
Estera Tintesan



SEMESTRUL I 

 

Săptămâna 1  
TEMA: EVALUARE INIŢIALĂ 

SUBTEMA: ,,OARE CE MAI ŞTIU?" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/ ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID „Grădiniţă, I. Joc de rol: „Mărgele pentru păpuşă” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ‚,Sunt copil Joc de masă: DŞ: „Joc didactic” 

 bine te-am găsit” Arta: „Cum am petrecut vacanţa?” ( joc didactic: ,,În ce anotimp se  politicos” „Recunoaşte imaginea Ce ştii despre...?” 

 Tranziţie desen din imaginaţie) întâmplă?"  “Mâinile şi pune-o la locul DEC „Repetarea cântecelor 

 Rutine Biblioteca: Imagini de vacanţă DEC: Ed. muzicală  curate, ţin potrivit” cunoscute” 

  III. Jocuri de mişcare în aer liber Recunoaşte cântecul şi cântă-l!  boala Lectură:  

     departe”   
        

Marţi ID „Din vacanţă” I. Biblioteca „Ghiceşte, ghicitoarea” DLC: Joc didactic Marţi Salut doamna Antrenament grafic DLC: Joc exerciţiu „Spune 

 Tranziţii: Joc de masă „Puzzle” „Recunoaşte personajul”  educatoare” „Mai ştim să scriem după mine” 

 Înviorare Construcţii: Truse diferite DEC: Desen: „Amintiri din vacanţă”  „Singur mă liniuţe?” DEC: Modelaj: 

 Rutine III. Joc sportiv: „Ştafeta”   îmbrac, Lectură: ” Tema la alege" 

     dezbrac   
        

Miercuri ID „Să poveştim” I.Artă-modelaj: „Tema la alegere” DŞ: Activitate matematică: Miercuri „Doctorul te Joc intelectual: DŞ: Joc logic: Aşază-mă la 

 Tranziţii: Ştiinţa: „Ce ştii despre?” Joc didactic: “Grupează obiectele şi  sfătuieşte” „Spune mai departe” căsuţa mea” 

 Rutine Joc de rol: „De-a grădiniţa" denumeşte-le”   Lectură: DLC: „Să vorbim corect” 

  III.Joc muzical: „Răţuştele” DLC „Cel mai bun recitator”  „Sunt   

     ordonat”   
        

Joi ID „Despre I. Arta: Modelaj: ,,Floare" DŞ: Activitate matematică: Joc Joi „Cum Joc de masă: DŞ: joc didactic: 

 prieteni Construcţii: „Casa” didactic: „Unde este grupa de...?”  circulăm” „Ce s-a schimbat?” ”Du-mă la familia mea” 

 Tranziţii Joc de rol: „ De-a familia” DOS: Om şi societate Convorbire:  „Păstrăm Lectură: DOS Convorbire: „ După 

 Rutine III. Joc: „Vrăbiuţele şi automobilul" „Cine sunt eu?”  curăţenia”  faptă şi răsplată” 

        
        

Vineri ID Iubesc grădiniţa I. Biblioteca: „Album de vacanţă” DOS: Activitate practică: Vineri „La Ştiinţa: „Hai să DOS: ”Baloane colorate” 

 Tranziţii: Ex. grafic: „Desen în pătratele” „Tablou de vacanţă”  revedere!” facem o poveste” lipire DPM Joc: „Răspunde 

 Rutine III: CD Piticlic DPM: Joc: „Arata ce spun eu”  „Să facem Lectură: la comandă” 

     ordine în   

     clasă   

        



Săptămâna 2  
TEMA: EVALUARE INIŢIALĂ 

SUBTEMA: ”CE-MI MAI AMINTESC?" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/ ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID “O zi la grădiniţă I.Joc de rol: „Grădiniţa” DŞ: Cunoaşterea mediului: Joc Luni „Mă îngrijesc Joc de masă: Alegeţi DŞ: Joc didactic: Cu ce 

 Tranziţii Arta: Desen: „În vacanţă" didactic: Ce ştii despre...?  ca să fiu şi grupaţi! putem ajunge la...? 

 Rutine Biblioteca: „Ce vezi în carte?” DEC: Ed. muzicală: „Repetă după  sănătos”  DEC Repetarea unor 

  III. Joc: Vrăbiuţele şi automobilul" mine!"  „Servesc Lectură: cântece cunoscute 

     gustarea   

     civilizat„   
        

Marţi ID Te rog, I. Biblioteca: CD Piticlic la alegere DLC: Poveste creată după ilustraţii Marţi Mă spăl pe Joc de atenţie: DLC: joc exerciţiu pentru 

 mulţumesc Joc de masă: Din jumătăţi întreg DEC: Pictură: “Familia"  mâini de câte “Găseşte corectarea vorbirii 

 Tranziţii: Construcţii: Truse diferite   ori este nevoie" asemănările!" DEC: „Rochiţa păpuşii" 

 Rutine III.Jocuri: “Copii, fugiţi!"   Soarele e Lectură:  

     sănătos   
        

Miercuri ID Am colegi buni I. Arta: Colorăm în cărţi DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Îmi aranjez Joc de rol: ”Cu DŞ: Joc logic „Trenul cu 

 Tranziţii: Ştiinţa: „Drumul spre mare" Joc logic „Recunoaşte figurile  hainele la pat" păpuşa la doctor" piese groase" 

 Rutine Joc de rol: „De-a ospătarii" geometrice şi însuşirile lor"  “Mă port  DLC: „Formează propoziţii 

  III.Joc: „Baba oarba" DLC „Săculeţul fermecat" prop.  frumos cu Lectură: despre jucării" 

     colegii"   
        

Joi ID Ne ajutăm unii I. Arta: Desen „Părinţii mei” DŞ: Activitate matematică: Joi Mănânc Bibliotecă: DŞ: joc log. „Alege o piesă 

 pe alţii Construcţii: “Căsuţa bunicilor" “Desenează o casă din figuri  gustarea şi “Citim imagini de la şi descrie-o!" 

 Tranziţii: Joc de rol: ” De-a musafirii" geometrice şi descrie-o!"  arunc resturile munte şi mare"  

 Rutine III. Joc: Deschide urechea bine DOS: Om şi societate: Conv.: „Este  “Mă joc fără să Lectură: DOS “Cum primim 

   ziua păpuşii"  lovesc copiii"  musafirii?" 
        

Vineri ID Ştiu să-mi fac I. Biblioteca: Citim imagini din poveşti DOS: Activitate practică: Vineri Reguli de igienă  DOS: La alegere o jucărie 

 prieteni Exerciţii grafice: “Nisip pe plajă" “Morişca"- confecţie  personală Ştiinţă: „Cum confecţionată 

 Tranziţii: Nisip şi apă: “Castele de nisip" DPM: Parcurs aplicativ   facem rost de bilete DPM Concurs de alergări 

 Rutine III: Joc muzical: “În poiană" Joc: “Campionii"  Reguli de de vacanţă?  

     securitate Lectură:  

     personală   

        



TEMA: „CINE SUNT/ SUNTEM?”  
SUBTEMA: „EU şi LUMEA MEA” 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

 

Copilul să poată :  
Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cat şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să retina ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul active şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect din 

punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  

Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (aer, apa, sol, vegetaţie, fauna, fiinţa umana ca parte integranta a mediului) 

şi interdependentă dintre ele 

Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să se comporte adecvat, în diferite contexte sociale.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufleteasca create de muzica audiata.  
Să-şi formeze o ţinută corporala corecta. 



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre om, familie, grădiniţă 

- tăbliţe magnetice cu litere 

- calendar de perete cu imagini din grădiniţă, mediul familial 

- caiete de lucru( fise adecvate temei) 

- CD –uri cu jocuri şi povesti cu caracter moral  
ARTA 
 
- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera 

- plastelină 

- planşete 

- suporturi pt. amestecul culorilor 

- coli de desen, carton A4, A3 

- instrumente muzicale (toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon) 

- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala 
 

JOC DE ROL 
 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pt. act. ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri, vizionari T.V.)  
- păpuşi, camioane 

- costume diferite, accesorii 

- truse: „Cabinetul medical”; „Coaforul”; „Truse cu diferite unelte de meserii” 

 

ŞTIINŢA 
 
- cărţi, enciclopedii despre om, activităţile omului, copil şi copilărie  
- jocuri de masa cu jetoane 

- atlas botanic 

- planşe cu imagini din grădiniţă şi familie 

- C.D. „Piticlic”, „Hansel şi Gretel” 

- calculator, internet 

- jetoane cu cifre de la 1- 10 

- numărători, beţişoare 

- trusa piese Logi I 

- materiale didactice auxiliare  



CONSTRUCŢII   
- cuburi plastic  
- cuburi cu litere 

- utilaje, camioane 

- personaje miniature 

- pioneze 

- piese geometrice 
 

 

NISIP şi APĂ 
 

- forme din plastic  
- suport de lemn cu nisip 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 
- membrii familiei - de ce trebuie să frecventeze grădiniţa 

- - adresa grădiniţei - scopul activităţilor instructiv-educative desfăşurate pentru dezvoltarea şi pregătirea 

-   - încăperile unităţii şi funcţionalitatea lor, mobilierul lor pentru viata 

- - împrejurimile grădiniţei - drepturile şi obligaţiile lor în grădiniţă 

-   - personalul grădiniţei (nume, funcţii) - denumirile activităţilor desfăşurate 

-   - norme de comportare în grădiniţă  

- - regimul zilnic  

   
Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului: 

Să frecventeze grădiniţa pentru a se pregăti de şcoală  
Că pe lângă drepturi au şi obligaţii privitoare la normele de comportare în colectivitate  
În funcţie de materialele didactice folosite ştiu ce categorie de activitate desfăşară  
Cum pot şi ei să contribuie la păstrarea curăţeniei în spaţial de joaca şi de locuit. 



Săptămâna 3  
TEMA: “CINE SUNT/SUNTEM?" 

SUBTEMA: ”FAMILIA" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/ ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID „Ştiu să mă I.Joc de rol: „De-a familia” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Secretul Construcţii: DŞ: Joc did.: ”Ce face 

 prezint? „ Arta: Desen: Familia mea Convorbire: “Familia mea"  mâinilor curate” Truse diferite mama, tata când e acasă" 

 Tranziţii Biblioteca: “Noi şi părinţii noştri” DEC: Ed. muzicală:  “Mă descurc Lectură: DEC Repet. cântecului 

 Rutine III.Joc de mişcare: ”Ursul doarme" Cântec: Familia (Acesta e tata... )  singur”   

        
        

Marţi ID Am drepturi I. Biblioteca: Imagini cu bunici DLC: Mem: ”Familia mea" Marţi “Sunt ordonat" Arta: „Ce mi-a DLC: Repetarea poeziei 

 Tranziţii: Joc de masă: Puzzle   “Salut pe toţi din povestit vântul?” DEC: Modelez pe... 

 Rutine Construcţii: “Casa părintească" DEC: Desen: ” Familia"  grădiniţă" Lectură:  

  III.Jocuri: “Iepuraşu-n iarbă"      
        

Miercuri ID Suntem I. Arta: ”Colorăm membri familiei" DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Mănânc fără Bibliotecă: DŞ: Joc log.: ”Alege figurile 

 colegi Ştiinţa: „Spune vecinii” Joc logic: ”Alege şi descrie!"  zgomot" “Citim imagini de mari şi groase!" 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a doctorul" DLC: Să formăm propoziţii despre  “Îmi ajut colegii" familie" DLC: joc did.: ”Spune mai 

 Rutine III.Joc: ”Ţăranul e pe câmp" familie"   Lectură: departe 

        
        

Joi ID La grădiniţă I. Arta: Modelaj: Pâine pentru familie DŞ: Activitate matematică: Joi “Ajutăm păpuşa Ştiinţă: Joc DŞ: Ne jucăm cu figuri 

 Tranziţii: Construcţii: Truse diferite Joc logic: “Copilul"  să facă ordine" intelectual: Să geometrice 

 Rutine Joc de rol: “De-a mama şi tata" DOS: Om şi societate : Pov:  “Folosesc socotim membri DOS: Repov. Supărarea 

  III. Joc: „Ţăranul e pe câmp" “Supărarea Danielei” Gafiţa V.  cuvinte familiei cu bunicii Danielei de Gafiţa Viniciu 

     fermecate" Lectură:  
        

Vineri ID Familia este I. Biblioteca: “Album de familie" DOS: Activitate practică: Vineri “Unde nu intră Joc de rol: DOS: Joc “Ce lipseşte la 

 primul educator Ex.grafic: “Linia orizontală" “Aşezăm masa în familie"  soarele pe geam “De-a sărbătoarea în masă? 

 Tranziţii: Nisip şi apă: „Mâncare pentru copii" DPM: Mers şi variante de mers Joc:  intră doctorul pe familie" DPM: Joc “Mergem ca 

 Rutine III: Joc: “Alergăm în curtea bunicilor „Mergi cum îţi spun”  uşă „ Lectură: soldaţii" 

   Ex: 1. “Uriasii şi piticii”2. „Mersul  “Facem ordine   

   berzei”3. ”Varful sus” 4.“Pas lângă  în sala de clasă"   

   pas” 5.“Caluseii”     

        



TEMA PROIECT: CÂND/ CUM SE ÎNTÂMPLĂ?  
PERIOADA: 5 SĂPTĂMÂNI 

TEMA: „TOAMNA „ 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată. 



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre toamna 

- tăbliţe magnetice cu litere 

- calendar de perete cu imagini din anotimpuri 

- caiete de lucru( fise adecvate temei) 

 

ARTA 
 
- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera 

- plastelină 

- planşete 

- suporturi pt. amestecul culorilor 

- coli de desen, carton A4, A3 

- instrumente muzicale (toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon) 

- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala 
 

JOC DE ROL 
 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pt. act. Ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri, vizionari T.V.)  
- păpuşi, camioane 

- ţaraba pt. aprozar, coşuri pt. fructe, flori proaspete sau din plastic 

- tocătoare, castroane, tacâmuri. 

 

ŞTIINŢA 
 
- cântar  
- jocuri de masa cu jetoane 

- atlas botanic 

- planşe cu fructe, legume, flori de toamna 

- cântar maimuţica cu banana 

- C.D. „Piticlic- toamna” 

- calculator, internet 

loto cu fructe 

- jetoane cu cifre de la 1- 10 

- numărători, beţişoare 

- trusa piese Logi I  



CONSTRUCŢII   
- cuburi plastic  
- cuburi cu litere  
- utilaje, camioane 

- personaje miniature 

- pioneze 

- piese geometrice 
 

 

NISIP şi APA 
 
- forme din plastic  
- suport de lemn cu nisip 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- să denumească fructe, legume, flori din cărţi, enciclopedii; - ce vitamine conţin fructele şi legumele; 

- să grupeze fructe, legume, flori după anumite criterii; - modalităţi de a pregăti fructele şi legumele pentru iarna; 

- să recunoască un fruct, legume după aroma specifica; - să prepare o salata de fructe, tartine cu zacusca, compot de fructe; 

- ca toamna cad frunzele; - expresii artistice adecvate temei: mere ca focul, prune brumate, struguri parfumaţi, 

- ca toamna ploua; gutui amărui cu puf galben ca de pui, frunze ruginii, s-au aurit a toamna livezile, 

- ca toamna se coc fructele şi legumele; toamna harnica şi de roade darnica; 

- ca toamna înfloresc crizantemele şi tufănelele; - de ce cad frunzele? 

- ca toamna oamenii culeg roadele din gradini, livezi, vii. - de ce ploua? De unde vine ploaia? 

