
numărul jocurilor/ jucăriilor este 
limitat și este nevoie de 
înțelegere și răbdare.

1. Copiii vor sta în semicerc. Pe măsuțe se află jucării de mai multe feluri, dar 
minim 3 de același fel. Pe rând, copiii vor fi chemați de către educatoare și 
rugați să își aleagă un loc la o măsuță, în funcție de jucăria/ jocul ales. 

2. În momentul în care locurile la una dintre jucării/ joc  s-au epuizat și jucăria 
este solicitată în continuare de un alt copil, educatoarea  îi va oferi un binoclu. 
Îl va ruga să se uite atent și să spună câte jucării din modelul dorit sunt, apoi   
îl va întreba dacă este vreuna liberă. La răspunsul negativ al copilului, 
educatoarea îi va cere să spună ce jucării care „așteaptă un copil” vede. În 
continuare, îl invită să aleagă dintre aceste jucării/ jocuri sau îl poate întreba 
chiar pe copil  ce are de făcut, în condițiile în care jucăriile dorite inițial sunt 
deja „ocupate”.

3. În funcție de răspuns,  educatoarea va dirija alegerea copilului, în sensul 
orientării spre jocuri/ jucării de la măsuțele libere. Folosirea binoclului va 
facilita alegerea, deviind puțin atenția de la jucăria dorită inițial la observarea 
altor jocuri și stimularea interesului pentru acestea.

4. După ce fiecare copil a obținut un loc, educatoarea va preciza copiilor că la 
activitatea următoare se va schimba și ordinea în care vor alege, pentru ca 
ultimii copii care au ales și care au fost înțelegători și au avut răbdare, să fie 
răsplătiți și să aibă și ei posibilitatea de a alege primii. În acest fel, se va 
atenua eventuala frustrare simțită de unii copii.

Legătura cu familia

Părinții/ bunicii  pot practica 
acest joc cu copilul atunci când 
merg la locuri de joacă sau  
parcuri - pentru a obișnui copilul 
să-și tempereze emoțiile și să 
dea dovadă de autocontrol (pot 
folosi ochelari în loc de binoclu 
sau pot doar simula).

Grădinița PP nr. 22 Micul Prinț, Brașov
Prof. înv.preșcl. Marcela Peter

Prof. înv.preșc. Virginia Muntean
Prof. înv.preșcl. Florența Șminchișe



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Om și societate

Întâlnirea de dimineață: Activitate de grup

Dezvoltarea socio-emoțională

Autocontrol și expresivitate emoțională

Demonstrează abilități de autocontrol emoțional

tot grupul

Operaţia bananei

Materiale necesare: 

Banană

Suport (planşetă)

Cuţit de plastic

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Discuta despre semnificația 
metaforei/ a jocului propus;

Avea posibilitatea de a învăța 
să își controleze exprimarea 
sentimentelor (mai ales a celor 
negative).

Discutați cu copiii 
comportamentul anumitor 
personaje care ilustrează faptul 
că recunoașterea greșită a 
mesajului emoțional atrage 
după sine apariția unor 
dificultăți în relațiile sociale;

Facilitați exersarea și 
aplicarea de strategii de reglare 
emoțională precum: 
identificarea de soluții adecvate 
la problemele cu care se 
confruntă și comunicarea 
asertivă.

1. Grupul de copii se împarte în echipe de câte 4-5 copii. Fiecare grup va 
primi o banană, un suport pe care aceasta să poată fi tăiată și un cuțit de 
plastic.

2. Educatoarea solicită copiilor să taie banana în 4 sau 5 părți egale, scobitori, 
panglică și ace de siguranță.

3. Noul scop al jocului este reasamblarea bananei.

4. Acest joc are scopul de a porni o discuție despre cum anumite lucruri, 
relații, sentimente, încrederea, prietenia sunt foarte ușor de stricat, de distrus, 
dar mult mai dificil de reperat.

5. După ce copiii reasamblează banana și poartă discuția despre tema aleasă 
(ex. prietenia), li se solicită copiilor să găsească soluții pentru a repara o relație 
de prietenie între doi copii care s-au certat. Se pot descrie alte situații și se 
pot propune soluții pentru rezolvarea conflictelor.

