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Activitate elaborată de

În Ghidul grupei mari activitățile lunii iunie se concentrează în jurul finalizării parcursului 
preșcolar, concomitent cu tranziția către clasa pregătitoare din școala primară. 

Astfel, proiectele tematice prezentate abordează:

«trecerea de la lumea naturală cunoscută de copii a insectelor și păsărilor, la introspecția asupra 
propriei evoluții; sub pretextul temelor de studiu propuse copiilor, are loc procesul de evaluare 
specific la sfârșitul etapei preșcolare, prin completarea Fișei de apreciere a progresului individual al 
copilului, înainte de intrarea în învățământul primar prin activități diverse, în contexte cât mai 
naturale și ușor observabile (proiectul tematic Zbor cu aripi și cu gânduri – prof.înv.preșcolar Adelina 
Barbu & prof.consilier Cristiana Boca – Centrul Step by Step). În continuarea primei săptămâni a 
acestui proiect, am exemplificat modul în care se pot crea cărți pentru și de către copii de la o lectură 
interesantă, așa cum este Omida mâncăcioasă a lui Eric Carle. Acest exemplu aparține colegelor de la 
Grădinița 12 Step by Step de la Alba Iulia, prin prof.înv.preșcolar Veronica Suciu, prof.înv.preșcolar 
Angela Petruța și prof.înv.preșcolar Ramona Cioancă.

«celebrarea finalizării grădiniței prin participarea la activități de colectare și reprezentare a emoțiilor, 
stărilor și amintirilor din timpul anilor de grădiniță în scopul dezvoltării stimei de sine a copiilor 
(proiectul tematic Jurnal de absolvire – prof.înv.preșcolar Camelia Nicoleta Câmpian și 
prof.înv.preșcolar Diana Iulia Stroia – Grădinița cu program prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia) 

«celebrarea învățării din perioada preșcolară și reflecția asupra parcursului din această perioadă 
(proiectul tematic Album de grădiniță – prof.înv.preșcolar Veronica Suciu, prof.înv.preșcolar Doina 
Maria Mureșan și prof.înv.preșcolar Nicoleta Roff  - Grădinița cu program prelungit Step by Step nr. 12 
Alba Iulia) 

«tranziția de la grădiniță la școală privită ca proces, dar presărată cu evenimente memorabile (proiect 
tematic Magia școlii - prof. înv.preșcolar Gabriela Ianina Lupu și prof.înv.preșcolar Corina Florentina 
Cristescu - Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr. 13 Târgoviște).

Toate proiectele propuse copiilor urmăresc înțelegerea de către aceștia a conceptului de creștere, 
evoluție în lumea fizică, de la ființe vii la propria persoană. 
Fiecare dintre proiecte aduce în atenție ideea tranziției către școala primară, moment important în 
evoluția copilului, perceput cu bucurie și încredere în condițiile pregătirii lui printr-un proces 
longitudinal. 
De asemenea, fiecare dintre proiectele propuse, introduce ideea de activitate finală în parteneriat cu 
părinții, cu respectarea normelor sanitare în vigoare în această perioadă de post pandemie. Astfel, dacă 
pe parcursul anului școlar 2020 – 2021 activitățile cu părinții au fost limitate, acum la final de an, în aer 
liber, putem organiza activități – eveniment de întindere limitată pentru a celebra această etapă din viața 
copiilor noștri. 

Introducere 



Anexa nr.4  

Fişă pentru aprecierea progresului individual  
al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar 

 

Nume şi prenume   ___________________________________________________________________________________________________ 

Data naşterii  ___________________________________________________________________________________________________ 

Educatoare   ___________________________________________________________________________________________________ 

Data de la care frecventează grădinița _________________________________________________________________________________ 

Data la care a finalizat grupa mare  _________________________________________________________________________________ 

Perioada pentru apreciere iniţială  _________________________________________________________________________________ 

Perioada pentru apreciere finală  _________________________________________________________________________________ 

   Nivelul îndeplinirii indicatorului1 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de 

dezvoltare 

Indicatori comportamentali Punctaj 1  

 (apreciere 

inițială) 

 

Punctaj 2 

(apreciere pe 

parcurs) 

Punctaj 3 

(apreciere 

finală) 

 

Ns  D A Ns D A Ns  D A 

1.  1. Dezvoltare socio- 

emoţională 

1.1. Urmează indicațiile adulților în ceea ce privește 

comportamentul adecvat în anumite situații 

         

1.2. Interacționează, din proprie inițiativă, cu copiii 

apropiați ca vârstă, în diferite contexte 

         

1.3. Își adaptează comportamentul în funcție de 

regulile diferitelor situații (de ex.: vorbește în șoaptă 

când intră la bibliotecă, când merge la muzeu etc.) 

         

1.4. Își spune corect numele, prenumele, vârsta, 

luna, ziua, orașul și țara în care s-a născut 

         

 

                                                           
1
 A – comportament atins, D – comportament în dezvoltare, NS – comportament care necesită sprijin 



 

 

   Nivelul îndeplinirii indicatorului2 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de dezvoltare Indicatori comportamentali Punctaj 1  

 (apreciere inițială) 

 

Punctaj 2 

(apreciere pe 

parcurs) 

Punctaj 3 

(apreciere finală) 

 

Ns  D A Ns D A Ns  D A 

  1.5. Împărtășește celorlalți (copii, adulți din anturajul 

propriu) trăirile/emoțiile sale și reacționează adaptativ 

la contexte sociale variate  

         

1.6. Alt comportament particular copilului 

......................................................... 

         

2.  2. Dezvoltarea limbajului, a 

comunicării și a premiselor 

citirii și scrierii 

2.1. Povestește un eveniment sau o poveste cunoscută, 

respectând succesiunea evenimentelor 

         

2.2. Utilizează în vorbire acordul de gen, număr, 

persoană, timp 

         

2.3. Utilizează în vorbire propoziții dezvoltate și fraze          

2.4. Stă și ascultă, în momente de lectură, fără să 

deranjeze, rămâne până la finalul ei 

         

2.5. Recunoaște litere mari/mici de tipar și le pune în 

corespondență cu sunetul asociat 

         

2.6. Înțelege conceptul de scriere pentru comunicarea 

unei informații, a unui mesaj (etichetează lucrările, scrie 

scurte mesaje de felicitare etc.) 

         

2.7. Alt comportament particular copilului: 

...................................... 

         

                                                           
2
 A – comportament atins, D – comportament în dezvoltare, NS – comportament care necesită sprijin 



 

 

   Nivelul îndeplinirii indicatorului3 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de dezvoltare Indicatori comportamentali Punctaj 1  

 (apreciere inițială) 

 

Punctaj 2 

(apreciere pe 

parcurs) 

Punctaj 3 

(apreciere finală) 

 

Ns  D A Ns D A Ns  D A 

3. 3. Dezvoltare fizică, a 

sănătății și igienei personale 

3.1.  Poziționează corpul și membrele în mod 

corespunzător pentru a imita ceva sau pe cineva sau 

pentru a executa o mișcare (a prinde o minge, a arunca 

ceva etc.) 

         

3.2.  Își pune singur pantofii și își leagă șireturile/se 

îmbracă și se dezbracă singur 

         

3.3.  Demonstrează conștientizarea simțurilor în acțiuni 

(recunoaște obiecte ascunse prin pipăit, fară să le vadă, 

execută mișcări la auzirea unor comenzi, recunoaște 

mirosuri etc.) 

         

3.4.  Demonstrează independență în igiena personală 

(se spală și se șterge singur pe mâini, își acoperă gura 

cu mâna când strănută, când tușește, folosește 

independent toaleta, folosește batista etc.) 

         

3.5.  Demonstrează cunoașterea regulilor de siguranță 

în jocul simbolic 

         

3.6.  Alt comportament particular copilului: 

...................................... 

         

 

 

 

                                                           
3
 A – comportament atins, D – comportament în dezvoltare, NS – comportament care necesită sprijin 



 

   Nivelul îndeplinirii indicatorului4 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de dezvoltare Indicatori comportamentali Punctaj 1  
 (apreciere inițială) 

Punctaj 2 
(apreciere pe parcurs) 

Punctaj 3 
(apreciere finală) 

Ns  D A Ns D A Ns  D A 

4. 4. Dezvoltare cognitivă și 

cunoașterea lumii 

4.1.  Grupează obiecte care întrunesc două criterii 

concomitent 

         

4.2.  Lucrează în grup pentru soluționarea unei probleme, 

utilizând strategiile dezvoltate de grup 

         

 4.3.  Numără cu ușurință până la 10/20          

4.4.  Creează, copiază și construiește forme (cerc, pătrat, 

triunghi etc.) 

         

4.5.  Descrie și compară nevoile de bază ale ființelor vii          

4.6.  Descrie timpul probabil și ilustrează o anumită stare 

a vremii (utilizează semne convenționale pentru ape, 

ploaie, munți, ninsoare, anotimpuri, zile ale săptămânii 

etc.) 

         

4.7.  Alt comportament particular copilului: 

...................................... 

         

5. 5. Capacități și atitudini în 

învățare 

5.1.  Formulează întrebări referitoare la schimbările din 

jur 

         

5.2.  Exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite 

acțiuni de autoservire, să confecționeze obiecte, jucării 

sau să găsească informații despre subiecte de care este 

interesat 

         

5.3.  Face planul unei activități (din 3-4 pași) și îl pune în 

practică 

         

5.4.  Se concentrează la o activitate 20 de minute, fără 

supervizare 

         

                                                           
4
 A – comportament atins, D – comportament în dezvoltare, NS – comportament care necesită sprijin 



5.5.  Găsește forme și mijloace noi de exprimare a 

gândurilor și emoțiilor (prin muzică, desen, dans, joc 

simbolic) 

         

5.6.  Utilizează sau combină materiale și strategii în 

modalități noi pentru a explora sau rezolva probleme 

         

5.7.  Alt comportament particular copilului: 

...................................... 

         

 

Concluzii / Comentarii: 

 

……….……………………………………………………………………………………...………………………………………...………………………………………………………………………………………. 

…...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Apreciere iniţială           Apreciere finală 

Întocmit            Întocmit 

Educatoare,            Educatoare,  

       

Avizat              Avizat 

Director,             Director, 

 

 

Am luat cunoştinţă           Am luat cunoştinţă 

Părinte,             Părinte, 

 

Notă:  
În realizarea prezentei grile a fost utilizat instrumentul Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (RFÎDTC - aprobat prin OM nr. 3851/2010). 

Pentru cadrele didactice, formularea RFÎDTC reprezintă un punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor din unităţile de educaţie timpurie. Ele au o funcţie diagnostică numai la nivel 

de grup de copii, nu la nivel individual, şi au ca scop evaluarea nivelului la care se situează toţi copiii dintr-o grupă, creşă/grădiniţă, din întregul sistem pe fiecare din domeniile precizate de 

document.  

În prezenta grilă, fiecare indicator se cotează cu A (comportament atins), D (comportament în dezvoltare) sau Ns (comportament care necesită sprijin) și nu reprezintă o ierarhizare și/sau o 

diagnosticare individuală, ci o informație valoroasă privind orientarea practicilor educatorilor/părinților în raport cu dezvoltarea optimă a copiilor în această perioadă.  

Aprecierea finală (bilanțul), în fiecare moment considerat oportun de educatoare, pentru fiecare copil în parte, reflectă nivelul acestuia la un anumit moment și sprijină urmărirea progresului 

copilului, raportat la aplicarea curriculumului, precum și urmărirea progresului copilului în diferitele momente ale dezvoltării acestuia, pentru a putea adapta metodele de intervenție/a maximiza 

impactul programului educațional, pe parcursul derulării acestuia. 



TEMA ANUALĂ DE STUDIU

PROIECT TEMATIC: 

Zbor cu aripi şi cu gânduri!
DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI

Evaluare finală

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Proiectul integrat propus pentru o durată de trei săptămâni pleacă de la ideea evoluției și al zborului. Copiilor le 
este propus studiul insectelor și al transformărilor pe care le parcurg acestea în prima săptămână a proiectului. A 
doua săptămână aduce în atenție lumea păsărilor, iar a treia săptămână abordează copilul, cel care a crescut, s-a 
dezvoltat, a evoluat, de la intrarea în grădiniță până în prezent, iar acum își ia zborul spre o altă destinație, școala. 

În cele 3 săptămâni activitățile sunt gândite sub forma hărților tematice, specifice metodologiei Step by Step, 
astfel încât fiecare cadru didactic să decidă dacă organizează activitățile ca jocuri și activități liber alese din 
perioada dimineții sau după-amiezii în centrele de activitate Biblioteca, Colţul căsuţei/Joc de rol, Construcţii, 
Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă sau ca activități pe domenii experiențiale integrate sau abordate separat. 

Stimularea dezvoltării copilului are loc prin proiectarea de activități care să se deruleze pe parcursul săptămânii în 
fiecare dintre domenii. Activitățile care sunt adecvate evaluării și aprecierii progresului copilului sunt marcate 
specific cu numărul indicatorului comportamental aferent domeniului: 

1. Dezvoltare socio-emoțională

2. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii

3. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale

4. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

5. Capacități și atitudini în învățare.

În prima săptămână, una dintre cărțile care se prezintă și se studiază de către copii este Omida Mâncăcioasă de 
Eric Carle. În acest context, drept inspirație, se prezintă activitatea de creație de cărți cu diverse subiecte, plecând 
de la lectura Omidei mâncăcioase, derulată de copiii de la Grădinița 12 Step by Step Alba Iulia.