  

Ce au aflat copiii în cadrul proiectului?  
Că fructele şi legumele sunt bogate în vitamine şi minerale  
Modalităţi de conservare a fructelor şi legumelor pentru iarnă 

Să prepare o salată de fructe sau de legume 

Să folosească expresii artistice în descrierea fructelor sau legumelor 
 

Subtemele proiectului: „ FRUCTE DE TOAMNA”  
„ LEGUME DE TOAMNĂ” 

„FLOR DE TOAMNA” 

„ANIMALE SĂLBATICE „  
„CE AM ÎNVĂŢAT DESPRE TOAMNĂ?"- EVALUARE PROIECT 



Săptămâna 4  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: “ FRUCTE DE TOAMNĂ” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID I.Joc de rol: “De-a piaţa de fructe” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ” Doctorul te . Joc de masă: DŞ: Joc did. ”Ce ştii 

 Tranziţii Arta: “Colorăm fructe de toamnă" Observare: “Fructe de toamnă"  sfătuieşte” ” Alegem jetoane cu despre...? 

 Rutine Biblioteca: Citim imagini cu fructe DEC: Cântec: ”Acum e toamnă,  “Atenţie când fructe”, DEC Repetarea cântecului 

  III.Joc: “Ursul doarme" da!" “Masă bună" pred.  treci strada!" Lectură: şi j. muzical 
        

Marţi ID I. Biblioteca: Citim imagini cu prune DLC: Jd. ”Ce ştii despre...? Marţi “Mă spăl pe Construcţii : DLC: J.d. ”Spune mai 

 Tranziţii: Jocde masă: Alege fructe de toamnă! - propoziţii simple şi dezvoltate  mâini cu „Roaba” departe..." 

 Rutine Construcţii: “Tarabe pentru piaţă" DEC: Pictură: ”Fructe de toamnă"  săpun”  DEC: Modelăm fructe 

  III.Joc: “Ţăranul e pe câmp"   “Ajut colegii la Lectură:  

     nevoie"   
        

Miercuri ID I. Arta: Pictură: ”Strugurele" DŞ: Activitate matematică: Miercuri „Stiu să salut” Bibliotecă: DŞ: “Câte mere are...?" 

 Tranziţii: Ştiinţa: “Curiozităţi despre fructe „ Formarea grupelor de fructe după  “Singur ma Citim din cărţi şi DLC: “Povesteşte o 

 Rutine Joc de rol: “De-a aprozarul” formă şi raportarea la cantitate  imbrac,dezbrac reviste cu fructe întâmplare!" 

  III.Joc: ”Iepuraşu-n iarbă" DLC Pov creată cu ănceput dat  " Lectură:  
        

Joi ID I. Arta: Modelaj: ”Para" DŞ: Activitate matematică: Joi „ Sunt Joc de masă: „Din DŞ: ”Mai multe, mai puţine" 

 Tranziţii: Construcţii: ”Lădiţe pentru fructe" Ex. cu mat. ind. ”Tot atâtea"  ordonat” jumătate-întreg” DOS “Ştii un copil 

 Rutine Joc de rol: “De-a cumpărătorii" DOS: Om şi societate  “Mănânc Lectură: lăudăros?" 

  III. Joc: “Culegem fructe" “Povestea nucii lăudăroase”  civilizat"   
        

Vineri ID I. Biblioteca: ” Imagini cu struguri „ DOS: Activitate practică: Vineri “Cuvinte Ştiinţă: DOS: ”Să servim o salată 

 Tranziţii: Ex. grafice: “Salată de fructe"  magice" “Internetul ne arată..." de fructe!" 

 Rutine Nisip şi apă: ”Conserve cu fructe" DPM ”Predarea alergării, cu plecare  “Aranjăm sala  DPM: Joc: “Atenţie la 

  III: Joc: “Alergăm printre pomi" şi oprire la semnal. l.  de grupă" Lectură: clopoţel!" 

   Ex.: 1. „Legănăm bratele”2. „Ne     

   răsucim”3.„Pendulul” 4. „Ne     

   aplecăm” 5. Sări şi joacă     
        



Săptămâna 5  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: “ LEGUME DE TOAMNĂ „ 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID „Provizii” I.Joc de rol: „De-a gospodinele” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „ Nu vorbim la 1. Joc senzorial: DŞ: , „Coşul cu legume de 

 Tranziţii Arta: Legume hazlii” Observare: ”Varza şi conopida”  masă!” „Ghiceşte ce ai toamnă” 

 Rutine Biblioteca: ”Imagini cu legume „ DEC: Ed. muz ”Toamna” pred  „Păstrăm gustat”  

Lectură:  III. ”Iepuraşul la morcovi” Joc muz. ”Masă bună"- repetare  curăţenia la Artă: „Colorăm DEC Repetare cântec 

     dulăpior" legume de toamnă”  
        

Marţi ID Mâncăm I. Biblioteca „Poveste cu legume” DLC: Joc didactic: „Alege din Marţi „Te rog!, Iartă- 1. Bibliotecă: DLC: Joc didactic: „Ce ştii 

 sănătos! Jocde masă „Găseşte perechea” recolta de legume” -propoziţii,  mă! „Ghicitori despre despre mine? 

 Tranziţii: Construcţii: „Piaţa de legume” silabe  Îmi ajut colegii legumele de toamnă” DEC: Modelaj: Legume 

 Rutine III.Jocuri: La aparatele de joacă DEC: Modelaj: ”Legume"   Lectură:  

        
        

Miercuri ID Leguma I. Arta- : ”Colorăm legume" DŞ: Activitate matem: Formare de Miercuri „Suntem 1. Joc de rol: DŞ: Joc logic: „Ciorba de 

 preferată Ştiinţa: „Continuă şirul!” mulţimi după criterii date  harnici şi „Grădinarii” legume” 

 Tranziţii: Joc de rol: „La piaţă” DLC : Joc didactic: “Găseşte  ordonaţi” Artă: „Legume DLC: Joc-exerciţiu: 

 Rutine III.Joc: „Culesul cartofilor” cuvântul opus!"  „Unde nu intră însufleţite” „Întrebările”(propozi 

     soarele pe Lectură: ţia interogativă) 

     geam intră   

     doctorul pe   

     uşă”   
        

Joi ID Iubesc I. Arta: Modelaj: “Conopida" DŞ: Activ. mat: Ex. mat. indiv: Joi Când greşesc, 1. Biblioteca: DŞ: Joc didactic: „La 

 morcovul Construcţii: „Roaba” „Alege şi grupează legume „  imi repar Exerciţii grafice: aprozar” 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a grădinarii DOS: Om şi societate  greşeala” „Învăţăm să scriem DOS Convorbire “Despre 

 Rutine III. Joc distractiv: „Mima” “Copiii mofturoşi..."  „ Aranjez patul” cifre” preferinţe" 
        

Vineri ID Varza, foarte I. Biblioteca: „Ghiceşte, ghicitoarea !” DOS: Activitate practică: Vineri „Ne pregătim 1. Ştiinţă: DOS: Etichetăm borcanele 

 sănătoasă Ex. grafic: ”Linia orizontală dublă" “Punem murături"  pentru somn” „Uneşte punctele şi de murături 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ” În grădină" DPMPredarea alergării în linie  „ Regula clasei: spune ce-ai obţinut!” DPM Joc: „Alergaţi la 

 Rutine III: Jocuri la aparatele din curtea dreaptă Joc: „Cursa legumelor”  Ordine, la  morcovel!" 

  grădiniţei Ex.1. „Legănăm braţele”2. „Ne  plecare”   

   răsucim”3.„Pendulul” 4. „Ne     

   aplecăm” 5. Sări şi joacă     
        



Săptămâna 6  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”FLORI DE TOAMNĂ" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Data ADP ALA ADE Data ADP ALA ADE 
        

Luni ID Miresme de I.Joc de rol: “De-a florăria” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „Îmi aranjez Joc senzorial: „Ce DŞ: Lectură după imagini 

 toamnă Arta: ” Colorăm flori de toamnă" Observare: ,Dalia şi crizantema"  singur patul" floare ai mirosit?” “Flori de toamnă" 

 Tranziţii Biblioteca: „Album cu flori”- DEC: Ed. Muzicală   “Servesc Artă: „Colorăm dalii” DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III.Joc: “Fluturii vin la flori" Cântec: ”Toamna"-repetare  civilizat masa” Lectură: şi joc muzical 

   Joc muz:A cântat întreaga vară- pred     
        

Marţi ID “Ce mi-a I. Biblioteca: Citim despre flori DLC: “Să ne bucurăm de flori!"- Marţi “Aerisim clasa Biblioteca: „ Legenda DLC: Cum spui când te 

 povestit o Joc de masăAlege florile de toamn propoziţii exclamative  după somn" 

crizantemei”-  

Lectură: bucuri? 

 crizantema” Construcţii: “Grădina de flori" DEC: Pictură: “Vaza cu flori"  „Ne spălăm pe  DEC: Modelaj: ”Flori 

 Tranziţii: III.Joc “Deschide-ţi urechea bine"   mâini"  pentru păpuşă" 

 Rutine       
        

Miercuri ID „Curcubeul I. Arta: „ Ce a uitat pictorul?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri “ Păstrăm Construcţii: „Unelte DŞ: Ex.cu mat indiv. 

 florilor" Ştiinţa: „De ce iubim florile?” Joc did. ”Formare de perechi"  curăţenia" de grădină” ”Formare de perechi 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a grădinarii" DLC Joc did,”Răspunde repede şi  „Îmi aranjez Lectură: DLC: “Ce ştii despre..." 

 Rutine III.Joc de mişcare: „Bucheţele” bine”(formare de prop.)  hainele la pat"   
        

Joi ID ”Să oferim I. Arta: Modelaj : “Crizantema2 DŞ: Activitate matematică: Joi „Ne pregătim Ştiinţa: „De ce unele DŞ: ”Sus-jos;pe- 

 flori" Construcţii: ”Coşuri pentru flori" Joc didactic „Unde am pus  pentru somn” flori se usucă sub;deasupra-dedesupt" 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a iubitorii de flori" floarea?” (poziţii spaţiale)  “Colaborez cu toamna?” DOS “Învăţăm să iubim 

 Rutine III. Joc: “Eşti o floare, eşti un crin” DOS: Om şi soc. Pov. creată după  colegii" Lectură: florile" 

   ilustraţii„Flori vesele şi triste”     
        

Vineri ID ”Au înflorit I. Biblioteca: ”Internetul spune..." DOS: Activitate practică: Vineri „Sărut mâna,  DOS: Expunerea lucrărilor 

 iar... Ex. grafic: “Linia verticală" “Crizantema" -aplicaţie  doamna ! La Artă: „Grădina cu DPM 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Grădina de flori" DPM Gimnastica ritmică „Dansul  revedere, crizanteme” Gimnastica ritmică „Dansul 

 Rutine III.Joc: ”Zăresc un prinţ un călare" florilor”  copii!”  florilor” 

   Ex: 1. „Legănăm braţele”2. „Ne  „Să păstrăm Lectură:  

   răsucim”3.„Pendulul” 4. „Ne  hainele curate   

   aplecăm” 5. Sări şi joacă"  !"   

        



Săptămâna 7  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: „ANIMALE SĂLBATICE „ 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID Rândunica a I.Joc de rol: “De-a pădurarii” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „Suntem Bibliotecă: „Versuri DŞ: ”Ce ştii despre ...?" 

 plecat Arta: „Animale şi adăposturi” Lect.d imag: ”Animale sălbatice"  gospodari!” hazlii pentru copii” DEC Repetarea cântecului 

 Tranziţii Biblioteca: Imagini cu animale, DEC: Ed. muz. Cântec: “Tot ce e pe   Construcţii: şi a jocului muzical 

 Rutine III. Joc : „ Vulpea şi gâştele” lume"-predare  Să fii politicos!” „Muşuroiul de furnici  

   
Joc muz. A cântat întreaga vară- " - 

rep   Lectură:  

        

Marţi ID Mama şi puii ei I. Biblioteca ”Animalele şi puiilor” DLC: Memorizare: “Balada unui Marţi “Ne odihnim Joc de masă: „Hrana DLC: Repetarea poeziei 

 Tranziţii: Jocde masă„Puzzle greier mic" G. Topârceanu  sănătoşi să fim” şi foloasele lor” DEC: Desene la alegere 

 Rutine Construcţii: „Cuiburi şi căsuţe” DEC: Desen: “Animale" după  „Mâinile mele Construcţii: după şablon 

  III.Jocuri: „Ursul şi vanatorul” şablon  harnice 

„Adăpost de căprioare 

Lectură:  
        

Miercuri ID Furnica harnică I. Arta: Colorăm animale sălbatice DŞ: Activ. mat: Poziţii spaţiale: Miercuri “Mă descurc în Joc distractiv: „ DŞ: Unde este ursuleţul? 

 Tranziţii: Ştiinţa: “Unde se ascund gâzele?” “Unde s-a ascuns veveriţa?"  tot ce fac „ Spune cuvântul!” DLC: ”Greierele este..." 

 Rutine Joc de rol: ”Salvăm animalele „ DLC “Formează prop.despre greier  Mănânc Construcţii: „Cuib de  

  III.Joc: “Scaunele muzicale” şi furnică"  frumos" rândunele”  

      Lectură:  

Joi ID Protejăm I. Arta: Modelaj ”Animale sălbatice DŞ: Activ. mat: Poziţii spaţiale: Joi “Mă port Biblioteca: DŞ: Spune mai departe 

 animal Construcţii: ”Bârlogul ursului" ”Rândunica se află..."  frumos cu „Ghicitori despre  

 Tranziţii: Joc de rol: ”Salvatorii animalelor" DOS: Om şi soc Pov ”Puiul"de  colegii” animale” DOS Repovestire Puiul 

 Rutine III. Joc: ”Iepuraşu-n iarbă" I.Al.Brătescu Voineşti  “Mă spăl pe Ştiinţă: ”De ce...?"  

     mâini" Lectură:  
        

Vineri ID Legea apără I.Ştiinţă: „Pot vorbi animalele?” DOS: Activitate practică: neri „Alimentaţia Artă: Desen după DOS: 

 animalele Ex. grafic: „Animale în pătrăţele” “Animale" - aplicaţie  sănătoasă” contur : ” Animale” DPM 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Urme de urs" DPM Predarea săriturii libere, de pe  “Facem ordine Joc de rol: „De-a Joc: „Cine sare mai 

 Rutine III: Joc. ”Iepuraşii la morcovi" loc, cu desprindere de pe ambele  în clasă" gospodinele” departe” 

   picioare Joc: „Cine sare mai departe”   Lectură:  

   Ex: 1. Boxăm2. Barza3.Legănăm     

   păpușa”4.Pisica se întinde 5.Sări     
        



Săptămâna 8  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: „CE AM ÎNVĂŢAT DESPRE TOAMNĂ?"- EVALUARE PROIECT 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “Zâna I.Joc de rol: “De-a Zâna Toamna” DŞ: Cun. med: Conv. “Ce am Luni „Singur am Artă: „Ploaia de DŞ: ,J.d. “La cumpărături.?" 