6. Se lansează întrebarea: Cum putem să ne exprimăm emoțiile negative fără 
să ne certăm?

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

Membrii familiei pot exersa împreună cu copilul controlul furiei, îi pot învăța pe 
copii să acorde mai mare atenție suferinței celorlalți, pot vorbi cu aceștia despre 
emoții pozitive și despre tristețe, furie. 

Grădinița cu PP Căsuța Bucuriei nr. 11, Brașov
Prof. Florescu Daniela-Mihaela

Prof. înv. preșc. Florea Magdalena-Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:    

              

FORMA DE ORGANIZARE: 

Om și societate

Jocuri și activități liber alese

Dezvoltarea socio-emoțională; Domeniul limbă și comunicare

Autocontrol și expresivitate emoțională; mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare; Demonstrează înțelegerea 
unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor și semnificațiilor.

tot grupul

Cenuşăreasa

Materiale necesare: 

�imagini cu povestea 

Cenuşăreasa, de Fraţii 

Grimm, însoţite de text;

�emoticoane cu expresii ale 

feţei, de manipulat.

Pe durata acestei 
activități copiii 
vor învăța să:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea activității:

descopere valorile prieteniei, 
să fie optimiști,

 să accepte ajutorul, să aibă 
încredere în sine, 

să nu nedreptățească pe alții.

Abordați povestea din 
perspectiva emoțiilor: 

frica, 
respingerea, 
abandonul, 
singurătatea,  
răutatea, 
nedreptatea.

După activitatea de povestire a educatoarei, abordarea poveștii se va face din 
alt unghi, si anume, al emoțiilor pe care le-a trăit personajul, recunoașterea 
acestora și găsirea de soluții  pentru astfel de trăiri. 

Copiii pot în acest timp să aleagă expresia feței potrivită emoției personajului.

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

Părinții pot purta discuții pe baza poveștilor citite, din perspecuva emoțiilor. 

Grădinița PP.nr 33 Brașov 
Prof.înv.preșcl. Mona Diana Asaftei

Prof.înv.preșcl. Ruxandra Mondoc
Prof.înv.preșcl. Căruțașu Georgiana



DOMENIUL EXPERIENȚIAL: 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

DOMENIUL DEZVOLTĂRII: 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPORTAMENTE:                  

FORMA DE ORGANIZARE: 

Om și societate

Activități liber-alese

Dezvoltarea socio-emotională și Domeniul dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Autocontrol și expresivitate emoțională

Recunoaște și exprimă emoții de bază

tot grupul

Sticla cu emoţii

Materiale necesare: 

�apa

�sapun lichid

�sticle

�colorant alimentar

�decolorant

Pe durata acestei 
activități copiii vor:

Sugestii pentru 
educator: 

Desfășurarea 
activității:

Învăța cum să recunoască 
emoțiile proprii;

Învăța diversitatea emoțiilor;

Învăța că trebuie să își 
exprime emoțiile.

Folosiți acest experiment în 
centrul de Științe;

Asociați o culoare cu o 
emoție.

Punem apă, săpun lichid și coloranți alimentari în sticla de apă. Copilul scutură 
sticla. 

Privind reacția elementelor din recipient, copilul o asociază cu trăirile sale, 
vorbește despre cum se simte și cum poate să exprime sentimente diferite. 

Folosind mai multe culori pentru a marca diferite sentimente (ex: roșu pentru 
furie, albastru pentru frică, galben pentru invidie, violet pentru rușine), vom 
explica preșcolarilor ce se întâmplă atunci când nu ne exprimăm trăirile.

Atunci când toate culorile se amestecă rezultă culoarea neagră care poate fi 
asociată cu tristețea. 

Adăugând înălbitor, culoarea neagră se estompează și lichidul devine luminos, 
auriu, aproape clar. Astfel demonstrăm copiilor că aceste stări nu sunt 
permanente și că ei sunt cei care le pot modifica prin exprimarea lor 
corespunzătoare și crearea stării de bine.

Grădinița PP.nr 33 Brașov 
Prof.înv.preșcl. Mona Diana Asaftei

Prof.înv.preșcl. Ruxandra Mondoc
Prof.înv.preșcl. Căruțașu Georgiana
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