PROIECT INTEGRAT - GRUPA MARE

Activitate elaborată de

SUBTEME

Săptămâna 1 

Insecte

Săptămâna 2 

Păsări

Săptămâna 3 

Azi preşcolar, mâine şcolar!



RESURSE:

METODE ȘI PROCEDEE: 

Materiale: car̆ti̦, reviste, pliante, enciclopedii, jetoane cu rechizitele școlarului, jocuri cu litere / 
cifre, tabla,̆ markere, stickere, vase gradate, puzzle-uri, șortu̦lete̦, halate, ustensile 
de bucat̆ar̆ie, piese de lemn, piese lego, cuburi, materiale reciclabile, creioane 
colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, coli albe si̦ colorate, demicarton, cocă 
de jucărie, coloranți alimentari, materiale din natură, ceas, clepsidră, pastă de 
săpun, nisip colorat / kinetic etc.

Digitale: aparat foto, telefon, tabletă, laptop, calculator

Umane: copii, educatoare, părinți, bunici, membrii comunității

De timp: trei săptămâni

jocul, observarea, conversaţia, povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, 
problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia, jocul de rol

A doua săptămână aduce în atenția copiilor păsările și exploatează experiența de viață a acestora, păsările pe care 
le-au văzut, dar mai ales dezvoltă copiilor abilități și atitudini pentru protejarea mediului. 

Săptămâna a treia este cea care se centrează pe fiecare copil și pe întreg grupul, pentru a pregăti evenimentul de 
celebrare a finalului de grădiniță. Pentru acest eveniment, copiii se vor documenta, vor lucra, vor pune în scenă și 
vor crea, astfel încât, toate deciziile lor, de la realizarea invitație până la conceperea probelor pentru activitatea cu 
părinții, să le aparțină. Cele mai importante activități derulate de copii în această săptămână și care se încadrează 
temei de integrare curriculară Cine şi cum planifică/organizează o activitate? sunt:

¬realizarea invitației părinților la eveniment

¬realizarea unor interviuri, descrieri în care să exprime ce le-a plăcut la grădiniță, pentru ce sunt recunoscători

¬prepararea unor brioșe și a limonadei pentru eveniment

¬crearea unor ghicitori care constituie provocări pentru părinți

¬realizarea coregrafiei pe o melodie aleasă de copii 

¬decorarea spațiului exterior în care va avea loc evenimentul (realizarea unui panou cu fotografii, umflarea 
unor baloane, decorarea cu lucrări)

¬amenajarea spațiului, aranjarea lui cu mobilier, servirea preparatelor realizate. 

Activitate elaborată de

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬A1 - Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

¬A3 - Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală;

¬B1 - Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârstă apropiată;

¬B4 - Autocontrol și expresivitate emoțională;

¬C1 - Curiozitate, interes și inițiativă în  învățare;

¬C2 - Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

¬C3 - Activare și manifestare a potențialului creativ; 

¬D1 - Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

¬D2 - Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

¬D3 - Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

¬E1 - Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;

¬E2 - Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 
apropiat;

¬E3 - Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.



Activitate elaborată de

În ultimile trei săptămâni de grădiniță, sub pretextul studiului despre insecte și păsări, 

vom discuta cu copiii dumneavoastră despre evoluție, transformare. Vă rugăm să-i ajutați 

să își aducă aminte despre perioada de început a grădiniței, să răsfoiți împreună 

portofoliile din anii anteriori, toate acestea pentru a surprinde într-un mod foarte concret 

ce înseamnă evoluție, dar mai ales pentru a le aprecia achizițiile și transformarea de la un 

copil dependent de adult, la un preșcolar mare, autonom în multe privințe. De asemenea, 

ne-am bucura să le spuneți mai multe despre școala la care i-ați înscris, eventual să faceți 

o vizită astfel încât copilul să o vadă, să vizualizeze turul virtual al școlii, daca acesta 

există pe internet. În contextul pregătirii copiilor pentru momentul intrării în clasa 

pregătitoare, vă rugăm să-l apreciați pentru tot ceea ce știe și face, să-l încurajați, să-l 

investiți cu încredere. 

Eveniment de final de proiect: 

Vă invităm cu drag în ziua de vineri în a treia săptămână de proiect să celebrăm împreună 

finalul grădiniței, într-un eveniment în aer liber. Acest eveniment nu este o serbare, ci un 

eveniment care se construiește prin interacțiunea dintre copii – educatori – părinți, în 

care vom încerca să ne reamintim cele mai frumoase clipe petrecute la grădiniță, vom 

organiza jocuri și provocări și vom gusta preparatele realizate cu hărnicie de către copii.

Vă așteptăm cu drag, plini de zâmbete și bună-dispoziție. 

Vă mulțumim și ne bucurăm că ne sunteți parteneri în acest demers educativ!

Cu stimă,

Educatoarele grupei

Dragi părinți, 



Insecte
HARTĂ TEMATICĂ

Ascultare și înțelegere: 
- Bondărel învață să zboare, de Britta Sabbag, Maite 
Kelly, Joelle Tourlonias – povestire după imagini 
(2.1, 2.3)
Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: segmente, ciclu de viață
- Cine știe mai multe cuvinte cu același înțeles?- joc 
exercițiu 
Cunoașterea cărților și aprecierea lor: 
- lectura cărților din bibliotecă pe tema insectelor – 
Micul paianjen Firicel,de Diana Amft; Povestea 
albinuței Maia, de Mariana Konkoly; Furnica, de 
Otilia Cazimir; Bondarul leneș, de Elena Farago
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise și 
vorbite: 
- Atinge musca! – recunoașterea sunetelor și 
asocierea cu litera potrivită ANEXA 1 (2.4)
- Cu ce litere încep și se termină cuvintele? – 
identificarea literelor inițiale și finale din denumirile 
insectelor ANEXA 2

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: 
- Căsuțe pentru insecte – realizare din materiale 
neconvenționale (5.3.) 
- realizarea unei insecte din materiale din natură 
(pietre, bețe, conuri, frunze) ANEXA 11 (5.2.)

Aptitudini și metode științifice: 
- Ciclul de viață al fluturilor – observare, lucrări practice ANEXA 3
- Omida mâncăcioasă, de Eric Carle – citire de imagini, observarea ciclului de 
viață al unei omizi
Observare și reconstituire
- Din ce este format corpul insectelor? – observare, realizarea unei fișe de 
observații ANEXA 4
Cunoștințe științifice: 
- Fluturi și alte insecte – citire de imagini
- Marea enciclopedie despre insecte – citire de imagini
- Insectele – lectură după imagini
- Puzzle cu insecte
- Grupează insectele! – joc de masă (4.1.)
- În căutare de insecte – completarea unei liste cu insectele descoperite în 
curtea grădiniței ANEXA 5

Curiozitate și interes: 
- alegerea jocurilor/activităților
- Laboratorul entomologic -  observare insecte, măsurare, etichetare denumiri 
de insecte (2.5.) ANEXA 7
Persistența în activități:
- construcția unui stup de albine ANEXA 8
Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Insecte din materiale reciclabile ANEXA 9
Educație muzicală:
- Buburuza – audiție 
- Fluturașul – joc cu text și cânt

- Greier, greieruș – audiție 

https://www.youtube.com/watch?v=9152_GZo3Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=qtimiYz1ZHQ

https://www.youtube.com/watch?v=OQh64O-AnF4 

Numere și operații:
- Ordonează grupele de la grupa cu un obiect până la 
grupa cu 10 obiecte – ordonarea în șir crescător a 
grupelor cu 1 – 10 obiecte (4.3.)
- Construiţi cât mai multe grupe cu 10 obiecte şi aşezaţi 
lângă fiecare cifra potrivită! – consolidarea numărului 
10
- Câte buline are în total buburuza? – exerciții de 
adunare cu 1-2 unități ANEXA 6
-  Pune în coșuleț atâtea insecte cât arată cifra! – jocuri 
de masă
- Unde este perechea insectei? – joc de memorie
Relatii spatiale și geometrice: 
- Ce insectă urmează? – completarea unor patternuri; 
Omida din forme geometrice – realizarea corpului unei 
omizi din diferite forme geometrice (4.4.)
Măsurări:
- Cât sunt de lungi insectele?- măsurarea lungimii

Motricitate grosiera: 
- înviorare, numerație pentru inspir/ expir, genuflexiuni

- Zboară ca o muscă! Sari ca o lăcustă! – joc de mișcare 

ANEXA 10 (3.1.)
Motricitate fină: 

-  Insecte colorate – modelaj în plastilină ANEXA 12

- pictură pe piatră a unor insecte
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe 
tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:

- Biscuiți buburuză – preparea unei gustări  ANEXA 13
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ANEXA 1 

Recunoaște și asociază cu litera potrivită! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

Identifică litera inițială și finală din denumirea insectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 

Ciclul de viață al fluturelui 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 4 

Observați insectele. Studiați folosind lupa și aflați: 

- Câte picioare are? 

- Câte antene are? 

- Câte aripi are? 

 



ANEXA 5 

Ce insecte ai descoperit în curtea grădiniței? 

 

 

 

 

 

 

FURNICĂRNICĂ 

GREIEREIERE MUSCĂCĂ 

FLUTUREFLU

TURE 

ALBINA,VIESPRE 

GĂRGĂRIȚĂ 

RÂMĂ PĂIANJĂN 

ȚÂNȚAR MELC 

VÂNĂTOARE DE INSECTE ÎN CURTEA 

GRĂDINIȚEI 



ANEXA 6 

Câte buline are în total buburuza? 

 

  



ANEXA 7 

Observă și desenează insectele identificate 

 

  



ANEXA 8 

Construiește un stup de albine! 

 

  



ANEXA 9 

 

Realizează insecte din materiale reciclabile! 

 

INSECTE DIN 
COFRAJ DE OUĂ 



 

INSECTE MICI DIN  

MATERIALE RECICLABILE! 



ANEXA 10  

Imită mișcarea în funcție de insecta pe care o observi pe fața cubului! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 11  

Realizează insecte din materiale din natură! 

 

 



 

  



ANEXA 12  

Modelează insecte! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 13  

Biscuiți buburuză! 

 

 



OMIDA MÂNCĂCIOASĂ  
 

 CĂRȚI CREATE DE COPII 
 

Prof. Înv. Preşc. SUCIU VERONICA 

 Prof. Înv. Preşc. PETRUȚA ANGELA 

Prof. Înv. Preşc. CIOANCĂ RAMONA 

 

 

Lectura povestirilor poate constitui un punct-cheie în construirea cunoașterii 

sau a unui demers educativ mai amplu, poate deschide noi orizonturi de 

cercetare, descoperire, investigare. La vârsta preșcolară, povestirile ilustrate 

sunt atractive și transmit într-o manieră accesibilă cunoștințe și idei din diverse 

domenii. O astfel de povestire este și Omida mâncăcioasă, scrisă de Eric Carle, 

o povestire simplă, foarte îndrăgită de copii și care poate constitui un fir 

narativ pe care se pot „împleti” activități care abordează în manieră integrată 

conținuturi din mai multe domenii experiențiale. 

 

 

SCOPUL: confecționarea unor cărți ilustrate pornind de la textul povestirii Omida 

mâncăcioasă, prin realizarea în grupuri mici a unor sarcini matematice, artistico-plastice, 

practice şi cu caracter științific (investigarea și ilustrarea stadiilor de dezvoltare ale 

fluturelui). 

 

 

 

  

 

 

 

Activitatea de a povesti, de a nara, este esenţială, fundamentală pentru fiinţa umană 

(Engel, 1995), iar prin intermediul repovestirii copiii și-au exersat capacitatea de exprimare  

  

  



orală. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL ALFABETIZARE: Cartea confecționtă de copii „Omida mâncăcioasă  

ar mânca...culori” – grafisme colorate realizate în conturul unor alimente din poveste.  

Povestirile pot fi instrumente importante în învăţare, întrucât ele se pliază foarte bine pe 

structura narativă a minţii noastre (Bruner, 1986; Schank, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL ȘTIINȚĂ: Cartea „Omida mâncăcioasă ne învață șirul crescător ” – desen, grupări, 

sortări, numerație, raportarea cifrei la cantitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL ȘTIINȚĂ - MASA LUMINOASĂ: Confecționarea unor cărți pliabile „Cum se dezvoltă 

fluturii?” – observare, desen la masa luminoasă  
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ARTĂ: Cartea cu fluturi: „Specii de fluturi” – desen liber, exersarea simetriei, presarea punctelor 

de culoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Poveştile şi povestirile satisfac nevoia de cunoaştere şi afectivitate, dezvoltă gândirea, 

memoria, limbajul, atenţia, stimulează imaginaţia. Curiozitatea, dorința de a descoperi, 

investiga,  cerceta, de a pune întrebări sunt nu doar satisfăcute prin lectură, ci și stimulate, iar o 

poveste citită devine un drum deschis către noi orizonturi de cunoaștere. În cadrul demersurilor 

didactice, conținutul povestirilor poate fi exploatat și valorificat eficient prin construirea unor 

scenarii care integrează conținuturi și sarcini din diverse domenii experiențiale. 
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Păsări
HARTĂ TEMATICĂ

Ascultare și înțelegere: 
- O pasăre poznașă, de Michael Engler, Joelle Tourlonias
- Omida și pasărea 

povestire terapeutică
- Un cămin de păsărele, de Otilia Cazimir; Rândunica, de 
Elena Farago
Vorbire si comunicare:
-  Povești cu păsări – povestirea unor întâmplări personale  
(2.2., 2.3.)
Cunoașterea cărților și aprecierea lor: 
- lectura cărților din bibliotecă pe tema păsărilor – O pasăre 
pe umărul meu, de Sibylle Delacroix 

- Ghicește ce poveste este! -  joc de recunoaștere a 
diferitelor povești după copertă
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise și vorbite: 
- Cartea mea cu păsări – confecționarea unei cărți cu păsări 
desenate de copii, scrierea numelui cărții, a autorului, a 
denumirilor păsărilor (2.6.)
- Hrănește pasărea! – joc de recunoaștere a literelor mari de 
tipar (2.5.) ANEXA 1
- Cum se numesc păsările? -  joc de recunoaștere a 
denumirilor unor păsări
- Cine spune mai multe cuvinte care încep cu..? joc exercițiu 
(2.5.)

https://www.youtube.com/watch?v=fdV2qvkwdYk – 

https://www.youtube.com/watch?v=N4HRMEgOMN8 

Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale:

- Cum putem proteja păsările? – discuții libere

Concept de sine: 
- oportunități de independență, jocuri de rol, activități de 
creștere a autonomiei în clasă în activități de rutină și 
tranziții (îmbrăcat, încălțat, spălat, servit cu apă) 
Autocontrol: 
- jocuri de așteptare a rândului, de gestionare a emoțiilor 
Cooperare: 
- Micii ornitologi -  joc de rol (1.2.)