 Toamna" Arta: „Copacul cu frunze ruginii” învăţat despre toamnă?"  grijă de mine” toamnă”: Pictură, DEC - Repetare cântece de 

 Tranziţii Biblioteca: „Ce povesteşte vântul?” DEC: Ed. muzicală Repetarea  „Îmi aranjez desen, modelaj toamnă 

 Rutine III. ”Culegem fructe" cântecelor şi j. muz. de toamnă  pijamaua” Lectură:  

        
        

Marţi ID „Vânt şi I. Biblioteca„Ghicitori pentru copii” DLC: “Sfârşit de toamnă- Joc did.: Marţi „Îmi ajut Construcţii: „Lădiţe DLC: J d 

 ploaie ne-ncetat Jocde masă Puzzle Ce ştii despre...?""  colegii pentru legume şi “Roata toamnei” 

 Tranziţii: Construcţii: „ Ronduri cu flori” DEC: Pictură: Peisaj de toamnă cu  „Sunt politicos fructe”, DEC: Temă la alegere 

 Rutine III.Jocuri: „Culegem cartofi" ploaie şi vânt   Lectură:  

        
        

Miercuri ID “Norii plini I. Arta ”Florile toamnei” DŞ: Activ. mat.: Formare de Miercuri Vorbesc pe un Biblioteca: „Livada DŞ: Ex. cu mat. indiv.“ 

 de ploaie... ” Ştiinţa: „De unde vine ploaia?” perechi după criteriu dat  ton calm cu cei cu fructe” Numără fructe şi legume” 

 Tranziţii: Joc de rol: „De-a greierele şi furnica” DLC Sfârşit de toamnă -Evaluare-  din jur”  DLC: Jd Găseşte opusul 

 Rutine III.Joc: “Bate vântul frunzele” „Omonime” - silabe  “Pun masa" Lectură:  

        
        

Joi ID Rândunica a I. Arta: Modelaj„Fructe, legume flori DŞ: Activitate matematică: Joi „Mănânc Joc de rol: „De-a DŞ: Joc logic: Trenul 

 plecat Construcţii: „Adăposturi „ Joc logic: „Te rog să-mi dai!”  frumos şi păsările călătoare” tricolor 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a gospodinele" DOS: Om şi societate  strâng masa!” Lectură: DOS Cum consumăm 

 Rutine III. Joc: „Cald-rece” “Cum consumăm legumele?"  “Îmi spăl  fructele 

     mâinile"   
        

Vineri ID Florile stau I. Biblioteca: „Imagini de toamnă" DOS: Activitate practică: Vineri „Se joacă cu Ştiinţa: „Pot vorbi DOS: Expunerea lucrărilor 

 supărate, Ex. grafic: „Linia verticală dublă" “Peisaj de toamnă” - aplicaţie  atenţie pentru a animalele?” DPM Joc: „Jos de pe 

 Tranziţii: Nisip şi apă: „Fructe, legume şi flori „ DPM Predarea săriturii în adâncime  evita Lectură: buştean” 

 Rutine III: „Păsărică mută-ţi cuibul !” Joc: „Broscuţele sar în lac” Ex: 1. ”  accidentele”   

   Roata mică, roata mare”2.„Scoatem  “Facem ordine   

   dopul”3. „Păpuşa se apleacă” 4.  la jucării”   

   „Bicicleta”5. „Sări şi joacă”     
        



PROIECT DURATA: 1 SAPTAMANA  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?” 

SUBTEMA: „ŢARA MEA” 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată. 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre ţara noastră;  
- materiale auxiliare: cărţi cu lecturi istorice, D.V.D.-uri cu imagini şi filme istorice;  
- costume populare din diferite zone geografice ale României;  
- tăbliţe magnetice cu litere  
- calendar de perete cu imagini din ţara; forme de relief;  
- însemnele tarii: harta; steagul, imnul, stema.  
- caiete de lucru( fise adecvate temei)  
- albume cu vederi din ţara;  
ARTA 

 
- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera  
- plastelină  
- planşete  
- suporturi pt. amestecul culorilor  
- coli de desen, carton A4, A3 



- instrumente muzicale(toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon)  
- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala  
JOC DE ROL 

 
- „căsuţa păpuşii” utilată corespunzător pentru petrecerea timpului liber;  
- jocuri, vizionari T.V.  
- păpuşi, camioane  
- costume populare româneşti;  
- costume din diferite epoci ale poporului roman pentru jocurile de rol.  
ŞTIINŢA 

 
- jocuri de masa cu jetoane  
- atlas istoric; atlas geografic  
- planşe cu personalităţi istorice şi contemporane ale tarii;  
- calculator, internet  
puzzle: „Harta României’  
- jetoane cu cifre de la 1- 10  
- numărători, beţişoare  
- trusa piese Logi I 

 

NISIP şi APA 

 

- forme din plastic  
- suport de lemn cu nisip 



INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 
- să denumească ţara noastră; limba ; oraşul capitală - Cine a fost Burebista, Decebal, Traian, Mihai Viteazul, Regele 

- să recunoască însemnele naţionale: drapel; stema , imn ;harta. Carol I, Regele Ferdinand şi alte personalităţi ale istoriei României. 

- data de 1 Decembrie – Zi naţionala a României; - Cum s-a format poporul roman şi limba romana; 

- ca România mare s-a format prin unirea celor trei ţări surori: Moldova, Ardealul - Cine au fost realizatorii Unirii de la 1 Decembrie 1918. 

şi Ţara Românească. - România este un stat unitar - toţi românii vorbesc aceeaşi limbă - 

- strămoşii poporului român: dacii şi românii. limba română fiind limba naţională; 

 - Ca în România nu trăiesc numai români, ci şi oameni aparţinând 

 altor popoare din lume, care si-au ales ca o a doua patrie ţara noastră. 

 - Ca România face parte din Comunitatea Uniunii Europene; 

   
Ce au aflat copiii în cadrul proiectului? 

Semnificaţia cuvintelor: strămoş, patriot, naţiune, limba naţională  
Cum s-a format poporul român şi limba română  
Ce etnii mai trăiesc în ţara noastră  

TEMA PROIECT: „TARA MEA” 



Săptămâna 9  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 

SUBTEMA: ”ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID Sunt român I.Joc de rol: “Micii geografi” DŞ: Cunoaşterea med. Conv. Luni „Nu vorbim cu Artă: „Costume DŞ: ”Ce ştim despre 

 Tranziţii Arta: “Drapelul tricolor” “Ziua Naţională a României"  gura plină" populare” decorare România?" 

 Rutine Biblioteca: Costume naţionale DEC: Ed. muz. Cântec ”Sunt  “Ne adresăm Lectură: DEC “Deşteaptă-te române" 

  III.Jocuri: ”Prinde-mă!”„Nu râde!” român" Audiţie Imnul de stat  politicos"   

        

Marţi ID “Plai de dor !" I. Biblioteca„Steagul ţării şi al UE” DLC: Unirea cea Mare naţiunea a Marţi “Semnele de Bibliotecă: DLC: J d “Poştaşul" 

 Tranziţii: Joc de masă„Steagul ţării” făcut-o"  circulaţie" „Bucureşti, capitala DEC: Desen Steagul 

 Rutine Construcţii: „Palatul Parlamentului” Mem.: Imnul de stat  “Nu mai tarii mele" - internet României şi al UE 

  III.Jocuri: “Ţară, ţară vrem ostaşi!" DEC: Modelaj: “Steagul tricolor"  suntem copii Lectură:  

     mici”   
        

Miercuri ID Iubesc România I. Arta: Decorăm vase DŞ: Activ. mat.: Raportarea Miercuri “Cum lăsăm Construcţii: ” Arcul DŞ: Ex.cu mat.individual 

 Tranziţii: Ştiinţa: Ţara mea pe harta Europei” numărului la cantitate  hainele în dulap de triumf”, „Palatul „Cauta vecinii” 

 Rutine Joc de rol: “De-a excursioniştii” DLC “Ce ştiu despre ţara  “Nu părăsim Parlamentului” DLC: Form. propoziţii cu 

  III.Joc: Dans popular: ”Alunelul" mea?".despărţire în silabe  sala de grupă" Lectură: cuvântul ţară 
        

Joi ID Vorbesc româna I. Arta: Modelaj “Facem o vază" DŞ: Activitate mat: ”Tot atâtea, Joi “Răspundem Ştiinţă: ” Să ne DŞ: j d “Numără şi 

 Tranziţii: Construcţii: Cetăţi mai multe, mai puţine"  politicos la cunoaştem ţara” potriveşte” 

 Rutine Joc de rol: “De-a spectacolul" DOS: Om şi societate Morala din  întrebări” Lectură: DOS Recităm ”Balada unui 

  III. Joc: „Ne jucăm cu ce vrei tu!” “Balada unui greier mic"  Adunăm  greier mic" 

     jucăriile   
        

Vineri ID “Mândria mea" I. Biblioteca: Imagini cu monumente DOS: Activitate practică: Vineri “Nu risipim Joc : „Jocul formelor DOS: Finalizarea şi 

 Tranziţii: istorice ”Harta României” (colaj lucrare  mâncarea" de relief” expunerea lucrării 

 Rutine Ex. grafic: “Combinaţii de linii" colectivă)  “Legăm Lectură: DPM Dans popular: 

  Nisip şi apă: „Harta României DPM Predarea săriturii în lungime  şireturi"  “Hora" 

  III: „Excursie prin ţara” cu elan Joc: „Cine sare mai     

   departe”Ex.1„Legănăm braţele”2.     

   „Intindem elasticul” 3.„Ursul     

   caută"4.„Lumânarea mică”5.„Sări     

   într-un picior”     
        



PROIECT: „SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”  
TEMA: “CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 

SUBTEMA: „CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!” 
 

OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE:  
Copilul să poată :  

- Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cat şi în calitate de auditor; 

- Să audieze cu atenţie un text, să retina ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a înţeles. 

- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

- Să fie capabil să creeze structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive. 

- Să utilizeze instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice necesare. 

- Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi. 

- Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii. 

- Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare. 

- Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse. 

- Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. 

- Să redea liber teme plastice în desen, pictura, modelaj. 

- Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic. 

- Să recunoască elementele de limbaj plastic şi să diferenţieze forme şi culori, în mediul înconjurător. 

- Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi. 

- Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini, în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. 

- Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente. 

- Să exprime, prin mişcare, starea sufleteasca creata de muzica audiata. 

- Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente sau comportamente pentru a răspunde la diferiţi ştimuli (situaţii), la diferite 

ritmuri. 



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste diferite, albume, enciclopedii  
- tăbliţe magnetice cu litere 

- calendar de perete cu imagini din povesti, ţara 

- caiete de lucru( fise adecvate temei) 

- CD, casete audio povesti 

- imagini despre biblioteci, săli de lectura, tipografii, târguri de carte 

- planşe cu scene din povesti 

- şabloane cu personaje din povesti 

 

- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera 

- plastilina 

- planşete 

- suporturi pt. amestecul culorilor 

- coli de desen, carton A4, A3 

- instrumente muzicale (toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon) 

- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala 

- materiale refolosibile 

- aracet 

- cărţi de colorat 

 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pt. act. ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri, vizionari T.V.)  
- păpuşi, camioane 

- cărţi, caiete, reviste pentru copii 

- costume şi accesorii adecvate temei 

- personaje miniatura 

 

CONSTRUCŢII 
 
- cuburi plastic  
- cuburi cu litere 

- utilaje, camioane 

- truse diferite de construcţii 
- pioneze 

- piese geometrice 

- materiale din natura 



ŞTIINŢA   
- jocuri de masa cu jetoane  
- cărţi 

- planşe 

- C.D. educative 

- calculator, internet 
- jetoane cu cifre de la 1- 10  
- numărători, beţişoare 

- trusa piese Logi I 
 
 

NISIP şi APA 
 
- suport de lemn cu nisip  
- forme din plastic 

- materiale din natura 

- beţişoare 



INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii cu privire la proiect? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- scurte poveşti şi povestiri, ghicitori, zicători;  noi texte literare; 

- poezii;  unde se prelucrează hârtia; 

- materialul din care sunt făcute cărţile;  ce este o tipografie; 

- ştiu să mânuiască o carte;  cum se tipăresc cărţile; 
- să citească imaginile sau chiar cuvinte; 

 valoarea cărţilor; 
- cunosc câteva tipuri de cărţi. 

 cum se păstrează şi se îngrijesc cărţile. 
  

   ce este o bibliotecă şi clasificarea bibliotecilor; 

   unde se comercializează cărţile; 

   cum se numesc cei care scriu şi cei care citesc cărţile; 

   cum se numesc cei care corectează manuscrisele şi se asigură că se 

  tipăresc cărţile în cele mai bune condiţii (editor – editură); 

  Ce au aflat copiii în cadrul proiectului? 

   unde se prelucrează hârtia; 

   ce este o tipografie; 

   cum se tipăresc cărţile; 

   valoarea cărţilor; 

   ce este o bibliotecă şi clasificarea bibliotecilor; 

   structura şi clasificarea cărţilor; 

   unde se comercializează cărţile; 



Săptămâna 10  
TEMA: “CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?" 

SUBTEMA: „CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS!” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID Copiii şi I.Joc de rol: ”De-a librarii" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Vorbim încet la Joc de atenţie: DŞ: , „Ce ştim despre 

 cărţile” Arta: „Decorăm coperta cărţii Conv. cu sup. int. ”Cartea"  joacă" „Zboară, zboară” cărţi?” 

 Tranziţii Biblioteca: „Tainele cărţilor" DEC: Ed. muz “Cărticica mea"  „Mulţumesc, Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III. Vizită la bibliotecă Joc muz. ”Mergi cum bat!"  cuvântul magic”   

        
        

Marţi ID Dăruieşti o I. Biblioteca: “Cărţi diverse” DLC: Pov creată după ilustraţii: Marţi “Ajutăm colegii Joc de masă DLC: Joc didacti 

 carte Joc de masă„ Alegem litere” “Carte frumoasă cinste cui te-a  la nevoie” „ Alege imagini cu „Personaje din poveste” 

 Tranziţii: Construcţii: „ Tipografia” scris"  Respectăm aspecte din povesti” DEC: Finalizarea lucrarilor 

 Rutine III.Jocuri: : ”Cursa cu castane” DEC: Pictură : “Cartea"  regulile de Lectură: şi expunerea 

     igienă   
        

Miercuri ID Iubesc cărţile I. Arta: ”Colorăm în carte" DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,‚Poftim! Te Construcţii: DŞ: Joc didactic 

 Tranziţii: Ştiinţa: „Drumul cărţii” “Caută vecinii"  rog!” ”Tipografii” „Cate sunt?” 

 Rutine Joc de rol: ”De-a bibliotecarii" DLC Joc didactic: “Omonime"  „Facem ordine „ Lectură: DLC: Jd “Aminteşte-ţi 

  III. Vizită la librărie     omonime" 
        

Joi ID Îngrijesc cărţile I. Arta: Modelaj ”Semnul de carte" DŞ: Activ. mat: Joc logico- Joi “ Suntem de Biblioteca: „Să citim DŞ: Joc logico-matematic 

 Tranziţii: Construcţii: „ Biblioteca” matematic “Carte tricoloră"  ajutor” “ Nu cărţi de povesti” ”Cartea" 

 Rutine Joc de rol: “De-a tipografii" DOS: Om şi societate:  vorbim cu gura Lectură: DOS Ce ne învaţă Biblia?" 

  III. Joc: ”Leagănul" “Cartea"  plina”   
        

Vineri ID Carte I. Biblioteca: Ghici ,ghicitoarea mea DOS: Activitate practică: Vineri „Facem ordine Arta: „Cărţi de DOS: Finalizarea lucrărilor 

 frumoasă... Ex. grafic: ” Semnul de carte" “Semnul de carte" - festonare  la jucării”- colorat cu imagini din şi expunerea 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Scriem litere de tipar DPM Aruncarea şi prinderea mingii  „Să vina când povesti” DPM Joc: “Mingea la 

 Rutine III: Joc”Leagănul" Joc „Mingea călătoare" Ex: 1.  sunt chemaţi” Lectură: căpitan" 

   „Priveşte sus”2. ”Înotăm” 3.     

   „Leagănul”4. „Batem palmele sub     

   genunchi”5. „Sări şi joacă”     

        



TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?”  
SUBTEMA: „TRADIŢII ŞI OBICEIURI” 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată. 