Aptitudini și metode științifice: 
- De ce au păsările ciocuri diferite? - experiment ANEXA 2
Observare și reconstituire
- Păsări din curtea grădiniței (4.5) – observare păsări, cuiburi
- Cum se dezvoltă puii de pasăre? – vizionare clip 

 
Cunoștințe științifice: 
- Minunata lume a păsărilor – citire de imagini
- Păsări din grădină și cântecele lor – citire de imagini
- Prietenii păsărilor, de Orban Zoltan – lectură după imagini
- Ouăle sunt tăcute, de Diana Hutts, Sylvia Long – citire de imagini
- Cuiburile sunt gălăgioase, Diana Hutts, Sylvia Long – citire de imagini
- Păsări din piese tangram ANEXA 3 

https://www.youtube.com/watch?v=6J-30wSZtbE

Curiozitate și interes: 
- Cum pot zbura păsările? Cu ce se hrănesc? – vizionare material 

Persistența în activități:
- construcția unor căsuțe pentru păsări, a unor hrănitoare
Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Cuiburi pentru păsări – activitate practică (5.3)
- Ce ai face dacă ai fi o privighetoare? Dar dacă ai fi un cuc? – exercițiu 
de simulare a unei situații (5.5.)
- Pictăm cu pene 
Educație muzicală:
- Ciripit de păsărele- audiție a cântecelor păsărilor

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

https://www.youtube.com/watch?v=TNG0XrK95AM

Numere și operații:
- Formează perechi între obiectele care alcătuiesc aceste 
mulțimi! Compară-le! – verificarea deprinderii de a 
compara mulțimi global și prin punere în corespondență 
pentru a stabili mulțimea cu mai multe, mai puține, tot 
atâtea elemente
- Așază în șir crescător/descrescător obiectele mulțimii 
date! (după mărime, lățime; după lungime, grosime) (4.1) 
– verificarea deprinderii de a ordona obiectele unei 
mulțimi după anumite criterii
-  Pune în cuiburi atâtea ouă cât arată cifra – joc de masă 
ANEXA 4
Relatii spatiale și geometrice: 
- Ajută pasărea să ajungă la cuib! – labirint ANEXA 5
Măsurări:
- Cât cântăresc ouăle? (5.6) - măsurarea greutății cu 
unități de măsură nestandardizate

Motricitate grosiera: 
- înviorare,  numerație pentru inspir/ expir, genuflexiuni

- Barza spre cuib! – mers în echilibru cu transport de 

obiecte (3.1)

- Păsărea la cuib! – joc de mișcare și de atenție (3.3)

Motricitate fină: 
-  Trasare litere într-o tavă cu semințe pentru păsări
- Păsări cu pene colorate - modelaj în plastilină ANEXA 6 
- Pene cu mărgele - așezarea unor mărgele colorate pe 
pene ANEXA 7
- Să hrănim  păsărelele!  ANEXA 8
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- Gustare pentru păsărele (din ulei de cocos topit, semințe 
de floarea-soarelui, stafide și arahide) ANEXA 9
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ANEXA 1  

Recunoaște literele mari de tipar 

 

 

 



ANEXA 2  

Experiment: De ce au păsările cioc? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3  

Construiește păsări din piese de TANGRAM 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 4  

Pune în cuib tot atâtea ouă cât arată cifra! 

 

 



ANEXA 5   

Ajută pasărea să ajungă la cuib 

LABIRINT 

 

 

 



ANEXA 6  

Așază mărgele colorate pe pene! 

 

 

 



ANEXA 8 

 Să hrănim  păsărelele!   

 

 

 

 

 



ANEXA 9 

Gustare pentru păsărele 

 (din ulei de cocos topit, semințe de floarea-soarelui, stafide și arahide)  

 

 

 



Azi preşcolar, mâine şcolar!
HARTĂ TEMATICĂ

Vorbire si comunicare:
- însușire de cuvinte noi: recunoștință, amenajare
Conștientizarea tipăriturilor și a mesajelor scrise și 
vorbite: 
- Invitații pentru părinți – scrierea invitațiilor (data, ora, 
locul)
- Instrucțiuni pentru preparea brioșelor – citire rețetă
Începeți prin preîncălzirea cuptorului la 175 ° C. 
Adăugați 1 1/4 cană de făină, 1 cană zahăr, 1 1/2 
linguriță praf de copt și 1/2 linguriță sare într-un 
castron mare și amestecați ușor cu o lingură mare. 
Apoi, adăugați 1/2 cană de apă, o linguriță de extract 
de vanilie, o linguriță de extract de migdale, un ou și 
1/4 cană de ulei vegetal în ingredientele uscate. Se 
amestecă până când aluatul se unește și se 
omogenizează. Adăugați 1/2 cană de smântână și 
amestecați ușor. Umpleți formele pentru brioșe 
aproximativ 3/4. Adăugați confetti alimentar. Coaceți 
timp de 19-20 de minute. 
- Cutia recunoştinței – scrierea de către copii a 
lucrurilor pentru care sunt recunoscători sau 
înregistrarea acestora pe un reportofon

Activare și manifestare a potențialului creativ:
- Decor pentru petrecere, amenajarea locului de întâlnire cu părinții

- Ce ne-a plăcut cel mai mult la grădiniță? – realizarea unor desene pe care le pot 

oferi doamnelor educatoare
Educație muzicală:
- Cântece de vară, despre vacanță, copilărie

Observare și reconstituire
- Observarea reacțiilor ce se produc între ingredientele folosite în prepararea 
brioșelor
Cunoștințe științifice: 
- Știați că...? – realizarea unor ghicitori pentru părinți despre lucrurile învățate la 
grădiniță 

Dezvoltarea comportamentelor pro-sociale:
- Sunt recunoscător pentru… – convorbiri libere despre 
lucrurile pentru care sunt recunoscători copiii
Concept de sine: 
- oportunități de independență, jocuri de rol, activități 
de creștere a autonomiei în clasă în activități de rutină 
și tranziții (îmbrăcat, încălțat, spălat, servit cu apă) 
Autocontrol: 
- jocuri de așteptare a rândului, de gestionare a 
emoțiilor 
Cooperare: 
- Aranjarea locului pentru petrecere (așezare scaune, 
decorațiuni, aranjarea brioșelor pe platouri, a 
carafelor cu limonadă, a paharelor, a șervețelelor)

Măsurări:
- Cât de mari am crescut? -  măsurare, cântărire și 
comparare cu înălțimea și greutatea pe care au avut-o la 
începutul anului (observare evoluție)
- Brioșe confetti - cântărire, măsurare ingrediente pentru 
brioșe
Ingrediente brioșe:
1 1/4 cană de făină (160 grame); 1 cană zahăr (200 
grame); 1 1/2 linguriță praf de copt; 1/2 linguriță sare; 1/2 
cană de apă; o linguriță extract de vanilie; o linguriță 
extract de migdale; un ou mare, la temperatura camerei; 
1/4 cană de ulei vegetal; 1/2 cană smântână, la 
temperatura camerei; confetti alimentar. 

Motricitate grosiera: 
- înviorare, numerație pentru inspir/ expir, genuflexiuni
- În pași de dans – pregătirea unui moment artistic pe o 
melodie preferată de copii
- jocuri cu mingea, cu baloanele desfășurate împreună cu 
părinții
Motricitate fină: 
- Așezăm aluatul pentru brioșe în forme
- Decorăm brioșele
- Așezăm fotografii din perioada grădiniței pe un panou 
sau le prindem cu cleștișori de bucăți de sfoară
Promovarea practicilor de siguranță:
- siguranța în jocurile în aer liber (în leagăn, pe tobogan)
Dezvoltarea senzorio-motorie:
- Limonadă pentru petrecere – preparea unei limonade de 
către copii
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TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

JURNAL DE ABSOLVIRE

Cum exprimăm ceea ce simţim?

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ / O ZI
GRUPA MARE

G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA
 prof. înv. preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian

prof. înv. preșcolar Diana Iulia Stroia 

TEMA SĂPTĂMÂNII: 

TEMA ACTIVITĂȚII:

TIPUL DE ACTIVITATE:

CATEGORIA DE ACTIVITATE: 

MIJLOACE DE REALIZARE: 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Amintiri din grădiniță / Pagini de jurnal

 O amintire pentru colegul meu / colega mea

Verificare și apreciere a rezultatelor preșcolare

Activitate integrată – o zi

mesaj scris, pictură, colaj

Elemente componente ale activității integrate:

Tranziție: „Luați seama bine...”

Rutina zilei: Cum alegem/oferim un dar de suflet?

ALA1: Artă - Decorăm pagini de jurnal;

          Alfabetizare – Mesaje orale pentru colegi/colege;

ADP: Întâlnirea de dimineață: Împărtășim amintiri de la grădiniță;

ADE: „O amintire pentru colegul meu/colega mea” 

(DLC-elemente de comunicare scrisă/mesaje, DEC -pictură, DOS/Activitate practică -colaj);

ALA2: Joc de mișcare: În rândul patru”  

           Vizită la librărie – Cumpărăm copertă pentru Jurnalul de absolvire al Grupei Rozelor”

Verificarea și aprecierea capacității de înțelegere și exprimare 
a propriilor emoții și demonstrarea creativității personale, prin 
realizarea de mesaje scrise, pictate și/sau confecționate, în 
scopul păstrării în timp a amintirilor construite în anii petrecuți 
la grădiniță.

„

„

Grupa



G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA
 prof. înv. preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian

prof. înv. preșcolar Diana Iulia Stroia 

JURNAL DE ABSOLVIRE
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ / O ZI
GRUPA MARE

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

COMPORTAMENTE VIZATE:

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

STRATEGII DIDACTICE:  

 autocontrol și expresivitate emoțională;

 motricitate grosieră și fină în contexte variate;

 activarea și manifestarea potențialului creativ;

 mesaje orale în diverse situații de comunicare;

 premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

 manifestă creativitate în realizarea temei sugerate;

 recunoaște și exprimă emoții de bază prin mesaje scrise, pictură, colaj;

 demonstrează creativitate prin alegerea mesajului scris și a temei artistice;

 asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și   orală pentru a 
transmite mesajul.

 O1  - să decoreze pagini de jurnal folosind ca temă plastică ștampilarea cu sfoară îmbibată în acuarelă, în 
scopul realizării a cel puțin unui element de decor;

 O2  - să exprime oral, cel puțin un mesaj, prin care să contureze sentimentele și emoțiile manifestate în 
momentul despărțirii de colegii de grupă;

 O3  - să împărtășească o amintire plăcută din perioada petrecută la grădiniță;

 O4  - să aleagă  activitatea în grup mic  la care dorește să participe în mod activ;

 O5  - să scrie un mesaj scurt, maxim trei cuvinte, pentru un coleg sau o colegă;

 O6  - să compună spațiul plastic cu elemente de limbaj plastic care conturează tema plastică aleasă;

 O7  - să poziționeze corect instrumentul de scris ( creion,pensula) în raport cu spațiul de lucru;

 O8  - să încadreze corect în spațiul plastic elementele de limbaj plastic care compun tema artistică;

 O9  - să asambleze elementele colajului în scopul realizării unei amintiri plăcute pentru un coleg/o colegă din 
grupă;

 O10- să așeze lucrarea finalizată la simbolul corespunzător; 

 O11- să aprecieze lucrările colegilor și propria lucrare, prin atașarea simbolului corespunzător;

 O12- să numească colegul/colega căruia/căreia îi va dărui lucrarea finalizată de el/ea;

 O13- să manifeste recunoștință pentru cadoul primit - mulțumind. 

Metode și procedee: braistorming, conversația euristică, povestirea, discuția în grupuri mici, Tehnica 
Ciorchinelui, Tehnica Turul galeriei”, verificarea orală, verificarea practică, aprecierea, 
observarea comportamentului.

Resurse materiale: foto - educatoare, creioane colorate, acuarele, coli carton / hârtie color, lipici, foarfecă, 
set decor.

Forme de organizare: frontal, în grupuri mici, individual.            

Durata: o zi.