 

Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  
Biblioteca:  Arta:  Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice tradiţiilor - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele, - Căsuţa păpuşii, păpuşi, 

şi obiceiurilor de iarna, Moş Niculae, Moş - Plastilina, planşete - Case de marcat; 

Crăciun,  - Şabloane -   Fructe, legume de plastic 

-   Cărţi cu povesti religioase, icoane, costume - Coli de hârtie, blocuri de desen -   Maşini, covoare , semen de circulaţie, garaje 

populare din diverse zone, culegere cu colinde - Cărţi de colorat - Şorţuleţe, bonete 

vechi,  - Hârtie glasse -   Costume naţionale, pentru serbare, pentru dansuri 

-   Casetofon, povesti, casete cu cântece, colinde - Lipici, foarfeci. tematice 

specifice sărbătorii de Crăciun (video, audio);     

-   Jetoane.      

     
Joc de masă:  Construcţii: Stiinta:  

 Puzzeluri - Truse diverse, - Enciclopedii; 

 Jocul anotimpurilor; - Diverse materiale. -   Planse cu aspecte ale sărbătorii Craciunului, 

 Jocul colorilor;   tradiţii şi obiceiuri sfecifice sărbătorii Nasterii 

 Jocul „ Alegeţi şi grupaţi”   Domnului 

 Jocul „ Completează ce lipseşte”     



 Jocul „ să împodobim brăduţul”     

Inventar de probleme:    
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

-   De Crăciun se împodobeşte bradul; Despre obiceiurile specifice sărbătorilor de iarna de la noi din ţara şi din alte 

-   Moş Niculae şi Moş Crăciun aduc daruri copiilor; tari;   

-   Crăciunul reprezintă Naşterea Domnului Isus Despre costumele naţionale tradiţionale, măşti; 

   Legenda lui Moş Niculae 

   Legenda lui Moş Crăciun 

   Legenda bradului 

   Despre cei trei magi: Melchior, Gaşpar şi Baltazar şi steaua călăuzitoare 

   Semnificaţia darurilor de la cei trei magi 

   Obiceiuri specifice Anului Nou 

   Ce au aflat copiii în cadrul proiectului? 

    Despre ţara lui Moş Niculae şi Moş Crăciun 

    Despre Naşterea lui Isus 

    Cum a fost ales bradul pom de Crăciun; 

 

SUBTEME: “MOŞ NICOLAE"  
“OBICEIURI şi TRADIŢII DE IARNĂ"  
“ MOŞ CRĂCIUN" 



Săptămâna 11  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?” 

SUBTEMA: „MOŞ NICOLAE” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ,Sfântul cel I.Joc de rol: ”De-a Moş Nicolae" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Mă descurc Joc de atenţie: „Ghici DŞ: ” De ce ne place Moş 

 bun" Arta: Desenăm sacul moşului Conv. “Moş Nicolae"  singur" ce desenez?” Nicolae” 

 Tranziţii Biblioteca: Imagini cu Moş Nicolae DEC: Ed. muz Cântec: Iarna a sosit  “Servesc Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III. Stabilirea cântecelor de serbare în zori" pred. J m. Cărticica  gustarea atent"   

        
        

Marţi ID Îl aşteptăm pe I. Biblioteca Citim pe internet despre DLC: Conv. ”În aşteptarea lui Moş Marţi “ Buna ziua Biblioteca: „Moş DLC: ”Scrie-i lui Moş 

 M Joc de masă ”Alege jetonul potrivit! Nicolae"  doamna!" Nicolae şi copiii” Nicolae!" 

 Tranziţii: Construcţii: Căsuţa lui Moş Nicolae DEC: Desen: „Cizmuliţa lui Moş  “Ştiu să trec Lectură: DEC: ”Completează 

 Rutine III. Stabilirea poeziilor de serbare Nicolae”  strada!"  desenul!" 

        
        

Miercuri ID Lustruim I. Arta: “Decoram cizmuliţe" Activitate integrată: DŞ DLC Miercuri ,Să ne Joc de masă: DŞ: ”Câte dulciuri vrei să 

 ghetele Ştiinţa: “De unde vin fulgii ?" “În aşteptarea lui Moş Nicolae"  odihnim” „Completează ce primeşti?" 

 Tranziţii: Joc de rol: „Moş Nicolae la telefon   “Mâinile lipseşte!” DLC: “Desparte în silabe..." 

 Rutine III.Joc: „Jocul caprei”   curate, ţin boala Lectură:  

     departe”   
        

Joi ID Nu vreau băţ!" I. Arta: Modelaj ”Băţul moşului" DŞ: Activitate matematică: Joi “Suntem de Construcţii: „Jucării DŞ: ”Socoteşte la tablă!" 

 Tranziţii: Construcţii: „Satul lui Moş Nicolae Joc logico-matematic Cizmuliţa  ajutor” “Nu pentru copii”  

 Rutine Joc de rol: “De-a copiii cuminţi" DOS: Om şi societate  facem firimituri Lectură: DOS: “Învăţăm să dăruim" 

  III. Joc: „Jocul ursului” “Legenda lui Moş Nicolae"     
        

Vineri ID Te iubim, Moş I. Biblioteca: Legenda spune.. DOS: Activitate practică: Vineri “ Singur mă Ştiinţă: DOS: Finalizarea lucrărilor 

 Nicolae Ex.grafic: “Coasem nasturi" ”Cizmuliţa lui Moş Nicolae”  îmbrac” “Numără jucăriile ,expunerea 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Desenăm dulciuri" DPM Aruncarea şi prinderea mingii  „Facem ordine moşului" DPM Joc “Prinde mingea!" 

 Rutine III: Repartizarea poeziilor pentru serbare , cu doua mâini”  la jucării” Lectură:  

   Joc: „Nu scăpa mingea!”     

   Ex: 1. „Fluturam palmele”2.     

   „Întindem rufe” 3. „Cântarul’ 4.     

   „Batem palmele sub genunchi” 5.     

   „Huţa, huţa, pe talpă”     
        



Săptămâna 12  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?” 

SUBTEMA: ”OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA  ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

      Data    
          

Luni ID “Colinde!”  I.Joc de rol: ”La colindat"  DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „Nu vorbim cu Jocuri de masa : DŞ: ,Ce obicei de 

 Tranziţii  Arta: „Decoram globuri „-  Lect. după imag. ”Obiceiuri şi tradiţii  gura plină" „Alegeti şi grupaţi iarnă îţi place?" 

 Rutine  Biblioteca: Imagini cu obiceiuri  de iarnă"  “Ne adresăm Lectură: DEC Repetarea 

   III. Repetiţie pentru serbare  DEC: Ed. muz. ”Colind omului"  politicos"  colindului 

     “Cobori gazdă din pătuţ"     
          

Marţi ID De ce colindăm?  I. Biblioteca poezii de serbare  DLC: Mem: ”Steaua „ Marţi “Semnele de Ştiinţă: Să poveştim DLC: Repetarea 

 Tranziţii:  Jocde masă  DEC: Modelaj: ”Steaua"  circulaţie" cum mergem la poeziei 

 Rutine  Construcţii: Case de gospodari    “Nu mai suntem colindat. ” DEC: Modelăm 

   III.Repetiţie pentru serbare    copii mici” Lectură: clopoţei 
          

Miercuri ID Ce este Steaua?  I. Arta: Desenăm sorcova  DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Cum lăsăm Constucţii : „Steaua” DŞ: ”Al câtelea delfin 

 Tranziţii:  Ştiinţa: „Datini de Crăciun" - net  “Numeralul ordinal"  hainele în dulap Lectură: lipseşte?" 

 Rutine”  Joc de rol: ”Mergem cu Steaua"  DLC “Obiceiuri şi tradiţii"-  “Nu părăsim sala  DLC: Repetarea 

   III. Repetiţie pentru serbare  despărţire în silabe  de grupă"  poeziei “Steaua" 
          

Joi ID Sorcova"  I. Arta: Model Biciul de la pluguşor  DŞ: Activ. mat.: Ex. cu mat ind. Joi “Răspundem Antrenament grafic: DŞ: ”Numără înainte 

 Tranziţii:  Construcţii: Sorcove  “Scoate din şir a...bomboană!"  politicos la „ Costumul popular”- şi înapoi până la 5. 

 Rutine  Joc de rol: “De-a pluguşorul"  DOS: Om şi societate: ,Naşterea  întrebări” decorare DOS “Cine este Isus 

   III. Repetiţie pentru serbare  Domnului Isus Cristos  Adunăm jucăriile Lectură: Cristos?" 
          

Vineri ID ”Pluguşorul"  I. Biblioteca: Filme cu obiceiuri  DOS: Activitate practică: Vineri “ Singur mă Joc de rol: “De-a DOS: Finalizarea 

 Tranziţii:  Ex.grafic: “Acoperişul"  ”Sorcova" - confecţionare  îmbrac” colindătorii" lucrărilor 

 Rutine  Nisip şi apă: ”Steaua"  DPM Dans popular: ”Hora"  „Facem ordine la Lectură: DPM Dans popular: 

   III: Repetiţie pentru serbare  Ex: 1. „Fluturam palmele”2.  jucării”  ”Hora" 

     „Întindem rufe”3. „Cântarul’ 4.     

     „Batem palmele sub genunchi” 5.     

     „Huţa, huţa, pe talpă”     

          



Săptămâna 13  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PAMÂNT?” 

SUBTEMA: ”MOŞ CRĂCIUN" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE  Ziua/ ADP ALA ADE 

      Data    
          

Luni ID ”Vine Moşul!"  I.Joc de rol: ”De-a serbarea" DŞ: Cunoaşterea mediului:  Luni “Mă descurc Repetiţie pentru DŞ: J d „Ghiceşte la 

 Tranziţii  Arta: „Decorăm bradul” Conv. ”Moş Crăciun"   singur" serbare ce m-am gândit ?” 

 Rutine  Biblioteca: Citim despre Moş Crăciun DEC: Ed. muz. ”Colind omului-   “Servesc gustarea Lectură: DEC Repetarea 

   III. Repetiţie pentru serbare rep” Am plecat să colindăm" -pred.   atent"  cântecelor pentru 

         serbare 
          

Marţi ID ”Oare mă iartă?"  I. Biblioteca Scrisoare către Moş C. DLC: Mem. Vine Moş Crăciun  Marţi “ Buna ziua Repetiţie pentru DLC: Repetarea 

 Tranziţii:  Joc de masă “Alegeţi cadourile" DEC: Desen: Bradul împodobit"   doamna!" serbare poeziilor pentru 

 Rutine  Construcţii: “Casa Moşului"    “Ştiu să trec Lectură: serbare 

   III. Repetiţie pentru serbare    strada!"  DEC: Finalizarea 

         lucrărilor 
          

Miercuri ID “Moşul e bun"  I. Artă-modelaj: “Globuri colorate” DŞ: Activitate matematică:  Miercuri ,Să ne odihnim” Repetiţie pentru DŞ: “Numără degetele 

 Tranziţii:  Ştiinţa: “Găseşte drumul Moşului” Consolidarea număratului în   “Mâinile curate, serbare de la mâini!" 

 Rutine  Joc de rol: limitele 1. 5.   ţin boala departe” Lectură: DLC: Repetarea 

   III. Repetiţie pentru serbare DLC Mem. “Brăduţul"     poeziilor pentru 

         serbare 
          

Joi ID ”Ce ne aduce?"  I. Arta: ”Colorăm bradul" DŞ: Activ. mat: “Desenează în  Joi “Suntem de Serbarea de Crăciun DŞ: Ridică atâtea 

 Tranziţii:  Construcţii: ”Sania Moşului" spaţiul dat câţi fulgi îţi arată cifra"   ajutor” Lectură: degete cât îţi arată 

 Rutine  Joc de rol: “De-a Moş Crăciun" DOS: Om şi societate   “Nu facem  cifra!" 

   III. Repetiţie pentru serbare “Moş Crăciun" pag.19   firimituri  DOS “Despre 

         Crăciun! 
          

Vineri ID ”M-a iertat!"  I. Biblioteca: “Din Laponia" DOS: Activitate practică:  Vineri “ Singur mă Biblioteca: „Să citim DOS: Finalizarea 

 Tranziţii:  Ex. grafic: Ploaia dusă de vânt ”Moş Crăciun” (origami)   îmbrac” cărţi de poveşti” lucrărilor 

 Rutine  Nisip şi apă: Drumul Moşului DPM “Mers în echilibru, pe o linie   „Facem ordine la  DPM Dans popular: 

   III: Repetiţie pentru serbare trasata pe sol”   jucării” Lectură: ”Hora" 

    Joc: „Balerini şi balerine” Ex: 1.      

    „Să schiem”2. ”Întindem      

    rufe”3.„Cantarul"4. „Batem palmele     

    sub genunchi”5. „Huţa, huţa, pe      

    talpă”      
          



TEMA PROIECT: CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
PERIOADA: 3 SĂPTĂMÂNI 

TEMA: „IARNA „ 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.  

 

 

- cărţi , reviste, albume cu imagini despre anotimpul iarna cuprinzând: fenomene specifice anotimpului; jocuri şi sporturi de iarna; obiceiuri şi tradiţii specifice romanilor 

de sărbătorile de iarna 

- tăbliţe magnetice cu litere 

- calendar de perete cu imagini din anotimpul iarna 

- caiete de lucru( fise adecvate temei) 

- jetoane cu imagini reprezentând obiecte de îmbrăcăminte specifice anotimpului şi sporturilor de iarna; 

- imagini cu obiecte ce reprezintă jocuri şi sporturi de iarna. 

 

- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera 

- plastelină 

- planşete 

- suporturi pt. amestecul culorilor 

- coli de desen, carton A4, A3 

- instrumente muzicale(toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon) 

- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala  



JOC DE ROL   
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pt. act. ce se pot desfăşura în familie în anotimpul iarna: 

- gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citind, jocuri, vizionari T.V.); 

- pregătirea pentru sărbătorile de iarna; 

- Păpuşi, camioane şi alte truse necesare desfăşurării jocurilor de rol. 

 

- cuburi plastic  
- cuburi cu litere 

- utilaje, camioane 

- personaje în miniatura 

- pioneze trusa Mozaic; 

- piese geometrice; 

 

ŞTIINŢA 
 

- jocuri de masa cu jetoane  
- materiale didactice auxiliare: cărţi, albume, Enciclopedii; C.D.-ri, D.V.D.- „Piticlic şi Zana Iarna”  
- calculator, internet 

- jetoane cu cifre de la 1- 10 

- numărători, beţişoare 

- trusa piese Logi I 

fise de munca individuala; 

- vase şi recipiente adecvate pentru efectarea unor experimente. 

 

NISIP şi APA  
- suport de lemn cu nisip 

- forme din plastic 
 
INVENTAR DE PROBLEME  



Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle : 
- să denumească anotimpul şi principalele fenomene specifice; Ce se întâmplă cu ziua şi noaptea în anotimpul iarna 

- să grupeze imagini cu obiecte de îmbrăcăminte; sporturi şi jocuri de iarna; Legătura între fenomenele naturii şi schimbarea anotimpurilor ; 

- să recunoască principalele obiceiuri ale romanilor cu ocazia sărbătorilor Cauza producerii unor fenomene ale naturii : brumă, ninsoare, îngheţ, polei, chiciură 

de iarna: colindatul; pluguşorul; capra, ursul etc. etc. 