Bibliografie:
Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare.Structuri, stiluri, strategii, Editura Aramis, 2000;
Tătaru, Lolica, Glava, Adina, Chiș, Olga(coordonatori), Piramida cunoașterii- Repere metodologie  în aplicarea curriculumului preșcolar, 
Editura Diamant, Pitești, 2014;
Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educația timpurie,București, 2019;
***SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie;
https://www.stepbystep.ro/ - Ghidul grupei mari – ghid de resurse pentru profesioniști din serviciile de educație timpurie care coordonează 
grupa mare.

„

Grupa
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Nr 
crt 

Etapele 
activității 

Conținutul științific Strategii didactice:        
Metode și procedee/  
Mijloace de înv./ 
Forme de organizare      

Evaluare/ 
Metode și 
indicatori 

1. ALA1 
Activități în 
centre de 
interes 

Ziua începe cu activitatea în  centre, 
până la sosirea tuturor copiilor. 
Artă - Decorăm  pagini de  jurnal; 
Pagina decorată/personalizată va fi 
folosită în scopul realizării Jurnalului de 
absolvire. 
Alfabetizare – Mesaje orale pentru 
colegi/colege. 
Mesajele orale vor fi scrise de 
educatoare pe foaie flipchart și folosite 
în activitatea de educare a limbajului 
scris, din activitatea pe domenii 
experiențiale. 
 

 
-imprimare/ 
ștampilare cu sfoară 
îmbibată în acuarelă; 
-activitate individuală; 
 
-braistormingul; 
-tehnica ciorchinelui; 
-transmiterea de 
mesaje orale; 
-comunicarea directă; 
-activitate in grupuri 
mici; 

 
 
-verificare 
practică; 
-aprecierea 
orală; 
 
 
 
-verificarea 
orală;  
-aprecierea 
orală; 

2. Tranziție: 
„Luați 
seama 
bine...” 
 
 
 
 
ADP / 
Întâlnirea 
de 
dimineață 
 
 
 
 
 
 
Captarea 
atenției 

Copiii vor servi micul dejun, apoi vor 
continua activitatea. 
Activitatea continuă cu 
Întâlnirea de dimineață: Salutul:; 
Calendarul naturii:; 
Activitatea de grup: 
Împărtășim amintiri de la grădiniță, 
moment în care voi povesti copiilor o 
amintire de la grădiniță, din perioada 
copilăriei mele. Amintirea va fi însoțită 
de câteva fotografii din acea perioadă, 
acesta fiind momentul în care 
intenționez să le captez atenția și 
interesul, pentru a-i motiva să exprime 
propiile gânduri, emoții, sentimente pe 
care le simt, când se gândesc la propria 
copilărie, la cei trei ani petrecuți la 
grădiniță. Apoi, îi voi încuraja să 
povestească propriile amintiri, din 
perioada celor trei ani petrecuți la 
grădiniță. Vor împărtăși trei copii în 
fiecare zi, până vor împărtăși toți copiii 
care doresc să exprime emoții, 
sentimente, gânduri...amintiri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- conversația 
euristică; 
 
 
- povestirea; 
 
 
 
 
- comunicarea directă 
în grup mic; 
- fotografii personale 
ale educatoarei; 
 
- povestirea; 

 
 
-se salută/ 
mimică/ gestică; 
 
-răspund 
întrebărilor, 
atașează corect 
simboluri; 
 
- ascultarea 
activă; 
 
 
 
 
- solicită 
răspunsuri la 
eventuale 
întrebări; 
 
 
- ascultarea 
activă; 
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3. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
urmărite/ 
Precizarea 
conținutului 
ce urmează 
a fi verificat 

Voi aduce în atenția copiilor plăcerea 
pe  care ne-o provoacă  povestirea 
întâmplărilor petrecute în cei trei ani, 
la grădiniță. Am putea menține această 
stare prin realizarea unor amintiri 
pentru colegii noștri sub formă de 
mesaje scrise, tablouri pictate și colaje 
- felicitare. 
 ADE: „O amintire pentru colegul 
meu/colega mea” (DLC-elemente de 
comunicare scrisă/mesaje, DEC -
pictură, DOS/Activitate practică-colaj); 
Pentru realizarea temei propuse, ne 
vom folosi de mesajele orale enunțate 
în cursul dimineții la centrul 
Alfabetizare, de pagina de jurnal 
decorată la centrul Artă și vom realiza 
flori și elemente din natură (folosind 
hârtie și carton color), pe care le vom 
asambla într-un colaj/felicitare. Fiecare 
lucrare realizată va fi oferită unui coleg 
sau unei colege din grupă și atașată 
Jurnalului de absolvire.   
Fiecare preșcolar al grupei alege una 
din cele trei activități propuse și se 
străduiește să scrie corect un mesaj de 
maxim trei cuvinte, să picteze un 
tablou - amintire pentru colegul 
său/colega sa sau să realizeze o 
felicitare pe care să o dăruiască, 
folosind elemente de colaj pe care le 
realizează în timpul acestei activități.  
Pentru scrierea mesajelor veți avea la 
dispoziție cartoane colorate, decupate 
sub forma unor semne de carte, pe 
care veți putea scrie mesajul ales, 
însoțit de un element de decor la 
alegere. Puteți observa și folosi 
mesajele rostite de voi și scrise de mine 
la activitatea din centrul Alfabetizare, 
unde veți desfășura și această 
activitate. 
La centrul Artă veți compune spațiul 
plastic cu elemente de limbaj plastic 
care vă sunt familiare și pe care le 
considerați potrivite pentru a exprima 
tema artistică aleasă de voi. Tema 
aleasă va fi în armonie cu ce simțiți în 

- prezentarea temei;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ascultare 

activă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ascultarea 
activă; 
- interesul 
pentru tema 
propusă, prin 
solicitarea de 
răspunsuri la 
eventualele 
întrebări 
apărute în 
timpul 
prezentării 
sarcinilor de 
lucru; 



G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA 
 prof. înv. preşcolar Camelia Nicoleta Cîmpian 

                                                                              prof. înv. preşcolar Diana Iulia Stroia  

JURNAL DE ABSOLVIRE 
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ / O ZI 
GRUPA MARE 

acest moment și cu mesajul pe care 
doriți să îl transmiteți colegului/colegei 
(ex.: îmi va fi dor de tine – o inimioară; 
îmi amintesc cum culegeam împreună 
păpădii din curtea grădiniței – un 
buchet cu păpădii sau pajiștea cu 
păpădii din curtea grădiniței etc.).  
Cei care alegeți să realizați colaje-
felicitare, veți realiza sarcina propusă 
folosind materialele pe care le aveți 
pregătite în centrul Artă/zona de 
activități practice. Puteți folosi 
materialele propuse și/sau oricare alt 
material existent în zona de lucru, pe 
care îl considerați potrivit pentru 
lucrarea voastră. Vă rog să fiți atenți 
cum folosiți foarfeca! 
Dacă simțiți că este necesar, puteți    
să-mi puneți întrebări sau să-mi cereți 
opinia și vom stabili împreună ce veți 
face, dar sunt sigură că veți putea alege 
și singuri, cum s-a întâmplat adesea.  
 

4. Realizarea 
sarcinilor 
scrise, 
plastice, 
practice 

Fiecare copil va alege modul în care 
dorește să realizeze tema propusă și se 
va îndrepta spre masa de lucru, unde 
are materialele necesare realizării 
temei. Vor lucra tema propusă, timp în 
care voi observa și voi nota: 

 dacă observă/pipăie materialele de 
pe masă,  
- dacă comunică cu colegii din grupul 
format sau își aleg singuri materialele 
cu care vor lucra,  
- dacă încep să lucreze imediat ce s-au 
așezat sau aleg să se mai gândescă la 
ce și cum vor realiza lucrarea; 
- dacă lucrează cu plăcere sau 
întâmpină probleme în 
alegerea/realizarea sarcinii propuse,  
- de cât timp au nevoie pentru 
finalizarea activității alese, 
-  cui aleg să dăruiască rezultatul 
muncii lor, 
- cum oferă un cadou,  
- dacă atașează pagina primită 
jurnalului lor sau o lasă pe masa de 
lucru. 

-activitate practică: 
scriere, pictură, colaj; 
- carton colorat, 
creioane colorate, 
carioca, acuarele, 
pensule, bureți, hârtie 
colorată, paiete, 
diverse materiale 
mărunte pentru 
decor, fire colorate, 
lipici, foarfecă; 
-în grupuri mici/3 
grupuri; 

 
 
 
 
 
 
 

-observarea 
comportamentu
lui; 
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5. Completare
a lacunelor 
și 
corectarea 
greșelilor 

Voi trece pe la masa de lucru a fiecărui 
copil și voi sugera corectarea 
eventualelor greșeli de scriere, 
încadrare în spațiul de lucru (pagină), 
dacă este cazul. In acelaşi timp,  voi 
aprecia și încuraja copiii să continue 
activitatea începută, până la finalizare 
sau atâta timp cât îi face plăcere să 
lucreze. 

-activitate practică: 
scriere, pictură, colaj; 
-individual; 
 

- acuratețea/ 
corectitudinea 
scrierii 
mesajului; 
- încadrarea în 
spațiul de lucru; 
- îmbinarea 
corectă a 
culorilor și a 
elementelor de 
limbaj plastic: 
punctul, linia, 
pata de culoare; 
- alegerea 
corectă a 
materialelor și 
modul în care   
s-a realizat 
decupajul și 
lipirea 
elemntelor de 
colaj. 
- aprecieri orale 
individuale; 

6. Aprecierea 
rezultatelor 

Fiecare copil va așeza propria lucrare 
pe un panou, unde va exista:  

un simbol pentru mesaje  , unul 
pentru  picturi  și altul pentru colaje-
felicitări   , apoi vor trece individual 
pe la fiecare lucrare și vor face 
aprecieri prin aplicarea unor simboluri: 

 pentru lucrarea/lucrările preferate, 

 pentru celelalte lucrări 

(cele nefinalizate sau care necesită 
completări/ corectări/ ajustări - din 
punctul de vedere al copilului care face 
aprecierea). 
 

Voi observa și voi nota: modul în 
care reușesc să așeze lucrarea la 
simbolul corespunzător grupei de copii 
și categoriei de lucrări,  
- modul în care aleg să facă aprecieri cu 
simboluri și felul în care reușesc să 
motiveze alegere făcută, 
- dacă dăruiesc lucrarea realizată sau o 
păstrează pentru albumul lor.  

-Turul Galeriei; 
-în grupuri mici; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-verificare 
practică prin 
simboluri; 
-aprecieri 
verbale 
individuale ; 
-motivarea 
alegerilor 
personale; 
 
 
 
 
 

-observarea 
comportamentu
lui; 
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7. Valorificarea 
rezultatelor 
obținute în 
activitățile 
viitoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranziție/ 
ALA2 

Copiii care au finalizat lucrările, le pot 
oferi colegilor de grupă, pentru a le 
păstra ca amintiri în  
Jurnalul de absolvire. 
Cei care nu au finalizat lucrările, le vor 
termina la activitățile recuperatorii din 
ziua respectivă și vor dărui lucrarea în 
momentul în care este finalizată. 
 
Joc de mișcare: 
          „În rândul patru” 
 
 
Vizită la librărie 

„O amintire pentru 
colegul meu/colega 
mea” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-vizită didactică în 
scopul achiziționării 
copertei pentru 
Jurnalul de absolvire 
al grupei, cel care va 
rămâne la grădiniță,ca 
amintire pentru 
educatoare și viitorii 
preșcolari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În pași de dans 
ne pregătim de 
absolvire! 
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ALA1: ALFABETIZARE - Mesaje pentru colegii mei 

Mesaje alese pentru a fi scrise în activitatea pe domenii experiențiale: 

  Pa!   ;   La revedere!”   ; Vă iubesc! ;  Inimioare pentru colegi! ;  Dor de voi! ;  

Vă iubesc mult ;  Le mulțumesc, colegilor! ;   NOI . 

Mesajele alese au fost scrise pe șabloane, cu litere de tipar, și așezate la centrul Alfabetizare, pentru 
a fi folosite de către copii, dacă aveau nevoie. 
Cei care au memorat mesajul, l-au scris din memorie sau au ales să scrie mesajul dorit - alcătuit din 
maxim trei cuvinte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cea mai frumoasă amintire de la grădiniță suntem NOI, grupa noastră de copii! 

David Corpodean / 6 ani 



G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA 
 prof. înv. preşcolar Camelia Nicoleta Cîmpian 

                                                                              prof. înv. preşcolar Diana Iulia Stroia  

JURNAL DE ABSOLVIRE 
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ / O ZI 
GRUPA MARE 

Pagini de jurnal:   

Autoportret/  

ACESTA SUNT EU! 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

Îi iubesc și-i prețuiesc!  

Colegul preferat/colega preferată! 

EU și educatoarele mele                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                               

  

 Joc didactic: Continuă povestea! – desen cu creioane colorate 

Fiecare copil a desenat pe pagina de jurnal a  colegilor. 

La final de activitate, fiecare copil avea o pagină de jurnal 

realizată cu ajutorul colegilor săi, cu o amintire desenată, 

care continua povestea acelei pagini. 

În realizarea temei grafice, i-am rugat să păstreze armonia a 

ceea ce văd  în pagină, când se  rotesc. 
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JURNALUL ESTE:   (ce cred preșcolarii)      

҉ Carte. Poate fi și pentru flori, ca să scriem cum cresc. (Dragoș) ; 

҉ Un caiet. (Ștefania); 

҉ Foaie. (David); 

҉ Carte pe care scrii, ce ți s-a întâmplat în ziua aceea. (Sara); 

҉ Un caiet unde îți scrii secretele. (Bea); 

҉ Ușă de intrat cu cheiță mică. (Rebeca) ; 

҉ Ca o carte de povești. (Irina); 

҉ Carte în care îți ții amintirile. (Vlad); 

҉ Un pix cu care scrii într-un caiet mic și colorat frumos. (Ingrid); 

҉ Eu am acasă un jurnal , în care zice să-ți pui poza cu colegii, câte note ai luat, să colorezi 

cu culoarea preferată. (ȘTEFI).     

 

 

INTERVIU  DE ABSOLVIRE   

(o zi din viața de preșcolar – activități preferate) 

 

1. Centrul de interes preferat / Activitatea preferată;      

2. Mic dejun preferat / De top la grădiniță;                       

3. Rutina preferată; 

4. Tranziția preferată; 

5. Salutul preferat; 

6. Anotimpul preferat; 

7. Fenomenul meteo preferat; 

8. Ziua preferată;  

9. Luna preferată; 

10. Anul preferat (grupa mică/mijlocie/mare); 

11. Cea mai frumoasă amintire (o amintire de la grădiniță pe care nu o voi uita); 

12. Te rog să-mi lași o amintire! (pentru colegi - mesaj, desen, pictură, colaj etc.); 

13. Momentul poveștii / Povestea preferată; 

14. Prânzul preferat / De top la grădiniță; 

15. Poveste de somn ușor sau cântec de leagăn; 

16. Gustarea preferată / De top la grădiniță; 

17. Jocul distractiv preferat / Jocul în aer liber preferat; 

18. Un gând pentru educatoarea mea... 

 

 

Reporter la 
GRUPA ROZELOR 

https://www.jugarijugar.com/ca/primeres-joguines/3382-microfon-de-fusta.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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INTERVIU  DE ABSOLVIRE / V. 6 ani 

 1.  Construcții / Case din Lego;  

 2.  Cacao, pâine cu unt și cașcaval; 

 3.  Momentul poveștii; 

 4. „Luați seama bine!”; 

 5.  Salut cu inimioare;  

 6.  Iarna (Mă joc cu sora mea „De-a prinselea în zăpadă”); 

 7.  Soare cu curcubeu; 

 8.  Luni – Mă plimb cu mami, când vin la grădiniță; 

 9.  Decembrie; 

10. Grupa mare; 

11. Când facem activități; 

12. Mesaj - „Mi-a plăcut cum ne-am distrat la grădiniță”; 

13. Povestea preferată: Fulger McQueen; 

14. Ciorbă, piure de cartofi cu friptură de porc, Rafaello; 

15. Cântec de leagăn; 

16. Fruct; 

17. „Deschide-ți urechea bine!”/ Leapșa; 

18. Vreau să mai rămân la grădiniță! 

 

  Ziua mea de naștere / Ce cadou doresc să primesc de ziua mea ?   

 
- M-am născut într-o zi de LUNI, în data de 9 iunie, anul 2014; 
- De ziua mea, eu doresc un joc MONOPOLI.                                                              



PROIECT TEMATIC 

DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ

SUBTEMA

Amintiri pentru colegii mei / pagini de jurnal

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬motricitate grosieră și fină în contexte de viață familiare;

¬interacțiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate;

¬comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;

¬conceptul de sine;

¬autocontrol și expresivitate emoțională;

¬finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

¬activarea și manifestarea potențialului creativ;

¬mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

¬premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

¬relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.

Grupa

TEMA ANUALĂ DE STUDIU

JURNAL DE ABSOLVIRE

Cum exprimăm ceea ce simţim?

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ / O ZI
GRUPA MARE

G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA
 prof. înv. preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian   |   prof. înv. preșcolar Diana Iulia Stroia 

“Cea mai frumoasă amintire de la grădiniţă suntem noi, 
grupa noastră de copii.” 

(6 ani)



COMPORTAMENTE VIZATE
¤își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

¤manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia;

¤inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată;

¤exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;

¤exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;

¤recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare etc.;

¤realizează sarcini de lucru cu consecvență;

¤integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;

¤manifestă creativitate în activități diverse;

¤demonstrează creativitatea prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și   povești 
creative;

¤demonstrează simț muzical ritmic, armonie prin cântec, dans etc.;

¤exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 
receptivă);

¤demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor(comunicare expresivă);

¤identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activități curente;

¤asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și   orală pentru a 
transmite mesajul; 

¤construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trăite.

METODOLOGICE

MATERIALE:

Strategii de evaluare formativă: conversația, observația, jocul de rol, jocul didactic, exerciții                
grafice, activități practice;

Strategii de evaluare sumativă: expoziția, jurnalul.

ALFABETIZARE: cărți, planșe,jurnale vechi, jetoane cu litere, tăvi, creioane, șablon litere/cifre, 
foarfecă;

ȘTIINȚĂ: planșe, enciclopedii, obiecte din natură, material de diferite texturi;

JOCURI DE MASĂ: fire de ață, sfoară, paste mărunte;

JOC DE ROL: seturi de jocuri de rol (microfon reporter, agendă interviu,cameră filmare);

CONSTRUCȚII: piese lemn, piese lego, cuburi;

ARTĂ: creioane colorate, acuarele, pensule, bureți, lipici, sclipici, foarfeci, coli albe, 
coli color (hârtie, carton), materiale neconvenționale.

INVENTAR DE RESURSE

G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA
 prof. înv. preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian

prof. înv. preșcolar Diana Iulia Stroia 

JURNAL DE ABSOLVIRE
PROIECT TEMATIC  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ
GRUPA MARE

Grupa



BIBLIOGRAFICE:

Tătaru Lolica, Glava Adina, Chiș Olga (coordonatori), Piramida cunoașterii - Repere metodologie  
în aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014;

Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educația timpurie, București, 2019;

*** SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 
curriculumul pentru educație timpurie;

 - Ghidul grupei mari – ghid de resurse pentru profesioniști din serviciile de educație 

timpurie care coordonează grupa mare. 

Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educație timpurie, București, 2019;

 - Ghidul grupei mari – ghid de resurse pentru profesioniști din serviciile de educație 

timpurie care coordonează grupa mare. 

�cum arată un jurnal;
�ce cred că este un jurnal.

�cum va arăta Jurnalul de absolvire;
�ce temă vom alege pentru fiecare pagină;
�cum alegem temele paginilor de jurnal;
�la ce folosește un Jurnal de absolvire.

https://www.stepbystep.ro/

https://www.stepbystep.ro/

Ce știu copiii despre tema propusă?

Ce nu știu copiii și vor să afle?

INVENTAR DE PROBLEME
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COMPETENȚE SPECIFICE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
�Lexic și comunicare: utilizarea în comunicare a propozițiilor simple și dezvoltate;
�Gramatică: asocierea literei cu sunetul corespunzător / trasarea literelor prin exersare pe diverse suprafețe; 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ
�explorarea mai multor căi de rezolvare a unei probleme;
�diferențierea diferitelor texturi;
�grupare, sortare, măsurare a unor suprafețe;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
�aplicarea deprinderilor de igienă personală și consolidarea abilităților de autocontrol;
�aplicarea deprinderilor de bune maniere;
�îndoire, decupaj;

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV
�interpretarea unor fragmente muzicale, respectând ritmul și poziția corectă;
�utilizarea unor tehnici și instrumente pentru realizarea unor pentru realizarea unor lucrări plastice; 

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
�exerciții ritmice de grup;
�mers combinat cu alergare;
�euritmie.

https://www.stepbystep.ro/
https://www.stepbystep.ro/


Petrecem ultimele zile împreună la Grupa “Rozelor”.

Fiind un an plin de provocări, ne-am gândit să finalizăm ciclul preșcolar cu o 

activitate potrivită contextului, care să ne amintească peste ani, de frumoasele 

momente petrecute împreună.

Vom construi un Jurnal de Absolvire, în a cărui pagini vom așeza amintiri de suflet 

de la grupa noastră. Ne vom bucura, dacă veţi realiza propria pagină de jurnal, pe 

care să o atașăm jurnalului grupei, pagină prin care să exprimaţi sentimente și 

emoţii care vă încearcă la final de grădiniţă.

Vă suntem recunoscătoare pentru implicarea reală și ajutorul acordat în realizarea 

acestei teme și pentru colaborarea avută în cei trei ani de parteneriat.

Vă mulţumim!

Camelia și Diana

G.P.P. STEP BY STEP NR.12 - ALBA IULIA
 prof. înv. preșcolar Camelia Nicoleta Cîmpian

prof. înv. preșcolar Diana Iulia Stroia 

JURNAL DE ABSOLVIRE
PROIECT TEMATIC  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ
GRUPA MARE

Grupa

Dragi părinți, 

MESAJUL PĂRINTELUI: 

Mulțumesc din suflet, pentru tot ce este Nocu acum! 

Nu voi uita niciodată, ce mi-a spu Nocu într-o zi: 

   - Mama, ştii, eu sunt Mămos, dar sunt și Dienos, și Camelios!

   

Aceste cuvinte spun totul! Vă mulțumim!
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HARTA PROIECTULUI

LUNI

ADE:   DȘ (CM+AM) -
observare + numerotare file  

DEC - desen - 

șablon.

Jurnalul 

Decorăm pagini de jurnal 

VINERI 

ADE: Realizăm 
DPM  – concurs

expoziția – Jurnal de absolvire 
Ștafeta absolvenților

MARTI

ADE:   

 (DLC-elemente de 
comunicare scrisă/mesaje

DEC -pictură, DOS/Activitate 
practică -colaj)

O amintire pentru 
colegul meu /colega mea 

MIERCURI 

ADE: DLC+DOS  

DPM Euritmie 

Îi iubesc și-i prețuiesc 

În pași de dans, ne pregătim 
de absolvire

JOI

ADE: DLC+DEC+DOS
 

                                

Joc didactic : 

Poster/ Felicitare pentru 
educatoarea mea       

Continuă povestea...

Prezentăm părinților online sau în curtea grădiniței:

Jurnal de absolvire

În pași de dans ne pregătim de absolvire

fiecare copil primește propriul jurnal și diploma de absolvent atașată 
Jurnalului de absolvire

EXPOZIȚIE: 

DANS: 

FESTIVITATE DE ABSOLVIRE: 
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INVENTAR DE ACTIVITĂȚI / O SĂPTĂMÂNĂ  
SUBTEMA: AMINTIRI PENTRU COLEGII MEI/PAGINI DE JURNAL 
 
 
LUNI: 7,30 – 17, 30 
 
ADP:  Primirea copiilor/ ALA:Joc liber/ R. Mic dejun 
Rutina zilei:  Cum luăm un interviu? 
Tranziție:  “Luați seama bine…” 
ALA1:  Știință: Sortăm file pentru pagini de jurnal (formă, mărime, culoare); 
 Alfabetizare: Scriem etichete cu numele nostru (scriere liberă, scriere după model, utilizare șabloane). 
ADP/ÎD:  Salutul! / Calendarul naturii / Interviu de absolvire 
ADE:  DȘ (CM+AM) – observare + numerotare file - Jurnalul  
  DEC: desen - Decorăm pagini de jurnal - șablon. 
  Joc de mișcare: În rândul patru (Dans tematic pe cântecul „In rândul patru, banca de la geam” cu 

versuri adaptate la clasa de grădiniță) 
ALA2: Jocuri în aer liber /Activitate outdoor: Culegem plante pentru ierbarul grupei 
ADP: R Gustarea / MP: “Povești ca să te iubești mai mult” – lectura educatoarei 
 R Masa de prânz / Pregătirea pentru somn / Poveste de somn ușor / Somnul copiilor 
ADE: Recuperatorii: DEC: Finalizăm activitatea de decorare a paginilor pentru jurnal; 
 Alfabetizare: Scriem etichete cu numele nostru (scriere liberă, scriere după model, utilizare șabloane); 
 Răsfoim jurnalul doamnei educatoare, din perioada anilor de școală. 
ALA3:  Joc distractiv: Aș mânca o portocală! 
  Jocul memoriei: Amintiri din grădiniță 
  Jocuri în aer liber 
ADP:  R Gustarea / Plecarea copiilor din grădiniță. 
 