- activităţi desfăşurate de oameni în anotimpul iarna. Cum influenţează anotimpurile viaţa tuturor vieţuitoarelor, inclusiv pe cea a omului ; 

Că iarna este foarte frig, ninge şi vine Moş Crăciun; Importanţa anotimpurilor şi a fenomenelor specifice pentru culturile agricole şi 

 pentru plante; 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului : 

Povestea anotimpurilor şi a lunilor din an ; 

Care sunt lunile anului şi zilele săptămânii ; 

 Echipamente şi probe de concurs ale unor sporturi de iarna: bob, sanie, patinaj, schi; 

  



Săptămâna 14  
TEMA: “ CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”IARNĂ, IARNĂ EŞTI FRUMOASĂ" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE  Ziua/ ADP ALA ADE 

      Data    
          

Luni ID “Fulg de nea"  I.Joc de rol: “Crăiasa zăpezii” DŞ: Cunoaşterea med: Obs.  Luni „Cum traversăm Joc de rol: „De-a DŞ: ”Cum îngheaţă 

 Tranziţii  Arta: „Copacii plini de zăpadă” Transformările apei în natură   strada?” Albă ca Zăpada” apa? 

 Rutine  Biblioteca: „Citim imagini de iarnă” DEC: Ed.m C: Iarna a sosit în zori   „Nu mâncăm fără Lectură: DEC Repetarea 

   III.„Ne batem cu bulgări de zăpadă” J muz “Căluşeii" - predare   să ne spălăm”  cântecului şi j muz. 
          

Marţi ID Iarna a împodobit  I. Biblioteca ”Citim despre crivăţ" DLC: Joc didactic: „Cuvinte  Marţi „Păstrăm curăţenia Artă: „Ninge”- DLC: ”Găseşte 

 natura"  Joc de masă „Alege şi potriveşte!" surori”- sinonime   „ dactilopictură cuvântul!" 

 Tranziţii:  Construcţii: “Căsuţe" DEC: „Frumuseţile iernii” Pictura:   „Ne jucăm cu Lectură: DEC: Finalizarea 

 Rutine  III.Jocuri distractive: ”Fulgii zboară” lumânare, stropire   cuvinte noi”  lucrărilor 

          
          

Miercuri ID Poveste de iarnă  I. Arta: Colorăm în carţile de colorat DŞ: Activitate matematică:  Miercuri Aranjăm vesela şi Construcţii : Temă la DŞ: Grupăm degetele 

 Tranziţii:  Ştiinţa: „Continuă şirul!” Compunerea şi descompunerea   tacâmurile alegere DLC: Repov: 

 Rutine  Joc de rol: ”De-a gospodinele" numărului 5   Mă spăl pe mâini Lectură: “Povestea fulgului de 

   III.Joc: DLC Poveste fulgului de nea     nea" T. Banciu 
          

Joi ID A povestit fulgul  I. Arta: Modelaj “Omul de zăpadă" DŞ: Activ mat: Ex.cu mat.ind.  Joi “Hainele ne Ştiinţă: „De unde vin DŞ: ”Grupează 5 

 Tranziţii:  Construcţii: “Adăposturi" Compunerea şi descomp.nr.5   ordonăm” crivăţul şi chiciura?” beţişoare!" 

 Rutine  Joc de rol: „Cu păpuşa la săniuş” DOS: Om şi societate: Pov.Fetiţa   „Mă îmbrac Lectură: DOS Repov. Fetiţa cu 

   III. Joc: “ Omul de zăpada” cu chibrituri"p.18   potrivit frigului"  chibrituri"  
          

Vineri ID ”Îmi place iarna"  I. Biblioteca: Citim despre viscol" DOS: Activitate practică:  Vineri „Cercul prieteniei" Biblioteca: “Citim DOS: Finalizarea 

 Tranziţii:  Ex. grafic: Coasem pe faţa de masă “Peisaj de iarnă" - machetă   “Facem ordine la imagini din cărţi de lucrării 

 Rutine  Nisip şi apă: Urme pe zăpadă DPM Euritmie   jucării" iarnă” DPM „Dansul 

   III: „Îngeri pe zăpadă” „Dansul fulgilor de nea”    Lectură: fulgilor de nea” 

    Ex: 1. „Priveşte sus”2. ”Înotăm” 3.      

    „Leagănul”4. „Batem palmele sub      

    genunchi”5. „Sări şi joacă”      
          



Săptămâna 15  
TEMA: “ CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”JOCURI ŞI SPORTURI DE IARNĂ" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

     Data    
         

Luni ID Jocul meu prefer  I.Joc de rol: „De-a Moş Crivăţ" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „Sunt prieten cu Ştiinţă: DŞ: Jd “Alege un joc „ 

 Tranziţii  Arta: „Fulgi de zăpadă” Lect.după imag. Jocuri de iarnă”  colegii de grupă” „Găseşte greşeala” DEC Repetarea 

 Rutine  Biblioteca: imagini cu jocuri de iarnă” DEC: Ed. muz C: Omul de  „ Păstrăm igiena Lectură: cântecului şi j muz. 

   III.„Întrecerea fulgilor de nea” zăpadă"J muz. ”Săniuţa"  încălţămintei”   

         

Marţi ID Iubesc iarna  I. Biblioteca Ştiri despre iarnă -net DLC: “Iarna pe uliţă" de G.. Coşbuc Marţi „ Singur mă Joc distractiv: „Nu DLC: “Iarna pe uliţă" 

 Tranziţii:  Joc de masă„Cu ce ne îmbrăcăm ?” DEC: Modelaj: “Omul de zăpadă"  îmbrac, dezbrac” râde DEC: Modelaj la 

 Rutine  Construcţii: „Patinoarul”   „Mă spăl pe mâini Lectură: alegere 

   III.Jocuri: “Cântă cocoşul!"   „   
         

Miercuri ID ” Vino, săniuţă!"  I. Arta: „Peisaj de iarnă” DŞ: Activitate matematică: Miercuri „ Sunt de ajutor la Bibliotecă: „Poezii DŞ: ”Socotim pe 

 Tranziţii:  Ştiinţa: „Trei diferenţe” Adunarea şi scăderea cu 1-2 unităţi  aşezarea mesei” hazlii pentru copii” degete" 

 Rutine  Joc de rol: „Alo, Zâna Iarnă?” DLC Eminescu poet naţional şi  „La revedere! Lectură: DLC: “Ce te legeni" 

   III.Joc: ”Fereşte-te de bulgări!” universal - conv.    de M. Eminescu 
         

Joi ID ”Pârtie!!!!"  I. Arta: Modelaj : ”Schiuri" DŞ: Activ mat: Adunarea şi Joi Hainele ne Construcţii: DŞ: ,Socotim pe 

 Tranziţii:  Construcţii: „Palatul Zânei Iarna” scăderea cu 1-2 unităţi-beţişoare  ordonăm” „Trambulina pentru degete" 

 Rutine  Joc de rol: „De-a Baba Iarna” DOS: Om şi societate „Eminescu,  „Mă îmbrac schi” DOS “Ne mândrim cu 

   III. Joc: „Păcăleşte-i!” poetul neamului"  potrivit Lectură: Eminescu" 
         

Vineri ID ”Întâmplări..."  I. Biblioteca: Citim Eminescu DOS: Activitate practică: Vineri “Răspundem Artă: Modelaj: „Jocul DOS: Finalizarea 

 Tranziţii:  EX. grafic: Fulgi de nea “Săniuţa”  politicos la de iarnă preferat lucrărilor 

 Rutine  Nisip şi apă: ”Facem bulgări" DPM Mers în echilibru pe o  intrebări” Lectură: DPM 

   III: Joc: ”Ce face copilul?" suprafaţă ridicată cu efectuarea unor  “Adunăm  Joc: „La circ” 

    acţiuni” Joc: „Acrobatul”  jucăriile"   

    Ex: 1. Schiem”2. ”Înotăm” 3.     

    „Leagănul”4. „Batem palmele sub     

    genunchi”5. „Sări şi joacă”     
         



DURATA: 1 SĂPTĂMÂNĂ  
TEMA: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

SUBTEMA: ”TOŢI ROMĂNII CÂNTĂ HORA UNIRII”” 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată. 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre ţara noastră; 

- materiale auxiliare: cărţi cu lecturi istorice, 

- D.V.D.-uri cu imagini şi filme istorice; 

- costume populare din diferite zone geografice ale României; 

- tăbliţe magnetice cu litere 

- calendar de perete cu imagini din ţara; forme de relief; 

- însemnele tarii: harta; steagul, imnul, stema. 

- caiete de lucru( fise adecvate temei) 

- albume cu vederi din ţara; 

- imagini cu harta Unirii Principatelor Romane.  
ARTA 
 
- creioane negre, color, cerate, pensule  
- acuarele, guaşe, tempera 

- plastelin ă 

- planşete  



- suporturi pt. amestecul culorilor  
- coli de desen, carton A4, A3 
- instrumente muzicale(toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon)  
- C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala 

- cărţi de colorat  
JOC DE ROL 
 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pentru petrecerea timpului liber;  
- jocuri, vizionari T.V. 

- audiţii 

- păpuşi, camioane 

- costume populare româneşti; 

- costume din diferite epoci ale poporului roman pentru jocurile de rol. 

 

CONSTRUCŢII  
- cuburi plastic 

- cuburi cu litere 

- utilaje, camioane 

- jocuri magnetice; 

- pioneze Mozaic; 

- piese geometrice; 

- materile din natura. 

 

ŞTIINŢA 
 
- jocuri de masa cu jetoane  
- atlas istoric; atlas geografic 

- planşe cu personalităţi istorice şi contemporane ale tarii; 

- calculator, internet 

- puzzle: „Harta României’ 

- jetoane cu cifre de la 1- 10 

- numărători, beţişoare 

- trusa piese Logi I 

- fise de munca individuala 

 

- suport de lemn cu nisip  
- forme din plastic  



INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- să denumească ţara noastră; limba ; oraşul capitala - Cine a fost Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roata şi alte personalităţi ale istoriei 

- să recunoască însemnele naţionale: drapel; stema , imn ;harta. României. 

- data de 24 ianuarie – Ziua Unirii - Cine au fost realizatorii Unirii de la 24 Ianuarie 1859. 

- ca România mare s-a format prin unirea celor trei tari surori: Moldova; Ardealul - Însemnătatea Unirii Principatelor pentru românii de pe tot cuprinsul ţării 

şi Tara Romaneasca. - România este un stat unitar - toţi românii vorbesc aceeaşi limba - limba romana 

- strămoşii poporului roman: dacii şi românii. fiind limba naţională; 

 - Ca în România trăiesc şi oameni aparţinând altor popoare ,etnii 

 - Ca România face parte din Comunitatea Uniunii Europene. 

  



Săptămâna 16  
TEMA: ,„CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” „ 

SUBTEMA: ”TOŢI ROMÂNII CÂNTĂ HORA UNIRII" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ”Neam de eroi" I.Joc de rol: ”De-a doctorul" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „ Unde-s mulţi, Construcţii : DŞ: J d “Recunoaşte 

 Tranziţii Arta: „Pictăm case ţărăneşti" Conv. “Unirea Principatelor"  puterea creşte!” ”Satul bunicilor „ costumul popular” 

 Rutine Biblioteca: Citim imagini cu Unirea DEC: Ed. muzicală  „ Singur mă Lectură: DEC “Hora Unirii" 

  III. ”Cursa steguleţelor" “Hora Unirii" Cântec şi dans  îmbrac"   
        

Marţi ID “Nu uita ca eşti I. Biblioteca Citim imagini Ioan Cuza DLC: ”Toţi românii cântă Hora Marţi „Să fim calmi şi Joc de masă: „Sortam DLC: joc did. 

 roman!” Joc de masă „Jocul umbrelor” Unirii" -cuvinte, silabe  răbdători !” imagini   cu   obiecte “Cuvinte, silabe, 

 Tranziţii: Construcţii: ”Casă ţărănească" DEC: Desen: “Decorează costumul  „Aşez jucăriile la populare” sunete" 

 Rutine III.Jocuri: popular!"  loc" Lectură: DEC: Finalizarea 

       lucrărilor 
        

Miercuri ID ”Strămoşii noştri I. Arta: ”Decorăm covoraşe" DŞ: Activitate matematică: Miercuri „Înainte de masă Arta: Obiecte de arta DŞ: Joc did. „Să 

 Tranziţii: Ştiinţa: „Semnificaţia Unirii” “Numeralul ordinal"  pe mâini mă spăl” populara - adunam şi să impartim 

 Rutine Joc de rol: ”De-a Unirea" DLC Mem. ”Ce te legeni?" de  „Cum se merge Lectură: bulgari de 

  III.Joc: “Ţară ,ţară vrem ostaşi!” Mihai Eminescu  către casă?”  zapada”comp. nr.5 

       DLC: Repetarea 

       poeziei 
        

Joi ID Înţelepciunea I. Arta: „Modelăm conturul ţării „ DŞ: Activitate matematică: Joi „Igiena Ştiinţă: “Cum îi DŞ: Joc logic: „Tablou 

 românului Construcţii: “Numeralul ordinal” tabla magn.  îmbrăcămintei” prindea Cuza cu ocaua tricolor” 

 Tranziţii: J de rol: ”De-a Alexandru Ioan Cuza DOS: Om şi societate Pov. “Moş  „Aşezăm hainele mică?" DOS Morala povestirii 

 Rutine III. Joc: „Nu râde!” Ion Roată şi Unirea"  în ordine" Lectură: Moş Ion Roată şi 

       Unirea 
        

Vineri ID “ Iată-mă sunt I. Biblioteca: ”Citim imagini cu vase DOS: Activitate practică: ineri „Apa, peria şi Joc de rol: DOS: Finalizarea 

 românaş” Ex. grafic: “Fulgi" “Hora păpuşilor" decupare, lipire  săpunul sunt „De-a Moş Ion Roată lucrărilor 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Ocaua lui Cuza" DPM mers în echilibru, pe plan  prietenii mei” şi Vodă Cuza DPM 

 Rutine III: “ Ghici ce facem noi” înclinat (înaltime 40 cm)”  „Mă odihnesc ca Lectură: Joc: “Urcăm panta" 

   Joc: „ Excursioniştii”  să cresc mare”   

   Ex: 1. „Braţe scurte” 2.     

   ”Locomotiva” 3„Batem palmele sub     

   genunchi”4. „Huţa, huţa, pe     

   talpa”5„Sări ca vrăbiuţa”     
        



Săptămâna 17  
TEMA: EVALUARE INTERSEMESTRIALĂ 

SUBTEMA: ”CE MAI ŞTIU DIN CE AM ÎNVĂŢAT?" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE  Ziua/ ADP ALA ADE 

      Data    
          

Luni ID Cei mai buni  I.Joc de rol: ”De-a schiorii" DŞ: Cunoaşterea mediului:  Luni “Mă descurc Joc de masă: „Cine DŞ: concurs: ”Ştiu tot" 

 Tranziţii  Arta: Colorează jocuri preferate" Joc did. “Cu mine te întrece!"   singur” ştie, câştigă” DEC Repetarea unor 

 Rutine  Biblioteca: „Citim imagini de iarnă DEC: Ed. muzicală Concurs:   “Mă spăl pe Lectură: cântece 

   III. ”Scaunele muzicale “Cântăreţul grupei"   mâini”   
          

Marţi ID Să repetam  I. Biblioteca Citim imagini de toamnă DLC: “Ce mai ştiu?" Joc d.-  Marţi „Udăm florile „ Biblioteca: „Ghici, DLC: Joc did. ”Alege 

 Tranziţii:  Joc de masă„Alege şi potriveşte” propoziţii şi reprez. grafică   „ Prietenia, o ghicitoarea mea!” un personaj!" 

 Rutine  Construcţii: “Palatul Zânei" DEC: Desen: Temă la alegere   comoară" Lectură: DEC: Modelaj la 

 Opţional  III.Jocuri:      alegere 
          

Miercuri ID Suntem deştepţi  I. Arta: Colorăm în cărţi DŞ: Activitate matematică:  Miercuri „Curaţi la suflet, Joc senzorial: „Cine DŞ: Joc did. ”Caută 

 Tranziţii:  Ştiinţa: „Ce sunt: ploaia; poleiul; Joc d. ” Raspunde repede şi bine”  curaţi la trup!” te-a strigat?” vecinii!" 

 Rutine  lapoviţa?” DLC “Cel mai bun recitator"   „Îmi ajut colegii Lectură: DLC: Repov 

 Opţional  Joc de rol: ”De-a vânzătorii"      “Povestea fulgului de 

   III.Joc: ”Ţăranul e pe câmp”      nea" 
          

Joi ID Răspund corect  I. Arta: Modelaj : Legume-fructe DŞ: Activitate matematică:  Joi „Mâinile curate ţin Joc de rol: „De-a DŞ: J.log. Ce piesa 

 Tranziţii:  Construcţii: ”Adăposturi" J log„Ce este şi ce nu este la fel   boala departe petrecerea” lipseşte? 

 Rutine  Joc de rol: ”De-a Zâna Iarna" DOS: Om şi societate “Aşa da! -  „Ajutăm la Lectură: DOS Întâmplări 

 Opţional  III. Joc: “Broscuţele sar în lac” Aşa nu!""   aranjarea mesei  neplăcute pt. 

         neascultare 
          

Vineri ID Mânuţe de aur  I. Biblioteca: DOS: Activitate practică:  Vineri „Mâncăm liniştiţi  DOS: Finalizarea 

 Tranziţii:  Ex. grafic: “Gardul cu uluci" “Mâini dibace" tehnică şi temă la  la masă” Artă: „Colorează cum lucrărilor 

 Rutine  Nisip şi apă: ”Urme pe zăpadă" alegerea copiilor   „Lăsăm clasa îţi place!” DPM “Cel mai bun 

 Opţional  III: ”Ghici ce facem noi” DPM “Sportivii în concurs"   curată „  câştigă!" 

    Ex1. „Braţe scurte, braţe lungi” 2.   Lectură:  

    ”Pendulul”3. „Batem palmele sub     

    genunchi”4.   „Huţa,   huţa, pe     

    talpă”5.„Sări ca vrăbiuţa”      
          



SEMESTRUL AL II-LEA  
TEMA: „CINE şi CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 

PROIECT: „DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ” 

PERIOADA: 3 SĂPTĂMÂNI 

SUBTEMELE PROIECTULUI: „ANIMALE DE LA POL”  
„LA ZOO”  
„ÎN OGRADA BUNICII” 

 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată : 

Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.  

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor: 
 

BIBLIOTECA   
- cărţi şi reviste cu imagini despre animalele de la poli, din jungla şi de la zoo; enciclopedii, atlase; tăbliţe magnetice cu litere; calendar de perete cu imagini ; caiete de 

lucru( fise adecvate temei); CD –uri cu jocuri şi povesti cu caracter moral 
 

ARTA 
 
- creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera , suporturi pt. amestecul culorilor; plastilina; planşete, lut; şabloane cu animale; coli de desen, carton 

A4, A3; instrumente muzicale (toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon); C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala. 

 

JOC DE ROL  
- camioane; costume diferite, accesorii, măşti; truse: „Cabinetul medical veterinar”; animale de plastic.  



ŞTIINŢA şi JOCURI DE MASA   
- cărţi, enciclopedii despre animale; atlas zoologic; planşe cu imagini din jungla, zoo şi de la poli; C.D. „Piticlic”, DVD; calculator, internet; jetoane cu cifre de la 1- 

10; numărători, beţişoare; trusa piese Logi I; materiale didactice auxiliare; puzzle cu animale; jetoane; animale din plastic miniaturi. 

 

CONSTRUCŢII 
 

- cuburi plastic; cuburi cu litere şi cu animale; utilaje, camioane; personaje miniature; pioneze; piese geometrice. 
 

NISIP şi APA 
 

- forme din plastic ; suport de lemn cu nisip.  
 
 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştim? Ce nu ştim? 

-   - animalele pot fi domestice şi sălbatice; - de ce au dispărut unele animale ? 

- - animalele nu vorbesc; - cine le ajuta când sunt bolnave ? 

-   - sunt multe tipuri de animale; - daca au duşmani sau prieteni ? 

-   - ca trăiesc în medii diferite; - curiozităţi din mediul de viata 

- - ştiu alcătuirea, hrana; - animale pe cale de dispariţie 

-   - copiii le iubesc şi vor să le protejeze. - cum au grija de pui ? 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMALELE  DIN LA ZOO 

ZONELE POLARE   
 
 
 
 
 

 

INFATISARE  

 
 

 

DIN LUMEA   
CELOR CARE 
 
NU CUVANTA  

 

FOLOASE  
INMULTIRE 

EDUCATIE 

HRANA ECOLOGICA 

OCROTIREA ANIMALE PE 

ANIMALELO CALE DE  



Săptămâna 18 SEMESTRUL AL II- LEA  
TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 

SUBTEMA: “ANIMALE DE LA POL” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

     Data    
         

Luni ID În zone polare  I.Joc de rol: ”De-a exploratorii" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “ Vom dormi, să Biblioteca: „Citim DŞ: Joc- exercitiu 

 Tranziţii  Arta: “Colorăm pinguini" Lect d. imag. Animale de la pol  fim odihniţi" imagini cu viaţa la „Cine spune mai 

 Rutine  Biblioteca: Citim imagini de la poli DEC: Ed. muz. Cântec: ”Masă  „Păstrăm Poli” departe?” 

   III.Joc: ”Ursul caută!" bună" Jm ”Bate ca mine  curăţenia!” Lectură: DEC Repetarea 

        cântecului ”Masă 

        bună" 
         

Marţi ID Iubim pinguinii  I. Biblioteca Citim imagini de la poli DLC: Joc did: “Găseşte litera P, Marţi “Aranjăm masa" Ştiinţă: DLC: Joc didactic: 

 Tranziţii:  Jocde masă Alegeţi şi grupaţi iniţial, median şi final"  “Salutăm la CD educaţional: Cuvinte care încep cu 

 Rutine  Construcţii: “Igloo" DEC: Desen: “Foca şi morsa"  plecare" „Piticlic „ p" 

   III.Joc: ”Ursul doarme"    Lectură: 

DEC: Desen “Animale 

de la pol" 
         

Miercuri ID Copii la poli  I. Arta: Desenăm un igloo DŞ: Activitate matematică: Miercuri „Păstrăm hainele Artă: „Ghici ce DŞ: Joc did: “Jocul 

 Tranziţii:  Ştiinţa: Ţinuturi de gheaţă” - net “Numărul şi cifra 6"-predare  curate!” desenez?” ursuleţilor polari” 

 Rutine  Joc de rol: ”De-a eschimoşii" DLC: Joc didactic:  “Cum stăm la  DLC: Joc didactic 

   III.Joc: “Pinguinii veseli" “Cuvinte, silabe, sunete"  masă?” Lectură: „Unde doarme 

        fiecare?” 
         

Joi ID Ursuleţul polar  I. Arta: Modelaj: Peşti pentru morse DŞ: Activitate matematică: Joi “Ne spălăm!” Construcţii: DŞ: Joc logic „Unde 

 Tranziţii:  Construcţii: Căsuţe pentru pinguini “Numărul şi cifra 6"-consolid.  “Îmi ajut colegii la “Căsuţe pentru este locul meu?” 

 Rutine  Joc de rol: De-a eschimoşii DOS: Om şi societate: Povestire  nevoie" ursuleţi" DOS Repov. 

   III. Joc: “Eschimoşii pe gheaţă" “Povestea ursului cafeniu" V.C.   Lectură: ”Povestea ursului 

        cafeniu" V. Colin 
         

Vineri ID Salutări de la pol  I. Biblioteca: “Facem un album DOS: Activitate practică: Vineri “Îmi aranjez patul" Joc de rol: “De-a DOS: “Pinguinul” - 

 Tranziţii:  Ex.grafice: “Dinţi de fierăstrău" “Pinguinul"  “Aranjăm clasa şi exploratorii" origami 

 Rutine  Nisip şi apă: ”Urme pe gheaţă" DPM: Învăţarea căţărării pe un plan  udăm florile" Lectură: DPM Joc: ”Pinguinii 

   III: ”Întrecerea pinguinilor" înclinat Joc „Focile se caţără pe    căţărători" 

    banchiză”     

    Ex: 1. Schiem”2. ”Înotăm” 3.     

    „Leagănul”4. „Batem palmele sub     

    genunchi”5. „Sări şi joacă”     
         



Săptămâna 19  
TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 

SUBTEMA: ”LA ZOO" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP  ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

     Data    
         

Luni ID “Visul ursului  I.Joc de rol: “De-a dresorii” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Aranjăm Construcţii: DŞ: Joc – exerciţiu” 

 cafeniu”  Arta: “Colorăm animale de la zoo" Lectura după imagini „La Zoo”  tacâmurile „ “Rezervaţie de Spune mai departe... ” 

 Tranziţii  Biblioteca: ”Animale din alte ţări" DEC: Cântec: Masă bună -rep.  “ Împărţim animale „ DEC Repetarea 

 Rutine  III. “Cursa animalelor de la Zoo” Joc muzical: ” In pădure”-pred.  şerveţele „ Lectură: jocului muzical 

         
         

Marţi ID Facem cunostinta  I. Biblioteca“Citim” imagini cu DLC: Joc didactic: Marţi “Să-i ajutăm pe cei Stiinţa: Convorbire: DLC: Joc did. 
 cu locuitorii de la  continentele şi animalele lor" “Cuvinte, silabe, sunete"  în vârstă!” „Leul –regele junglei” ”Răspunde repede şi 
 Zoo”  Jocde masăAlege animalele de la z DEC: Pictură: “Rezervaţie pentru  “Cum se merge Lectură: bine!" 

 Tranziţii:  Construcţii: „Cuşti pentru lei” animale"  către casă?”  DEC: Finalizarea 

 Rutine  III.Joc: „Caii şi călăreţii la circ”     lucrărilor 

         
         

Miercuri ID “Să facem o  I. Arta modelaj: “Animale din alte ţări” DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Sunt curat şi Biblioteca: „Ghici, DŞ: Joc did. ”Cine 

 poveste cu...  Ştiinţa: „Unde trăieşte tigrul? Adunare şi scădere cu o unitate  ordonat” ghicitoarea mea” socoteşte mai repede" 

 Tranziţii:  Joc de rol: “Surprize pentru lei" DLC Convorbire: ”Ce ştim despre  “ Pe mâini m-am Lectură: DLC: “Spune mai 

 Rutine  III.Joc: “Păsărică mută-ţi cuibul” animalele de la Grădina zoologică?"  spălat”  departe!" 

         
         

Joi ID “Şi animalele au  I. Arta: ”Desenăm zebre" DŞ: Activitate matematică: Joi “ Dinţi frumoşi şi Joc de rol: DŞ: ”Socoteşte pe 

 suflet”  Construcţii: “Cuşti pentru tigri” Adunare şi scădere cu o unitate  sănătoşi” “De- protectorii degete!" 

 Tranziţii:  Joc de rol: ”De-a îngrijitorii zoo" DOS: Om şi societate Pov. “Ciripel  “ Focul- prieten animalelor" DOS Repov. ”Ciripel 

 Rutine  III. Joc: “Maimuţica culege ... ” cel lacom" Luiza V.  sau duşman?" Lectură: cel lacom! 

         
         

Vineri ID “Cum protejam  I. Biblioteca: Imagini cu pui la zoo DOS: Activitate practică: Vineri „Să fim calmi, Arta: Colorăm DOS: Decupăm 

 animalele?”  Ex. grafice: “Să ornăm vasul" “Decupăm banane pentru maimuţe"  răbdători şi animale frunze pentru girafe 

 Tranziţii:  Nisip şi apă: ”Urme de panteră" DPM Dans tematic pe melodia  ascultători” Lectură: DPM Dans tematic pe 

 Rutine  III: Joc distractiv„Păcăleşte!” „Regele junglei”  “Facem ordine la  melodia „Regele 

      jucării"  junglei” 

         



Săptămâna 20  
TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 

SUBTEMA: ”ŞI ANIMALELE AU SUFLET" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “Animalele- I.Joc de rol: “ Doctorul veterinar” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “ Îngrijim Construcţii: DŞ: Joc did. ” Ce ştii 

 prietenele noastre” Arta: Desen după şablon Convorbire „Animalele - prietenii  animalele „ “Căsuţe pentru despre...?" 

 Tranziţii Biblioteca: “Ciuboţelele Ogarului” copiilor”  “ Ne purtăm animale domestice" DEC Repetare cântec 

 Rutine III.Joc: “Câinele ciufulit” DEC: C: ”Azi Grivei e mânios" pr  frumos unii cu Lectură:  

   J muz.  alţii!”   
        

Marţi ID “Animalele I. Biblioteca Animale domestice DLC: “În ograda bunicii" Marţi “Apa şi săpunul Ştiinţa – „Iubiţi DLC: Joc did. ”Spune mai 

 trebuie ocrotite” Jocde masă: “Alegeţi şi grupaţi" Cuvinte, propoziţii-rep.grafică  prietenii mei” animalele!” departe!" 

 Tranziţii: Construcţii: Grajduri pentru vaci DEC: Modelaj: “Pisicuţa"  “Păstrăm curată Lectură: DEC: Modelaj: Oaia 

 Rutine III.Joc: “Vulpea şi iepurii”   masa „   

        
        

Miercuri ID ”Iubeşte un I. Arta: Colorăm animal domestice DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Să ne ferim de Biblioteca: „Ghici, DŞ: Joc did. ”Răspunde 

 animăluţ” Ştiinţa: „Ce ştim despre animale?” Consolidarea numărului 6  pericole!” “Îmi ghicitoarea mea” repede şi bine!" 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a gospodarii" DLC Joc didactic: ”Spune despre...!"  ordonez hainele Lectură: DLC: Joc did. ”Alege 

 Rutine III.Joc: ”Câinele şi pisica"     cuvântul potrivit!" 

        
        

Joi ID “Animale I. Arta: Modelaj: ”Căţelul" DŞ: Activitate matematică: Joi “Mulţumesc, te Joc de rol: “De-a DŞ: Compunerea şi 

 vesele şi triste” Construcţii: ”Cuşti pentru căţei" Numărul şi cifra 7  rog"“ Singur căţeluşii, pisicuţele… descompunerea nr.6 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a veterinarii" DOS: Om şi societate Mem”  mă îmbrac"  Lectură: DOS Repetarea poezie 

 Rutine III. Joc: “Căţeluşii jucăuşi’’ Căţeluşul şchiop” de E. F     

        
        

Vineri ID „Lumea ar fi I. Biblioteca: ”Animale ajutate" DOS: Activitate practică: Vineri “Soarele şi apa Arta: “Măşti cu DOS: Finalizarea lucrării 

 trista fara animale Ex.grafice: ”Bastonul bunicului" Machetă: ”În ograda bunicii"  îmi dau animale" DPM Joc: „Ieşi pisică de 

 „ Nisip şi apă: “Ocol pentru oi" DPM Târârea cu deplasarea  sănătate Lectură: sub pat!” 

 Tranziţii: III: Joc: “Şoarecele şi pisica" alternativă a braţului şi piciorului  “Să păstrăm   

 Rutine  opus. Joc: „Merge ursul „  clasa curată”   

   Ex.1. Boxăm2.Ne răsucim3.Ne     

   aplecăm 4.Pendulul 5.Săriminge!     
        