 
MARȚI: 7,30 – 17,30 
 
ADP:  Primirea copiilor/ ALA:Joc liber/ R. Mic dejun 
Rutina zilei:  Cum alegem/ oferim un dar de suflet  
Tranziție:  “Luați seama bine…” 
ALA1:  Artă - Decorăm pagini de jurnal; 
  Alfabetizare – Mesaje orale pentru colegi/colege; 
ADP/ÎD:  Salutul! / Calendarul naturii / Împărtășim amintiri de la grădiniță 
ADE:  DLC- elemente de comunicare scrisă – mesaje;  
 DEC –pictură;  
 DOS: Activitate practică-colaj O amintire pentru colegul meu /colega mea ; 
 DEC: Joc de mișcare: “În rândul patru”  
ALA2:  Vizită la librărie – Cumpărăm copertă pentru Jurnalul de absolvire al  Grupei ”Rozelor” mare 
  Jocuri în aer liber 
ADP:  R Gustarea / MP: “Povești ca să te iubești mai mult”– lectura educatoarei /Masa de prânz 
  R Pregătirea pentru somn / Poveste de somn ușor /Cântec de leagăn/ Somnul copiilor 
ADE:  Recuperatorii: Finalizăm pagina cu tema – O amintire pentru colegul/colega mea 
 Interviu de absolvire – Reporter pentru o zi 
ALA3:  Joc distractiv: Cine sunt și cum sunt eu?/ Interviu de absolvire 
  Jocuri în aer liber 
ADP:  R Gustarea / Plecarea copiilor din grădiniță. 
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MIERCURI:7.30 – 17.30 
 
ADP:  Primirea copiilor/ ALA:Joc liber/ R. Mic dejun 
Rutina zilei:  Interviu de absolvire  
Tranziție:  “Luați seama bine…” 
ALA1:  Artă - desen în culori: „Colegul preferat / colega preferată” 
  Bibliotecă - Mesaje orale, pentru educatoarele mele, la final de grădiniță. 
ADP/ÎD:  Salutul! / Calendarul naturii / Pe cine prefer eu? 
ADE:  Îi iubesc și-i prețuiesc (DLC+DOS comunicare în grupuri mici, exersarea mesajului scris, activitate 

practică – lipire) 
 DPM Euritmie - În pași de dans, ne pregătim de absolvire!  
ALA2:  Jocuri în aer liber - la alegerea copiilor 
  Activitate outdoor - Curățăm gazonul și măturăm aleea din curtea grădiniței 
ADP:  R Gustarea / MP: “Jurnalul unui puști” – lectura educatoarei/ Masa de prânz 
  R Pregătirea pentru somn / Poveste de somn ușor / Cântec de leagăn / Somnul copiilor 
ADE:  Recuperatorii: Finalizăm pagina de jurnal „Îi iubesc și-i prețuiesc” 
  Pagina grupei (personalizăm pagini de jurnal-decor șablon, frunze presate) 
  Desen - Moni - directoarea grădiniței noastre  (fotografia 3) 
ALA3:  Jocuri distractive: Jocul memoriei – Îi iubesc și-i prețuiesc 
  Jocuri în aer liber. 
ADP:  R Gustarea /Plecarea copiilor. 

 

 
 

JOI: 7.30 – 17.30 
 
ADP:  Primirea copiilor/ ALA Joc liber/ R. Mic dejun 
Rutina zilei: De TOP la grădiniță  
Tranziție:  “Luați seama bine…” 
ALA1:  Artă - desen în culori: „Colegul preferat / colega preferată”, Autoportret  (fotografia 3) 
  Joc de rol: Interviu de absolvire / Reporter pentru o zi 
ADP/ÎD:  Salutul! / Calendarul naturii / Cartea preșcolarului – un altfel de jurnal 
ADE:  DLC+DEC+DOS – Poster/ Felicitare pentru educatoarea mea   (fotografia 2) 
   Joc didactic : Continuă povestea... 
ALA2:  Jocuri în aer liber  În pași de dans ne pregătim de absolvire 
  Activitate outdoor – Stropim straturile cu flori din curtea grădiniței 
ADP:  R Gustarea / MP /Cartea preșcolarului – lectura educatoarei/ Masa de prânz 
  R Pregătirea pentru somn / Poveste de somn ușor / Cântec de leagăn / Somnul copiilor 
ADE:  Recuperatorii: Finalizare Poster 
  DEC+DOS – Amprenta palmei pictură + decupaj/lipire 
ALA3:  Jocuri distractive: Puzzle – ul grupei noastre 
  Jocul memoriei - O amintire/Un cuvânt 
  Jocuri în aer liber. 
ADP:  R Gustarea /Plecarea copiilor. 
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VINERI: 7.30 – 17.30 
 
ADP:  Primirea copiilor/ ALA Joc liber/ R. Mic dejun 
Rutina zilei:  Ne pregătim de absolvire 
Tranziție:  “Luați seama bine…” 
ALA1:  Construcții – Pregătim spațiul pentru expoziția : Jurnal de absolvire 
 Joc de rol: De-a reporterul / Interviu de absolvire 
ADP/ÎD:  Salutul! / Calendarul naturii / Axa amintirilor – 3ani la grădiniță 
ADE:  Realizăm expoziția – Jurnal de absolvire  
  DPM Ștafeta absolvenților – concurs 
 ALA2:  Repetare - În pași de dans ne pregătim de absolvire 
 ADP:  R Gustarea / MP / Cartea preșcolarului – lectura educatoarei/ Masa de prânz 
  R Pregătirea pentru somn / Poveste de somn ușor / Cântec de leagăn / Somnul copiilor 
ADE:  Prezentăm părinților - online sau în curtea grădiniței: 
 

Expoziția: 
Jurnal de absolvire 

 
Dans: 

În pași de dans ne pregătim de absolvire 
 

Festivitate de absolvire: 
Fiecare copil primește propriul jurnal și diploma de absolvent atașată                              

Jurnalului de absolvire 
 

 
Notă: Prezentarea online va fi realizată sub forma unei înregistrări cu secvențe din activitatea săptămânii, expoziția 
finală, dansul și festivitatea de absolvire. 
Copiii, alături de educatoarele grupei, vor primi părinții online și va fi prezentat materialul prelucrat, apoi vom ruga 
părinții să ne transmită un gând personal. 
 
ADP  R Gustarea / Plecarea copiilor 
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Proiect tematic „Album de grădiniță” 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: 

Evaluare finală 
 
 

TEMA PROIECTULUI: 

Album de grădiniţă 
 

DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ 

 

 

ARGUMENT 

 

La sfârșitul unui ciclu, ne place să auzim urale, iar când copiii absolvă grădiniţa, este un 

eveniment cu adevărat emoţionant. Într-adevăr, sfârșitul fiecărui an școlar ar trebui să fie 

emoţionant, ar trebui să fie palpitant.  

Timpul petrecut cu copiii din grupă a fost important. Copiii pe care i-am educat sunt prețioși 

pentru noi și ei trebuie să știe că timpul petrecut împreună a meritat. Așadar, nu am vrut să 

lăsăm ca anul acesta să se încheie fără un moment de care ei să îşi aducă aminte cu plăcere.    

De aceea am propus un proiect de o săptămână prin care să sărbătorim învățarea, să sărbătorim 

momentele plăcute pe care le-am trăit în ultimii trei ani și să le oferim şansa să se bucure de 

timpul care le-a rămas împreună. 

Sfârșitul anului școlar ar trebui, de asemenea, să fie un moment de recenzie, reflecție și 

sărbătoare. Tocmai de aceea ne-am gândit ca prin acest proiect să realizăm o evaluare finală 

centrată pe proces, care să vizeze nu doar ce poate sau nu poate să facă copilul, ci și modul cum 

face anumite lucruri și pașii pe care îi parcurge în realizarea unor sarcini. 

Punctul de pornire al acestui proiect l-a constituit atracția copiilor pentru „Colțul familiei”, un 

spațiu destinat afișării unor fotografii ale copiilor împreună cu familia, în care pornind de la 

fotografii ei povestesc despre membrii familiei și despre diferite evenimente sau activități 

desfășurate împreună cu familia. Astfel, ne-am gândit să le oferim copiilor șansa să retrăiască 

clipele minunate din grădiniță și să punem în valoare coeziunea grupului din care fac parte prin 

desfășurarea unor activități și jocuri care au în centrul atenției fotografii făcute pe parcursul 

anilor de grădiniță. 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare. 

 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate. 

 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității. 

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare. 

 Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute. 

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat. 

 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;   

- Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare;  

- Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice 

specifice; 

- Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate; 

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

- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

- Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare 

grafică și orală pentru transmiterea unui mesaj; 

- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, 

lungime, volum; 

- Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 
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CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor: 

 

 
BIBLIOTECA 

 
- albume cu fotografii  
- afișe, pliante din timpul 

grădiniței 
- jurnalul grupei 
- fotografii  
- litere decupate 

- baloane, cifre 

 

ARTĂ 
 
- coli de hârtie 
- creioane colorate, carioca, tempera, 

pensule, 
- scoici, pietricele, coli de carton, lipici, 
- tablou de grup 
- lut 

- diplome, medalii 
- cretă 
 

 
CONSTRUCŢII 

 
- cuburi de lemn 
- scaune 

- cutii de carton pentru 
muzeul fotografiilor,  

- sfori, cleme pentru expoziții 
 

 
JOC DE ROL 

 
- aparat de fotografiat 
- lanterne, veioză 
- calculator, imprimantă 

- costumații și accesorii 

 
ŞTIINŢĂ 

 
- prezentare power point cu fotografii 

din timpul desfășurării unor activități 
din grădiniță, 

- jetoane cu cifre, fotografii, coli de 
flipchart 

- fotografii de diferite mărimi, alb-
negru și color, fotografii decupate în 
diferite forme geometrice 

 

 
JOC MANIPULATIV 

 
- Puzzle cu fotografii de grup 
- Joc memory cu fotografii 

ale copiilor  

- Sfoară 
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 INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI 

 

LUNI 

 

7,30 – 

8,00 

ADP - Primirea copiilor 

ALA1 – Joc liber 

8,00 – 

8,30 

 

 ALA1 - Știință: Pregatim baloane pentru 

numărătoarea inversă? 

Copiii au de umflat baloane colorate pe care le vor 

numerota și decora. Baloanele vor fi sparte pe 

rând în fiecare zi, în ordine descrescătoare, pentru 

a marca ultimele zile de grădiniță - astfel vor 

exersa şi numerația în ordine descrescătoare. 

 

Artă: E sărbătoare în clasa mea - desen liber     

  

 

8,30 – 

9,00 

ADP - Micul dejun (deprinderi specifice) 

9,00 – 

9,30 

 

 

 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate 

de grup:  

 Ce mi-a plăcut/ ce nu mi-a plăcut la 

grădiniță! – brainstorming – copiii au 

la dispoziţie două grafice în care 

desenează ce le place și ce nu le place, 

apoi prezintă colegilor alegerea, 

motivând afirmațiile făcute. 

Rutine: Îmi place să mă joc cu tine – 

exerciţiu de respect şi empatie 

Tranziţii: Sunt voinic, fac gimnastică de mic 
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9,30 – 

11,00 

ADE: 

1. DȘ: Ce pot să spun despre....!, vizionarea unui PPT cu fotografii de pe 

parcursul celor trei ani de grădiniță – fotografiile prezentate sunt de la diferite 

activități de pe parcursul celor trei grupe (Ex: când spală fructe și legume, când 

experimentează topirea, când au găsit o buburuză, etc.) . Copiii descriu ce văd în 

fotografie şi amintirile lor legate da acel moment, iar apoi sunt solicitați să spună 

cât mai multe lucruri despre care au învățat în acea activitate (despre fructe, 

despre legume, despre stările de agregare ale apei, etc ). 

2. Activitate integrată: Jurnal de grădiniță, DLC+DȘ (Educarea Limbajului + 

Activitate Matematică - sortarea fotografiilor după formă şi eveniment) 

Copii descriu activitățile prezentate în fotografii punându-se accent pe vorbirea 

corectă în propoziții și în funcție de forma fotografiei (romb, dreptunghi, 

triunghi,etc), o așază la grupa din care face parte. 

 11,00 -

12,00 

Joc distractiv „Caută comoara” 

12,00-

12,30 

ADP - Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice) 

MARŢI 

 

 

 

7,30 – 

8,00 

8,00 – 

8,30 

ADP - Primirea copiilor 

ALA1 – Joc liber 

 ALA1:  

Alfabetizare: Tabloul cu autografe – Copiii își scriu numele 

pe o foaie de hârtie, apoi dau foaia altor colegi pentru ca 

aceştia să le dea autografe. 

 

 Știință: Numește colegii pe care i-ai văzut în fotografie! – 

joc de memorie - Dintr-un săculeț este extrasă pe rând câte o fotografie; copilul 

are la dispoziție 10 secunde să privească fotografia, apoi trebuie să numească 

colegii pe care i-a văzut. 
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8,30 – 

9,00 

ADP - Micul dejun (deprinderi specifice) 

9,00 – 

9,30 

 

 

 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate 

de grup: Ghici cine este cel care.... leagă șireturile colegilor, nu mănâncă roșie, 

își ia hainele pe dos ...?  

Exerciţiu distractiv - copiii își pot recunoaște colegii în funcție de anumite 

„calități” și „defecte”. Ei vor învăța să fie rezistenți emoțional, să nu se supere 

când le sunt prezentate defectele. 

Rutine: Sunt copil politicos! (cântec cu mişcări) 

Tranziţii: Suntem mici, suntem mari – joc de mișcare 

9,30 – 

11,00 

 

ADE: 

Activitate integrată: Albumul cu emoții și 

sentimente DOS1 +DOS2 (Educație pentru 

Societate + aplicație)   

Copiii vor selecta  fotografii care ilustrează 

diferite emoții, le vor denumi și clasifica, 

apoi le vor sunt lipi în album, la pagina cu simbolul corespunzător. 

DEC (Educație muzicală): Adio Grădiniță! De Alexandrina Palcă - învățare cântec 

11,00-

12,00 

ALA2 – Joc de mișcare: Buchețele, buchețele! 

12,00-

12,30 

ADP - Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice) 

MIER-

CURI 

 

 

 

 

7,30 – 

8,00 

 

ADP - Primirea copiilor 

ALA1 - Joc liber 

8,00 – 

8,30 

 

ALA1 –  

Joc manipulativ: Memory cu fotografiile copiilor - jocul se desfățoară cu 

fotografii - portret în dublu exemplar; acestea sunt întoarse cu fața spre masă, 

iar copiii trebuie să găsească perechea întorcând pe rând câte două fotografii; 

câștigă cel care are mai multe perechi la final. 
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Joc de rol: La studioul foto – Copiii trebuie să se pregătească pentru o ședință 

foto, să se aranjeze, să amenajeze un spațiu unde se pot face fotografii, să facă 

fotografii colegilor utilizând un aparat foto. 