TEMA: „CÂND , CUM şi DE CE SE-NTÂMPLĂ?”  
SUBTEMA: „VESTITORII PRIMĂVERII”  
„DIN ALTE ŢĂRI DE SOARE PLINE” 

„MICII GRĂDINARI” 

„LEGUME TIMPURII"  
PERIOADA: 4 SĂPTĂMÂNI  
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 
Copilul să poată : 

Să înţeleagă schimbările survenite în natură în anotimpul primăvara;  
Să efectueze operaţii cu grupuri de flori şi legume de primăvară, în funcţie de diferitele criterii date ori găsite de ei;  
Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare şi interdependenţa dintre ele;  
Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.  
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 



CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre primavara( legume timpurii, flori, munci specifice, aspecte caracteristice, pasări călătoare); tăbliţe magnetice cu litere; planşe cu povesti 

ilustrate; caiete de lucru( fise adecvate temei); CD –uri cu jocuri şi povesti cu caracter moral 
 
ARTA 

 
- creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera; plastelină; planşete; foarfece; fire de sarma; hârtie creponata, hârtie glasata; coli de desen, carton A4, 

A3; materiale din natura; C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala. 
 
JOC DE ROL 

 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pt. act. ce se pot desfăşura în familie ( gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri, vizionari T.V.); păpuşi, 

camioane; costume diferite, accesorii, rochiţe; truse “Truse cu diferite unelte”; ghivece, flori naturale sau de plastic; legume naturale sau de plastic; seminţe şi 

răsaduri de flori, pomişori de plantat. 
 

ŞTIINŢA şi JOCURI DE MASA 
 
- cărţi, enciclopedii despre primavara; jocuri de masa cu jetoane; atlas botanic; pliante cu flori şi legume timpurii; C.D. şi DVD; calculator; jetoane cu cifre de la 1- 10; 

numărători, beţişoare; materiale didactice auxiliare. 
 
CONSTRUCŢII 

 
- cuburi plastic; cuburi cu litere; utilaje, camioane; personaje miniature; pioneze; piese geometrice. 

 
NISIP şi APA 

 
- forme din plastic ; suport de lemn cu nisip 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 

- căsoarele topeşte zăpada;  ce se întâmplă cu natura primăvara?( încolţitul ierbii, plantarea 

- căapare ghiocelul ca vestitor al primăverii; pomilor; plantarea unor flori; însămânţarea ); 

- căse întorc păsările călătoare;  ce flori înfloresc primăvara? 

- căe Ziua mărţişoruluişi a mamei;  ce se întâmplă cu insectele? 

- cănatura reînvie  legumele timpurii 

   
Ce au aflat copiii în cadrul proiectului?  
Că primăvara soarele începe să încălzească pământul şi aceasta determină o mulţime de schimbări în natură: încolţire, înmugurire 

Că primăvara trebuie plantate sau semănate anumite flori sau pomi 

Că insectele şi gâzele se trezesc la viaţă  
Că există legume timpurii 



Săptămâna 21  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”VESTITORII PRIMĂVERII" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “Legenda I.Joc de rol: “De-a florăria” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Cum stăm la Ştiinţa: “Schimbări în DŞ: ,Joc senzorial: 

 mărţişorului” Arta: Desenăm ghiocei Observ: “Ghiocei şi brânduşe”  masă?” natură primăvara" „Recunoaşte floarea” 

 Tranziţii Biblioteca: “Imagini de primăvară” DEC: Cânte: Ghiocelul şi florile  “Adevăraţii mei Lectură: DEC Repetarea 

 Rutine III.Joc: “La cules de ghiocei” J.muz: “Vine, vine primăvara”  prieteni”  cântecului şi j.muzical 

        
        

Marţi ID „Peripeţiile unui I. Biblioteca: ,Imagini cu brânduşe" DLC: Pov. ”Soarele şi omuleţii de Marţi Pe stradă” Joc de rol: „De-a DLC: Repovestire: 

 ghiocel” Jocde masă: ”Alegeţi şi grupaţi" zăpadă"  „Ce a uitat să mămicile” “Soarele şi omuleţii... 

 Tranziţii: Construcţii: Coşuri pentru flori DEC: Desen: “Ghiocei"  spună?”  DEC: Desen : Flori 

 Rutine III.Jocuri: “Floarea la culoare”      

        
        

Miercuri ID „Dialogul florilor I. Artă-modelaj: ”Ghiocelul" DŞ: Activ.matem: Numărul şi cifra Miercuri “Pe afară mă joc, Construcţii: „Masa DŞ: Joc didactic „Caută 

  Ştiinţa: „De ce se topeşte zăpada?” 7- comp.şi descompunere  ca să fiu sănătos şi scaunul pentru vecinii lui 6 „ 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a florăresele" DLC Memorizare: “Mama"  şi voios” grădină” DLC: Repetarea poeziei 

 Rutine III.Joc: ”Ursul doarme"   “ Salut colegii „  Mama 

        
        

Joi ID “Zâmbete de I. Arta: “Colorăm brânduşe" DŞ: Activitate matematică: Joi “Cum servim Biblioteca: DŞ: Joc didactic „Cu mine 

 primăvară!” Construcţii: ”Tarabe pentru flori" Joc logic: Flori tricolore  masa?” “Ce ştim despre te întrece” descomp. şi 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a grădinarii" DOS: Om şi societate Pov. ed.  “Salvăm natura!” mărţişor?” comp.lui7 

 Rutine III. Joc: ”Zboară, zboară” “Inimioare, inimioare"    DOS Repovestire 

        
        

Vineri ID “De vorbă cu I. Biblioteca: ” Imagini cu mame" DOS: Activitate practică: Vineri “Dinţi frumoşi şi Arta: „Colorăm DOS: Finalizarea 

 Primăvara" Ex. grafice: “Gardul din fier" “Dar pentru mama"  sănătoşi” imagini cu primăvara” lucrărilor 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Plantăm flori DPM Transport de obiecte,  “Lăsăm clasa  DPM Joc: Constructorii" 

 Rutine III: Joc: ”Iepuraşu-n iarbă" individual şi în grup Joc: ”Micii  aranjată"   

   grădinari”Ex.1. Boxăm2.Ne     

   răsucim3.Ne aplecăm 4.Pendulul     

   5.Sări minge!     

        



Săptămâna 22  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”DIN ALTE ŢĂRI DE SOARE PLINE" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ”Cum le I.Joc de rol: ”De-a doctorul" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “ Păstrăm Ştiinţă: “Unde s-a DŞ: Joc did. ”Ce ştii 

 ingrijim?” Arta: Colorăm barza Lect.imag. ”Barza şi rândunica"  curăţenia „ aşezat barza?” despre...?" 

 Tranziţii Biblioteca: “Păsările călătoare" DEC: C: Rândunica a sosit pred.  “Batista şi Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III. „Rândunica-şi întinde aripile” J.muz. ”Vine, vine primăvara"  săpunul  şi a j. muzical 

        
        

Marţi ID Îmi ajut I. Biblioteca “Ghiceşte, ghicitoarea DLC: Memorizare „Vestitorii Marţi „Sunt copil Joc de rol: ”De-a DLC: Repetarea poeziei 

 prietenele Joc de masă Alegeţi păsări călătoare primaverii” de V. Alecsandri  politicos” iubitorii de păsări" “Vestitorii primăverii" 

 necuvântătoare?” Construcţii: Căsuţe pentru păsărele DEC: Pictură: “Rândunica la cuib"  “ Pe stradă nu ne Lectură: DEC: Finalizarea picturii 

 Tranziţii: Rutine III.Jocuri: ”Păsărică mută-ţi cuibul!   jucăm!”   

        
        

Miercuri ID “Somnoroase I. Artă-modelaj: ”Rândunica" DŞ: Activ matem: Numeralul Miercuri “Mă îngrijesc" Construcţii: „Cuibul DŞ: Joc did. “A câta 

 păsărele” Ştiinţa: Ce înseamnă ţări calde? ordinal: Al câtelea ... lipseşte?  “ S.O.S.- berzei” rândunică a zburat? 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a grădiniţa" DLC: Joc did. ”Caută R de la  PĂSĂRILE!” Lectură: DLC: Joc did. “Caută 

 Rutine III.Joc: ”Rândunica caută cuibul” rândunică!" pag.38    cuvinte cu R" 

        
        

Joi ID ”Iubesc I. Arta: Desenăm rândunele DŞ: Activitate matematică: Joi “Aşez masa Bibliotecă: ”Ghici, DŞ: Joc logic: “Te rog să-mi 

 păsărelele” Construcţii: “Cuiburi" Numărul şi cifra 8 -pred.  pentru colegi" ghicitoarea mea!" dai!" 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a coaforul" DOS: Om şi societate “Scrisoare  “Mă spăl pe Lectură: DOS Conv. “Despre 

 Rutine III. Joc: „Barza şi broaştele”; de la rândunele"  mâini cu săpun"  rândunele" 

        
        

Vineri ID „Bine aţi I. Biblioteca: Imagini din ţări calde DOS: Activ. practică: „Barza şi Vineri “Îmi iau acasă  DOS: Finalizarea lucrărilor 

 venit!” Ex, grafice: “Mânerul umbrelei" cuibul său” rupere, lipire  pijamaua" Artă: ”Desenăm DPM Joc: ”Rândunica duce 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Soare pentru păsărele DPM Predarea mersului în echilibru  “Facem ordine în păsări după şablon" beţe pentru cuib" 

 Rutine III: Joc: “Rândunica la cuib” cu transport de greutăţi. Joc: „Barza  clasă" Lectură:  

   duce mâncare la pui” Ex.1.     

   Locomotiva 2.Legănăm păpuşa3.Ne     

   aplecăm4.Pendulul     

   5.Sări ca vrăbiuţa     
        



Săptămâna 23  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: „MICII GRĂDINARI” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID Azi voi lucra I.Joc de rol: ”De-a grădinarii" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Soarele şi Construcţii: „Lădiţe DŞ: Conv: ”Despre munca 

 pe-afară” Arta: “Colorăm imag. de primăvară” Observare „Copacul înflorit”  sănătatea” pentru grădinari” din grădină" 

 Tranziţii Biblioteca: “Munci de primăvară" DEC: C: Rândunica a sosit - rep  “Sunt copil Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III.Joc: „Cursa micilor grădinari” J.muz. ”Primăvara a sosit" - pred  politicos!”  şi j.muz. 

        
        

Marţi ID Grădina I. Biblioteca: Imagini din grădini DLC: Poveste cu început dat Marţi “ Mă bucur să Ştiinţă: DLC: Conv. Cum ne ajutăm 

 îngrijită de tine?” Joc de masă ”Alegeţi şi grupaţi" „Copacul plânge”  fiu de folos” “Cine ajută pomii să părinţii" 

 Tranziţii: Rutine Construcţii: “Gard pentru grădină” DEC: Pictură: ”Flori" ştampile din  “ Îmi cunosc înflorească?” DEC: Modelaj: ”Flori" 

  III. Jocuri de mişcare în aer liber cartof  caietele „ Lectură:  
        

Miercuri ID “Tu eşti I. Arta modelaj: “Unelte de grădina DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Noi suntem Arta: ”Peisaj de DŞ: compunerea şi 

 harnic?” Ştiinţa: “Punem seminţe la-ncolţit” Numărul 8 - adunare cu o unit.  copii cuminţi” primăvară" descompunerea nr.8 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a plantatorii de flori DLC “Buchetul primăverii"- silabe,  “Am cele mai Lectură: DLC: Joc didactic „Caută 

 Rutine III. Jocuri de mişcare în aer liber sunete  curate haine”  litera..." 

        
        

Joi ID „Udăm florile I. Arta: ”Pomii înfloriţi" DŞ: Activ mat Numărul şi cifra 8 Joi “Sunt curat, Biblioteca: DŞ: compunerea şi 

 din clasă” Construcţii: “Lădiţe de răsaduri” Adunare cu o unitate  ordonat „ “Imagini cu flori de descompunerea nr.8 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a pomicultorii" DOS: Om şi societate  “Dormim primăvară" DOS Convorbire 

 Rutine III. Jocuri de mişcare în aer liber “Micii grădinari"  sănătoşi să fim” Lectură: “Cum ajutăm în grădină 

        
        

Vineri ID ”Micii I. Biblioteca: Imagini din livezi DOS: Activitate practică: Vineri “Ştiu să leg  DOS: „Grebla grădinarului” 

 grădinari" Ex. grafice: Acoperişul cu şindrilă “Zambila" - aplicaţie  şiretul" Joc de rol: - îndoitură din sârmă 

 Tranziţii: Nisip şi apă: “Grădina cu legume” DPM “Mers în echilibru pe un plan  “Facem ordine „Gospodina în DPM Joc: ”Trecem peste 

 Rutine III: Jocuri de mişcare în aer liber ridicat "Joc: Treci puntea!"  la jucării" grădină” pasarelă" 

   Ex.1. Locomotiva 2.Legănăm   Lectură:  

   păpuşa3.Ne aplecăm4.Pendulul     

   5.Sări ca vrăbiuţa     

        



Săptămâna 24  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”LEGUME TIMPURII" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID „Legumele şi I.Joc de rol: „De-a gospodinele” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni „Mă spăl pe Ştiinţă: „Continuă DŞ: Joc did. ”Alege leguma 

 sănătatea” Arta: Desen: „Legume vesele „ Observare: „Legume timpurii” -  mâini de câte şirul” preferată" 

 Tranziţii Biblioteca: Imag. cu legume timpurii” DEC: C: ”Înfloresc grădinile"  ori este nevoie” Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III.Jocuri la aparatele din curte j.muz. ”Primăvara a sosit" - rep.  „Sunt   

     gospodar"   
        

Marţi ID Să mâncăm I. Biblioteca„Ghicitori despre legume DLC: Joc didactic” Găseşte Marţi „Fac ordine în Joc de rol: ”De-a DLC: Joc did. “Răspunde 

 legume!” Jocde masă Alegeţi legume timpurii cuvântul opus"  dulăpior „ grădinarii” repede şi bine!" 

 Tranziţii: Construcţii: „Coşuri de legume” DEC: Desen: Legume timpurii  “Sunt atent" Lectură: DEC: Modelaj: Ridichi 

 Rutine III.Jocuri la aparatele din curte      

        
        

Miercuri ID Aş vrea să I. Artă-modelaj: „Ridichea” DŞ: Activitate matematică: Miercuri „Singur mă Construcţii: DŞ: Compunerea şi 

 fiu... ” Ştiinţa: Curiozităţi la leg. timpurii Numeralul ordinal 1-8  îmbrac, îmi “Tarabe pentru descomp.nr.8 

 Tranziţii: Joc de rol: De-a vânzătorii de legume DLC Joc didactic: ”Alege cuvântul  ordonez legume" DLC: Ne jucăm cu cuvinte 

 Rutine III.Jocuri la aparatele din curte opus!"  hainele” Lectură: opuse 

     „Mănânc   

     liniştit"   
        

Joi ID Avem nevoie I. Arta: Colorăm legume timpurii DŞ: Activitate matematică: Joi „Mă hrănesc Biblioteca: Exerciţii DŞ: Joc log. ”Te rog să-mi 

 de vitamine?” Construcţii: „Camionul „ Joc logic: “Te rog..."  sănătos!” grafice: „Învăţăm să dai...!" 

 Tranziţii: Joc de rol: De-a legumicultorii DOS: Om şi societate Conv. “Cum  “Doctorul ne scriem cifre” DOS Nu folosim legume 

 Rutine III. Jocuri la aparatele din curte consumăm legumele?"  sfătuieşte" Lectură: nespălate" 

        
        

Vineri ID Ce a adus I. Biblioteca: Imagini din sere DOS: Activitate practică: Vineri “Udăm florile"  DOS: ”De-a bucătăresele" 

 primăvara? Ex. grafice: Gâtul lebedei Elemente de activitate casnică:  “Aranjăm clasa Artă: „ Colorăm DPM Joc: ”Alpiniştii" 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Straturi de legume „Salată de legume”  la plecare" legume!”  