8,30 – 

9,00 

ADP - Micul dejun (deprinderi specifice) 

9,00 – 

9,30 

 

 

 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate 

de grup: Prietenul meu cel mai bun este... pentru că..! - prin această activitate 

cei mici au posibilitatea să recunoască calități, comportamente, dar și să le 

aprecieze. 

Rutine: Ne ascultăm, ne respectăm. 

Tranziţii: Lanțul prieteniei – joc de mișcare 

9,30 – 

11,00 

 

ADE: 

Activitate integrată: Afiș cu fotografii,  

DȘ+DPM (număratul în limitele 1-10 + 

tipuri de alergare) – după ce își aleg un 

plic, copiii aleargă și așează 

fotografiile pe panou, le numără și 

apoi așază cifra potrivită 

DOS – Tabloul grupei mele (colaj 

tablou) copiii își printează pozele 

demonstrând  aptitudini tehnologice, 

le decupează, le lipesc și realizează un 

tablou al grupei 

 

 

 

 11,00-

12,00 

ALA2 – Adio, voi colegi mai mici - Mesaje desenate pe asfalt  

12,00-

12,30 

ADP - Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice) 
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JOI 

 

 

 

7,30 – 

8,00 

 

ADP - Primirea copiilor 

ALA1 – Joc liber 

8,00 – 

8,30 

 

ALA1 – Joc manipulativ:  

Grupa mea – puzzle 

               

 

 

Artă: Trofeul meu de sfârşit de an şcolar- modelaj – la centrul „Artă” sunt 

expuse imagini cu diferite trofee, iar copiii pot să redea la alegere unul dintre ele. 

8,30 – 

9,00 

ADP - Micul dejun (deprinderi specifice) 

9,00 – 

9,30 

 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate 

de grup: Bunătate și complimente – adresarea unor complimente colegilor de 

grupă  

Rutine: Cuvinte magice 

Tranziţii: Câte unul, câte doi 

9,30 – 

11,00 

 

ADE: 

1. DLC – Alfabetul numelor copiilor 

din grupă– realizarea unui grafic cu 

fotografii în funcție de sunetul inițial al 

numelui 

2. Activitate integrată: Muzeul 

fotografiilor, DȘ + DOS (grupare + aplicație) 

în funcție de forma fotografiilor, acestea 

sunt aranjate și lipite pe coli mari de carton. 

11,00-

12,00 

ALA2 – Expoziție cu lucrări realizate pe parcursul grădiniței – copiii își aleg din 

portofolii 1, 2 lucrări preferate pe care le expun pe pătuțuri 

12,00-

12,30 

ADP - Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice) 
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VINERI  

 

 

 

7,30 – 

8,00 

 

ADP: Primirea copiilor 

ALA1: Joc liber 

8,00 – 

8,30 

 

ALA1: Construcții: Podium pentru premiere  

Artă: Diplome și medalii pentru colegii de grupă - desen liber - copiii pot crea 

diplome sau pot să deseneze și să decupeze medalii pe care le oferă colegilor 

8,30 – 

9,00 

ADP: Micul dejun (deprinderi specifice) 

9,00 – 

9,30 

 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate de 

grup: Scrisoare de bun rămas – compunere orală – copiii pot să transmită 

gânduri, sentimente, respectând etapele unei scrisori. 

Rutine: Salutul în vreme de pandemie 

Tranziţii: Dacă vesel se trăiește! 

9,30-

11,00 

 

ADE: 

Activitate integrată: Mesaj pentru colegii mei  -  DEC + DLC  (desen + ed. 

limbajului) - copiii au șansa să își ia adio de la colegi prin realizarea unui desen 

însoțit de mesaje scrise. 

DPM: Cursa Voiniceilor (întreceri sportive) - fiind ultima zi de grădiniță,  jocurile 

și întrecerile sportive sunt alese pentru a crea bună dispoziție. 

11,00-

12,00 

ALA2 – Marșul triumfal - pe melodia Aida (Giuseppe Verdi) copiii, câte doi, se vor 

așeza pe scenă și vor da drumul la baloane, luându-și la revedere de la grădiniță. 

12,00-

12,30 

ADP - Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice) 
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Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă vor fi diseminate în rândul părinţilor, copiilor, prin 

discuţii, fotografii, etc. 

Activitățile au fost planificate conform Curriculumului pentru educația timpurie și au fost 

stabilite metode și procedee adecvate desfășurării activităților într-o manieră integrată. Conținuturile 

activităților sunt raportate la situații concrete din viața copiilor iar mijloacele sunt menite să stimuleze 

curiozitatea și interesul copiilor. 

 

 

Bibliografie:  

 V.Preda, M.Pletea, F.Grama; „Ghid pentru proiecte tematice – abordare în manieră integrată a 

activităților din grădiniță”; Ed. Humanitas Educațional; 2005. 

 M. Mihăescu, L.Preda (coordonatori); „Ghid de bune practici elaborat pe baza studiilor de caz 

efectuate în grădinițe de copii din Italia, Suedia, Spania și România”; Târgoviște; 2013. 

 Suport de curs „Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță”, Ed. Foton, 2013. 

 Revista „Învățământul preșcolar” nr.1-2/2012 

 Revista „Învățământul preșcolar în mileniul III”; Ed. Reprograph, 2012. 

 



TEMA ANUALĂ DE STUDIU

TEMA PROIECTULUI

Magia şcolii
DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ

Ce și cum vreau să fiu?

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Motivația alegerii acestei teme a pornit de la desfășurarea unor activități în parteneriat cu școlile din localitate. În 
sala de grupă am primit vizita școlarilor și doamnelor învățătoare de la școlile: Matei Basarab și Tudor 
Vladimirescu - Târgoviște. O parte dintre aceștia erau foşti preşcolari ai grădiniţei noastre, care au dorit să revadă 
locul de unde au facut primii paşi spre şcoală şi, de asemenea, pe doamnele educatoare. Şcolarii au fost 
întâmpinați cu bucurie de copiii grupei mari, care au urmărit cu interes și curiozitate experiențele vieții de școlar, 
prezentate sub forma unui colaj de fotografii, la IQboard.

În scopul adaptării preşcolarului la mediul şcolar, al formării şi adâncirii reprezentărilor acestuia despre şcoală, se 
va urmări introducerea treptată a copilului în atmosfera şcolară, motiv pentru care aceștia vor vizita una dintre 
școlile partenere.

Pe tot parcursul derulării proiectului, copiii vor realiza lucrări variate, integrând în jocurile lor noile informaţii 
dobândite, impresiile despre ceea ce au văzut şi au auzit; vor confecţiona cărţi tematice, vor picta şcoala şi 
rechizitele școlarului, vor realiza colaje, postere, invitații și își vor forma și exersa deprinderi și priceperi, specifice 
școlarității. Toate aceste produse vor fi expuse la centrul tematic, cât mai vizibil, pentru a putea fi observate de 
către părinţi, parteneri, membri ai comunității.

PROIECT INTEGRAT - GRUPA MARE

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Nr. 13 TÂRGOVIȘTE
Prof. Lupu Gabriela Ianina / Prof. Cristescu Corina Florentina

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
¬A1 - Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

¬B1 - Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârstă apropiată;

¬C2 - Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

¬C3 - Activare și manifestare a potențialului creativ; 

¬D2 - Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

¬D3 - Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

¬E1 - Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;

¬E2 - Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 
apropiat.



RESURSE:

METODE ȘI PROCEDEE:

Materiale: car̆ti̦, reviste, pliante, enciclopedii, jetoane cu rechizitele școlarului, jocuri cu litere / 
cifre, tabla,̆ markere, stickere, vase gradate, puzzle-uri, șortu̦lete̦, halate, ustensile 
de bucat̆ar̆ie, piese de lemn, piese lego, cuburi, materiale reciclabile, creioane 
colorate, acuarele, pensule, lipici, foarfece, coli albe si̦ colorate, demicarton, cocă 
de jucărie, coloranți alimentari, materiale din natură, ceas, clepsidră, pastă de 
săpun, nisip colorat / kinetic

Digitale: aparat foto, telefon, tabletă, laptop, calculator, IQboard, aplicaţii media: Pinterest, 
Youtube, JSPuzzles, Wordwall

Umane: copii, educatoare, părinți, bunici, membrii comunității

De timp: o săptămână

jocul, observarea, conversaţia, povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, 
problematizarea, experimentul, demonstraţia, explicaţia, jocul de rol,                    
Mind-mapping, Chip-urile vorbitoare, brainstorming, Music, colors and creativity.

COMPORTAMENTE VIZATE:
¬A.1.2. – Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare;  

¬B.1.3. – Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;

¬C.2.1. – Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

¬C.3.2. – Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri creative;

¬D.2.1. – Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 
(comunicare expresivă);

¬D.2.3. – Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;

¬D.3.2. – Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere;

¬D.3.3. – Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente;

¬D.3.4. – Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală 
pentru transmiterea unui mesaj;

¬E.1.2. – Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat;

¬E.2.1. – Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația; 

¬E.2.5. – Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.
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Ce nu știu copiii și vor să afle?

�De ce trebuie să învețe școlarii?
�Când se joacă școlarii?
�Ce utilitate au rechizitele?
�De ce școala este mai mare decât 

grădinița?
�De ce școlarii poartă uniforme?
�De ce sună clopoțelul? 
�Care sunt diferențele dintre activitatea de 

la grădiniță și cea de la școală?
�Ce  sunt  „orele  de…”  şi  de  ce  trebuie  

să  le  parcurgă?

Ce știu copiii despre tema propusă?

�După terminarea grădiniței mergem 
la școală.

�In̂ curan̂d vom fi sçolari.
�Copiii care merg la școală se numesc 

școlari.
�Doamna care îi învață se numește 

învățătoare.
�Școlarii poartă ghiozdane în care au 

rechizite (cărți, caiete, ș.a.).
�Rechizitele școlarului seamănă cu 

cele ale preșcolarului.

INVENTAR DE PROBLEME



În cadrul activităţilor pe care le desfăşurăm cu cei mici, în perioada ce urmează, vom 

derula un proiect tematic care abordează o problematică aparte şi necesară celor care, nu 

peste mult timp, vor păși în următoarea etapă, cea a școlarității.

Copiii vor porni pe acest drum pe care și-l croiesc în funcție de propria personalitate 

oglindită prin ceea ce „fac”, „lucrează”, „obţin”. 

În acest scop vă rugăm să purtaţi, cu fiecare copil, discuţii despre activităţile pe care le 

desfăşoară un „şcolar”, rechizitele acestuia, orarul unei zile și comportamente specifice 

vieții de școlar. Copiii învață care sunt lucrurile importante în viață ascultându-ne și 

privindu-ne, de aceea nu trebuie numai să le explicăm cum să se comporte, ci mai ales să le 

aratăm cum să o facă. 

Vom încheia acest proiect cu un eveniment ce se va desfășura în curtea grădiniței, la care 

vă invităm să ne fiți alături pentru a încununa cu succes munca depusă în cei trei ani de 

grădiniță petrecuți împreună!

Vă mulțumim și ne bucurăm că ne sunteți parteneri în acest demers educativ!

Cu stimă,

Educatoarele grupei

Dragi părinți, 
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HARTA PROIECTULUI 
DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE

ȘCOALA 
NE AȘTEAPTĂ

RECHIZITELE 
ȘCOLARULUI

CARTEA DE ÎNCEPUT, 
ABECEDARUL

DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE 
ȘI VIITORII MEI COLEGI

LA REVEDERE, 
GRĂDINIȚĂ!
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PLANIFICAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI 
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 ADP: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber  

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

9:00 – 9:30 ADP: ÎD – Clinchet de clopoțel 
R: Un altfel de salut – variante de salut în context pandemic  
(Suntem prinți / prințese; Valul; Namaste) 
T: Înviorarea – Ghidușii  
https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs 

 
 
 
 
9:30 – 11:30 

ADE (DȘ) – Cunoașterea mediului:  
Ziua Porților Deschise (tur virtual) – observare școala 
ALA:  
Alfabetizare: Răsfoim pliante cu oferta educațională a școlilor 
Joc de rol: Sună clopoțelul! (interpretarea rolurilor specifice mediului școlar – 
elev, învățătoare)  
Materiale de construcție: Școala mea din viitor 
ADE (DEC) – Educație muzicală:  
Cântec – Noi suntem școlari  
https://m.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q  
Joc ritmic – Școlarii veseli (metoda Batti Strauss) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1WrjzWYrjw  

11:30 – 12:00 ALA:  
Joc de mișcare: Atinge clopoțelul! 
Joc distractiv: Atenție, se sună! 

12:00 – 12:30 ADP: R – Masa de prânz - deprinderi specifice 

12:30 – 13:00 ADP: R – Ora de poveste - pregătirea pentru somn - deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 ADP: R – Somnul / perioada de relaxare de după-amiază 
ALA – Joc liber 

15:00 – 15:30 ADP: R – Gustarea – deprinderi specifice 

15:30 – 17:00 ADE(D.Ș.) – Cunoașterea mediului: Școala ne așteaptă – discuții libere în grup 
restrâns 
ALA:  
Manipulative / matematică: Școala – trecut și viitor 
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=818007&lang=en&size=5&cut
=8&scale=6  
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=818030&lang=en&share  
Materiale de construcție: Școala mea din viitor 
ADE (DEC) – Educație muzicală:  
Repetare cântec – Noi suntem școlari  
https://m.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q  
Joc ritmic – Școlarii veseli (metoda Batti Strauss) 

17:00 – 17:30 ADP: R – Plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice 

https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6MKs
https://m.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q
https://www.youtube.com/watch?v=s1WrjzWYrjw
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=818007&lang=en&size=5&cut=8&scale=6
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=818007&lang=en&size=5&cut=8&scale=6
https://www.jspuzzles.com/puzzle.php?puzzle=818030&lang=en&share
https://m.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q
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MAGIA ȘCOLII 
PROIECT INTEGRAT  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ 
GRUPA MARE 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MARŢI  
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 ADP: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber 

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

9:00 – 9:30 ADP: ÎD – Cine are carte, de multe are parte! 
R: Să măsurăm timpul (deprinderea de a respecta ordinea activităților dintr-
un orar) 
T: Să ne înviorăm, la activități atenți să stăm! (exerciții pentru picioare și 
brațe) 
 

 
 
 
 
9:30 – 11:30 

ADE(D.Ș.) – Activitate matematică: Clasa virtuală – exerciții cu material 
individual (numerația 1-10) - IQboard 
ADE (D.O.S.) – Educație pentru societate:  
Istoria scrisului – joc didactic + poster Alfabetul viu (metoda Mind-mapping) 
ALA:  
Stiință: Ora la școală (măsurarea timpului) 
https://wordwall.net/ro/resource/2413264/ce-or%C4%83-indic%C4%83-
ceasul  
Nisip și apă: Rechizitele școlarului (tablouri cu nisip) 
Artă: Ghiozdănelul cu surprize (pictură cu pasta de săpun pe diferite 
suprafețe) 

11:30 – 12:00 ALA:  
Joc distractiv: Tic-Tac 
Joc de atenție: Ce s-a schimbat? 
 

12:00 – 12:30 ADP: R –  Masa de prânz - deprinderi specifice 

12:30 – 13:00 ADP: R – Ora de poveste - pregătirea pentru somn - deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 ADP: R – Somnul / perioada de relaxare după-amiază. 
ALA – Joc liber 
 

15:00 – 15:30 ADP: R – Gustarea – deprinderi specifice  

15:30 – 17:00 ADE (DȘ) – Activitate matematică: Matematică distractivă – Caută vecinii   
(limitele 1-10) – joc Wordwall (IQboard) 
https://wordwall.net/ro/resource/16975807/caută-vecinii-1-10  
ADE (DOS) – Educație pentru societate:  
Poster Alfabetul viu (metoda Mind mapping) - finalizare 
ALA: 
Știință: Completează ce lipsește! (ceasul) 
Alfabetizare: Scrisoare pentru învățătoarea mea (exerciții grafice) 
 

17:00 – 17:30 ADP: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber  
 

https://wordwall.net/ro/resource/2413264/ce-or%C4%83-indic%C4%83-ceasul
https://wordwall.net/ro/resource/2413264/ce-or%C4%83-indic%C4%83-ceasul
https://wordwall.net/ro/resource/16975807/caută-vecinii-1-10
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MAGIA ȘCOLII 
PROIECT INTEGRAT  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ 
GRUPA MARE 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MIERCURI  
 
 
 

 
TURA I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 ADP: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber 

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

9:00 – 9:30 ADP: ÎD – Cum doresc să fie învățătoarea mea? 
R: Să ascultăm și să învățăm! (deprinderea de a respecta reguli) 
T: Învățătoarea – cântec 
https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY  
 
 
 

 
 
 
 
9:30 – 11:30 
 

ADE (DLC) – Educarea limbajului – Călătorie în viitor - poveste creată cu 
început dat (metoda Chip-urile vorbitoare) 
ALA:  
Alfabetizare: Invitație eveniment – „În loc de rămas bun...” 
Manipulative / Matematica: Colegii mei – puzzle de podea (realizat din 
fotografia de grup a clasei) 
Nisip și apă: Școala din pădure – masa luminoasă (materiale din natură și 
nisip colorat) 
ADE (DPM) Educație fizică: În pași vioi către școală! - parcurs aplicativ (mers, 
alergare, săritură) 
Joc sportiv: Școlărei și școlărițe (îndemânare) 

11:30 – 12:00 ALA:  
Audiţie: Alfabetul năzdrăvan 
https://www.youtube.com/watch?v=YRJkA9qGPwE   
Cântecul alfabetului 
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs 

12:00 – 12:30 ADP: R – Masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 ADP: R – Ora de poveste - pregătirea pentru somn - deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 ADP: R – Somnul / perioada de relaxare după-amiază  
ALA – Joc liber 

15:00 – 15:30 ADP: R – Gustarea – deprinderi specifice;  

15:30 – 17:00 ADE (DLC) – Educarea limbajului: Călătorie în viitor- poveste creată cu 
început dat (metoda Chip-urile vorbitoare) 
ALA: 
Alfabetizare: Mesaj pentru prietenul meu 
Artă: ArtȘcoala – pictură magnetică 
ADE (D.P.M. )– Educație fizică: În pași vioi către școală! - parcurs aplicativ 
(mers, alergare, săritură) 
Joc sportiv: Ștafeta rechizitelor (îndemânare) 

17:00 – 17:30 ADP: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  
ALA – Joc liber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY
https://www.youtube.com/watch?v=YRJkA9qGPwE
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
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MAGIA ȘCOLII 
PROIECT INTEGRAT  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ 
GRUPA MARE 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

JOI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 ADP: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber 
 

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

9:00 – 9:30 ADP: ÎD – Sfaturi pentru viitori școlari 
R: Ghicește ce este! (ghicitori despre rechizitele școlarului) 
T: Degețele jucăușe (exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor) 
 

 
 
 
 
9:30 – 11:30 

ADE (DȘ) – Activitate matematică: Micul matematician! - joc didactic 
(probleme ilustrate) 
ADE (DOS) – Activitate practică: Ce vreau să fiu? 
(confecționare costume din materiale reciclabile) 
ALA:  
Joc de rol: Fursecuri (coca de jucărie) 
Materiale de construcție: Orășelul copiilor 
Știintă: Săculeții fermecați – rechizitele școlarului  

11:30 – 12:00 ALA:  
Joc distractiv: Ghiozdănelul fermecat 
 

12:00 – 12:30 ADP: R – Masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 ADP: R – Ora de poveste - pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 ADP: R – Somnul / perioada de relaxare după-amiază 
ALA – Joc liber 

15:00 – 15:30 ADP: R – Gustarea – deprinderi specifice;  

15:30 – 17:00 ADE (DȘ) – Activitate matematică: Micul matematician! - joc didactic 
(probleme ilustrate) 
ADE (DOS) – Activitate practică: Ce vreau să fiu? 
(costume din materiale reciclabile - finalizare ) 
ALA: 
Manipulative: Cifre și litere vesele - playmais 
Știință: Micii cercetători – experiment „Apa plimbăreață” 
 

17:00 – 17:30 ADP: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  
ALA – Joc liber 
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MAGIA ȘCOLII 
PROIECT INTEGRAT  /  DURATA: O SĂPTĂMÂNĂ 
GRUPA MARE 

DATA/ 
ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

VINERI  
 
 
 
 

 
 
 

TURA I 
 
 
 
 
 
 

8:00 – 8:30 ADP: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice 
ALA – Joc liber 

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

9:00 – 9:30 ADP: ÎD – Rămas bun grădiniță, școala ne așteaptă! 
R: Știu să mă descurc (însușirea unor deprinderi specifice vieții de școlar) 
T: Dacă părinții ar fi copii – joc muzical (secvența de mișcare) 
https://www.youtube.com/watch?v=F0eQMNiE4nU 
 

 
 
 
 
9:30 – 11:30 

ADE (DLC) – Educarea limbajului: Călătorie în țara cuvintelor – joc didactic 
(propoziții, cuvinte, silabe) 
ADE (DEC) – Educație artistico-plastică: 
Tema plastică: pata de culoare 
Subiectul: Simfonia culorilor – pictură (metoda Music, colors and creativity) 
ALA:  
Alfabetizare: Anii mei de grădiniță, către școală o portiță – carte tematică 
(reprezentare grafică propoziții, cuvinte, silabe) 
Joc de rol: Peripeții la școală - improvizație (invitat - prof. de teatru) 
Manipulative/matematică: Camera școlarului – mulțimi de obiecte în limitele 
1-10 (IQboard) 
 

11:30 – 12:00 ALA:  
Joc de mişcare: Ștafeta școlarilor! 
Joc distractiv: Îmbrățișări muzicale 

12:00 – 12:30 ADP: R – Masa de prânz - deprinderi specifice 

12:30 – 13:00 ADP: R – Ora de poveste- pregătirea pentru somn - deprinderi specifice. 

 
 
 

 
 

TURA II 

13:00 – 15:00 ADP: R – Somnul / perioada de relaxare după-amiază 
ALA – Joc liber 

15:00 – 15:30 ADP: R – Gustarea – deprinderi specifice 

15:30 – 17:00 ADE (DLC) – Educarea limbajului: Călătorie în țara cuvintelor – joc didactic 
(propoziții, cuvinte, silabe) 
ADE (DEC) – Educație artistico-plastică 
Tema plastică: pata de culoare 
Subiectul: Simfonia culorilor – pictură (metoda Music, colors and creativity) – 
finalizarea lucrărilor 
ALA: 
Alfabetizare: Anii mei de grădiniță, către școală o portiță – finalizare carte 
tematică 
Nisip și apă: Plutește / se scufundă – experiment (predicții + completare fișă) 
 

17:00 – 17:30 ADP: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice  
ALA – Joc liber 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F0eQMNiE4nU
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Eveniment de încheiere 
 
 
 

ÎN LOC DE RĂMAS BUN... 
 

Evenimentul se va desfășura în curtea grădiniței după-amiaza, între orele 17:00 – 
19:00. Copiii vor veni împreună cu părinții / bunicii, îmbrăcați în costumele realizate în 
această săptămână la centrul Artă, din materiale reciclabile (reviste, ziare, saci 
menajeri, cutii, CD-uri ș.a.).  

Pe o scenă improvizată și decorată cu posterul pictat prin metoda Music, colors 
and creativity și cu alte materiale realizate pe parcursul proiectului, copiii își vor 
prezenta costumele, apoi vor transmite, în echipă cu părintele, mesaje pentru colegi 
sub formă de cântec, dans sau poezie. 

Vor vizita un stand cu obiecte confecționate în familie și vor servi fursecurile 
pregătite în centrul Joc de rol.  

La final, vor lansa lampioane cu mesajele scrise (centrul Alfabetizare) și vor 
participa la o tombolă în cadrul căreia se vor licita produsele expuse. 

Pentru a crea o punte spre viitor, vor închide în CAPSULA TIMPULUI un gând / o 
amintire din anii de grădiniță. Capsula timpului va fi reprezentată de o cutie metalică 
ce va fi deschisă la întâlnirea de 10 ani a promoției.    

 
 

 
 
 
Notă:  
În cadrul acestui proiect au fost folosite câteva metode interactive, interesante, pe care le descriem în 
continuare. 
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Metoda  
Music, colors and creativity 

 
Materiale necesare: o foaie de hârtie lunga (5-10 m); pensule; acuarele; casetofon; CD cu muzică. 
 
Etape: 1. Anunțarea temei picturii; 

2. Fiecare participant își ocupă locul la masă, își ia o pensulă și își alege o culoare; 
3. Fiecare participant realizează o pictură în dreptul său, cu tema indicată, pe fond muzical; 
4. La schimbarea fiecărei secvenţe melodice, participanții fac câte un pas la dreapta și din 
când în când își pot schimba culorile între ei; 
5. Fiecare participant va continua desenul celuilalt, fără a-l strica. 
 

Metoda  
Mind-mapping  

(harta mintii) 
 
Este o metodă de organizare schematică a informațiilor. Pornind de la o idee centrală sau doar de la 
un cuvânt poți dezvolta în jur alte idei. 
 
 Este de mare ajutor în sintetizarea informațiilor; 
 Toate mind-mapping-urile pornesc de la aceeași structură. Ele sunt organizate după cum 

urmează: 
- Ideea principală este întotdeauna un cuvânt / imagine așezat (ă) în centrul paginii. 
- Temele de baza pornesc din imaginile creionate sub forma unor brațe. 
- Brațele conțin un cuvânt-cheie sau o imagine-cheie cu care sunt corelate. 
- Subiectele mai puțin importante derivă din brațe sub forma unor brațe mai mici. 
- Toate brațele formează o structură interconectată. 

 Poate fi utilizată la grădiniță, cu ajutorul imaginilor din reviste. 
 

 

CHIP-URILE VORBITOARE 
(adaptare după Manualul de învăţare prin cooperare al lui Spencer Kagan,1992) 

 
Strategia este folosită în mod special pentru a organiza comunicarea şi în mod curent este asociată cu 
scopurile curente ale învăţării. 
 
Descriere - Implică un proces care se desfăşoară în patru paşi după cum urmează: 

1.    Educatoarea distribuie chip vorbitor fiecărui membru al grupului ( „chip  vorbitor” – obiect 
colorat: nasturi, buline, figuri geometrice etc.); 

2. Educatoarea instruieşte fiecare copil ca, dacă doreşte să participe la discuţie, să-şi aşeze chip-
ul vorbitor la mijlocul mesei; 

3. Acel copil nu va mai putea vorbi din nou până când fiecăruia nu i-a venit randul; 
4. Odată ce fiecare a avut şansa să vorbească, atunci fiecare copil îşi retrage chip-ul vorbitor, iar 

procesul se reia.  
 