 Rutine III: Jocuri la aparatele din curte DPM Predarea căţărării pe scara   Lectură:  

   Joc: ”Cine ajunge primul?     

   Ex.1. Locomotiva 2.Legănăm     

   păpuşa3.Ne aplecăm4.Pendulul     

   5.Sări ca vrăbiuţa     

        



TEMA ANUALĂ: “CUM ESTE;A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?"  
SUBTEMA: “HRISTOS A ÎNVIAT" 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 
Copilul să poată : 

Să cunoască semnificaţia sărbătorii de Paşti; a unor elemente de religie care definesc portretul spiritual al poporului român;  
Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare şi interdependenţa dintre ele;  
Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;  
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.  

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical. 

Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.  
Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.  
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.  
Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.  
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.  
Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.  
Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.  
Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.  
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.  
Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.  
Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.  
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 

 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre sărbătorile pascale; Biblia copiilor; tăbliţe magnetice cu litere; planşe cu povesti ilustrate; caiete de lucru( fise adecvate temei); CD –uri 

cu jocuri şi povesti cu caracter moral 
 
ARTA 
 
- oua de plastic sau alte materiale; diferite decoraţiuni; sticla pentru icoane; creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera; plastilina; planşete; foarfece; fire de 

sarma; hârtie creponata, hârtie glasata; coli de desen, carton A4, A3; materiale din natura; C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala , atlas de arta plastica. 

JOC DE ROL 
 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pentru activităţi ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri); păpuşi, camioane; 

costume diferite, accesorii, rochiţe; truse. 
 
ŞTIINŢA şi JOCURI DE MASA 
 
- cărţi, enciclopedii despre primăvara; jocuri de masa cu jetoane; atlas botanic; pliante; C.D. şi DVD; calculator; jetoane cu cifre de la 1- 10; numărători, beţişoare; 

materiale didactice auxiliare, tangram. 
 



CONSTRUCŢII   
- cuburi plastic; cuburi cu litere; utilaje, camioane; personaje miniature; pioneze; piese geometrice. 

 
NISIP şi APA 

 
- forme din plastic ; suport de lemn cu nisip  

 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- Câteva obiceiuri de Paşti (vopsitul ouălor, ciocnirea ouălor, sacrificarea mieilor). -   Ce a făcut Iisus pe pământ? 

- cine este Iisus Hristos; -   De ce au vrut oamenii răi să-L omoare? 

- ce se sărbătoreşte de Paşti; -   Ce înseamnă crucificarea? 

- mergem la biserică, ne cumpărăm haine noi; -   Când a înviat Iisus şi ce fac oamenii în noaptea învierii Lui? 

- dacă sunt cuminţi, vor primi cadouri de la... iepuraş. -   Care este salutul oamenilor în aceste zile de sărbătoare? 

 - Ce se sărbătoreşte în Duminica Floriilor? 

  
Ce au aflat copiii ?  
Că Isus Cristos a venit pe Pământ să înveţe oamenii să fie buni şi credincioşi 

Oamenii răi au vrut să -l omoare pentru că El aducea legi noi care nu erau acceptate de 

aceştia În vremea când a trăit Isus cea mai grea pedeapsă era omorârea pe cruce 

După 3 zile de când a fost îngropat, Isus a fost înviat de Dumnezeu Tatăl, Atoatecreator, pentru ca toată lumea să ştie că Isus este Fiul LUI 

În noaptea de Înviere, oamenii merg la Biserică, să ia lumină 

Oamenii salută: „Hristos a înviat! şi răspund: Adevărat a înviat!” 



Săptămâna 25  
TEMA: “CUM ESTE,A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?" 

SUBTEMA: ”HRISTOS A ÎNVIAT!" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “De ce vopsim I.Joc de rol: “De-a gospodinele” DŞ: Cun. med: Lectura educ. Luni “Ştiu să mă Construcţii: „Coliba DŞ: Con. Ce ştim despre 

 ouă? Arta: „Decorăm ouă” Biblia pentru copii  port Biserica” iepuraşului” înviere? 

 Tranziţii Biblioteca: ”Biblia pentru copii" DEC: Ed. muzicală  Mâinile curate Lectură: DEC Repetare Hristos a 

 Rutine III. ”Iepurilă ascunde ouă” Cantec „Hristos a inviat” –pred  ţin boala  înviat 

     departe   
        

Marţi ID “De vorbă cu I. Biblioteca ”Biblia pentru copii" DLC: Joc did. „Găseşte cuvântul Marţi “Mă culc să Joc de rol: „De-a DLC: Joc did. Găseşte 

 preotul" Joc de masă: ”Alegeţi şi grupaţi!" potrivit" cuv opuse-(antonime)  cresc mare” bucătăresele” cuvântul opus! 

 Tranziţii: Construcţii: „Biserica din cărţier” DEC: Modelaj: „Coşul cu ouă”  “Mă port Lectură: DEC: Desenăm ouă şi 

 Rutine III.Joc: “Lupul şi mielul"   cuviincios"  cozonaci 

        
        

Miercuri ID „Vorbim despre I. Arta: “Ce vrei să aducă Iepuraşul? DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Dinţii frumoşi Biblioteca: Citim DŞ: Numărăm pe 

 Paşti" Ştiinţa: „De ce sărbătorim Paştele? Numărul şi cifra 9  ne fac sănătoşi” din Biblia pentru numărătoare 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a vizita la bunici” DLC “Coşul cu ouă de Paşte"  “Ştiu să fac copii DLC: Cuvinte noi prin 

 Rutine III.Joc: ”Cursa iepuraşilor” Înlocuieşte primul sunet al cuv.  curat" Lectură: schimbarea primului sunet 

        
        

Joi ID ”Tatăl nostru" I. Arta: Modelaj: ”Cozonaci" DŞ: Activitate matematică: Joi “Mâinile nu Ştiinţa: “Momentul DŞ: Compunerea şi desc. 

 Tranziţii: Construcţii: ”Masa pentru cozonaci Compunerea numărului 9  stau degeaba” Învierii umărului 9 

 Rutine Joc de rol: ”De-a musafirii" DOS: Om şi societate  “O clipă de Lectură: DOS “Hristos a înviat!" 

  III. Jocuri sportive în aer liber “Hristos a înviat!"  neatenţie „   
        

Vineri ID „Hristos a- I. Biblioteca: “Biblia pentru copii" DOS: Activitate practică: Vineri “Spun Arta: Coşul cu ouă DOS: Finalizarea lucrărilor 

 nviat!” Ex. grafice: „Caloriferul" Valuri mici „Coşuleţe pentru ouă" - confecţie  rugăciunea” de Paşti DPM Joc: “Treci peste 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Ouă de Paşti" DPM „Drumul spre biserica”-  “Aranjăm clasa Lectură: obstacol!" 

 Rutine III: Jocuri sportive în aer liber traseu aplicativ  la plecare"   

   Ex.1. Boxăm2.Ne răsucim3.Ne     

   aplecăm 4.Pendulul 5.Sări minge!     

        



SĂPTĂMÂNA 26 SĂPTĂMÂNA ALTFEL 

 

Ziua Tema Locul desfăşurării 
   

   

 Vizită la Ferma de animale Pantelimon  
   

   

   

   



Săptămâna 27  
TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ- ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?" 

SUBTEMA: ”LUMEA INSECTELOR" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID "Povestea unui I.Joc de rol: ”De-a cercetătorii" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Când mâncăm Construcţii: DŞ: Jd”Alege insecta care-ţi 

 fluturaş” Arta: Fluturi şi flori Lect. după imag.: În lumea  ne spălăm!” “Stupi pentru albine" place şi spune ... 

 Tranziţii Biblioteca: Imagini din enciclopedii insectelor  “Vrem cer Lectură: DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III.joc “Fluturii vin la flori" DEC: Cant Greierele şi furnica  senin   

   Joc muzical „Cine face aşa?”     
        

Marţi ID ”Regina I. Biblioteca: Imag.cu gărgăriţe DLC: Memorizare: ”Gândăcelul E. Marţi “Săpunul şi apa Joc de rol: „ De-a DLC: Repetarea poeziei 

 albinelor” Joc de masă ”Alegeţi insectele!" Farago  – prietenii mei” fluturii” DEC: Desen după contur: 

 Tranziţii: Construcţii: mozaic: Fluturi, gărgăriţe DEC: Pictură: “Fluturele" -tehn.  „Mişcarea mă Lectură: Fluturi 

 Rutine III.Jocuri: ”Zboară-zboară" Melcul îndoirii colii  face sănătos”   

        
        

Miercuri ID „Greierele şi I. Artă-modelaj: ”Fluturi" DŞ: Activitate matematică: Miercuri “ Prietenul meu Biblioteca: DŞ: A câta albină a zburat? 

 furnica” Ştiinţa: „Curiozităţi despre insecte" Numeralul ordinal 1-9  soarele!” Ex.grafice: Cercul şi DLC: Joc didactic: “Spune 

 Tranziţii: Joc de rol: De-a protectorii insectelor DLC Joc didactic: ”Spune mai  “ Ocrotim viaţa ovalul mai departe..." 

 Rutine III.Joc: ”Leagănul" departe..."  pe Terra” Lectură:  

        
        

Joi ID ”Un insectar” I. Arta: ”Desenăm gărgăriţe" DŞ: Activitate matematică: Joi “Trec strada... „ Ştiinţa: DŞ: Compunem şi 

 Tranziţii: Construcţii: ”Stupi pentru albine Joc logico-matematic  “Periuţa-i “Curiozităţi despre descompunem pe 9 

 Rutine Joc de rol: “De-a apicultorii" DOS: Om şi societate Mesajul  necăjită, că nu albine" DOS Repetarea poeziei 

  III. Jocuri libere în curte poeziei “Gândăcelul"  e folosită. ” Lectură: Gândăcelul 
        

Vineri ID Sunt vesel, trist I. Biblioteca: “Imagini cu albine" DOS: Activitate practică: “Rochiţa Vineri „Mierea şi Arta: DOS: Finalizarea lucrărilor 

 pentru că... EX: grafice: “Semicercul" cu fluturi şi flori-aplic  vitaminele” “Un tablou de DPM Joc: “Suntem 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Muşuroiul de furnici DPM Parcurs aplicativ( mers în  „ Aranjăm primăvară” sportivi!" 

 Rutine III: Jocuri libere în curte echilibru, tracţiune, săritura)  jucăriile în sala Lectură:  

   Joc: “În excursie" Ex.1. Boxăm2.Ne  de grupă”   

   răsucim3.Ne aplecăm 4.Pendulul     

   5.Sări minge!     

        



TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ- ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?"  
SUBTEMA: „MIJLOACE DE TRANSPORT" 

PERIOADA: 1 SĂPTĂMÂNĂ 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:  
Copilul să poată :  
 Să-şi îmbogăţească cunoştinţele referitoare la mediul în care funcţionează mijloacele de transport şi la combustibilul folosit;

 Să cunoască regulile pe care trebuie să le respecte atunci când se foloseşte un mijloc de transport în comun;

 Să înţeleagă importanţa pe care o au acestea în viaţa omului;

 Să recunoască unele mijloace de transport şi să cunoască altele noi;

 Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical.

 Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.

 Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.

 Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.

 Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.

 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

 Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.

 Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.

 Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.

 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

 Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.

 Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă.



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre mijloace de transport( aeriene şi navale); tăbliţe magnetice cu litere; planşe cu povesti ilustrate; caiete de lucru( fise adecvate temei); 

CD –uri cu jocuri, muzica şi povesti cu caracter moral 
 

ARTA 
 

- creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera; plastelină; planşete; foarfece; fire de sarma; hârtie creponata, hârtie glasata; coli de desen, carton A4, 

A3; materiale din natura; C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala. 
 

JOC DE ROL 
 

- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pentru activităţi ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri); păpuşi, camioane; maşinuţe; 

trenuleţe, bărcuţe, vaporaşe; costume diferite, accesorii, rochiţe; truse “Truse cu diferite unelte”; semafor, covor de circulaţie, uniforma de poliţist; volane; pista de 

maşini, garaje, bilete de călătorie; obiecte necesare călătorii( genţi, valize). 
 

ŞTIINŢA 
 

- cărţi, enciclopedii despre mijloace de transport; jocuri de masa cu jetoane; hărţi turistice; C.D. şi DVD; calculator; jetoane cu cifre de la 1- 10; numărători, 

beţişoare; materiale didactice auxiliare( joc „Cu ce călătorim”) 
 

CONSTRUCŢII 
 

- cuburi plastic; cuburi cu litere; utilaje, camioane; personaje miniature; pioneze; piese geometrice; tangram, ARCO.. 
 

NISIP şi APA 
 

- forme din plastilină; suport de lemn cu nisip, unelte, materiale din natura. 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- denumirea mijloacelor de transport; - Care au fost primele mijloace de transport? 

- cu ce funcţionează maşina, troleibuzul, trenul, vaporul, barca, avionul; - Unde putem ajunge cu mijloacele de transport? 

- cine le repară şi cine le conduce; - Ce putem transporta cu mijloacele de transport? 

- componenţa mijloacelor de transport; - Ce reguli trebuie respectate în mijloacele de transport? 

- felurile mijloacelor de transport după locul pe unde circulă  

  
Ce au aflat copiii?  
Că primele mijloace de transport au fost cu tracţiune animală 

Că putem ajunge în orice colţ de lume cu mijloace de transport  
Că putem transporta orice obiecte de care avem nevoie chiar şi mobilă 
Călătorii sau pasagerii trebuie să respecte reguli specifice mijloacelor de transport pentru securitate personală şi norme etice de convieţuire 



Săptămâna 28  
TEMA: “CINE şi CUM PLANIFICĂ- ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?" 

SUBTEMA: ”MIJLOACE DE TRANSPORT" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ”Merg cu I.Joc de rol: “De-a şoferii; DŞ: Cun med: Lect. după imag. Luni “Sunt curat şi Construcţii: DŞ: Jd: ”Grupează după 

 avionul" Arta: Colorăm mijloace de transport ”Mijloace de transport"  ordonat” “Hangare pentru locul pe unde circulă" 

 Tranziţii Biblioteca: “Călători în lume” DEC: Cântec „ Stopul“ pred  “Sunt copil avioane şi elicoptere" DEC Repetarea cântecului 

 Rutine III.Joc: „Maşina de curse” Joc muz. „Trenuleţul veseliei"  politicos" Lectură:  

        
        

Marţi ID Îmi place trenul I. Biblioteca Imag. cu mijl. aeriene DLC: Joc did. Cu ce sunet începe Marţi “Facem curat” Joc de rol DLC: J.did: “Cuvinte, 

 Tranziţii: Joc de masă Alegeţi şi grupaţi!" cuvântul?"  „Sunt harnic, “De-a piloţii" silabe, sunete" 

 Rutine Construcţii: Mijl. terestre DEC: Modelaj: “Avionul"  silitor şi mamei Lectură: DEC: Desen la alegerea 

  III.Jocuri: “Avioanele"   de ajutor"  copiilor 
        

Miercuri ID Strada prieten I. Artă-modelaj: Bicicleta DŞ: Activitate matematică: Miercuri “E ziua mamei Biblioteca: DŞ: Numărăm pe degete 

 sau duşm Ştiinţa: „Cu ce transportam ... ?” Numărul şi cifra 10  mele” “Ghici, ghicitoarea DLC: J.did “Spune mai 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a scafandri” DLC Joc did. ”Găseşte cuvântul  „Am ordonat mea" departe" 

 Rutine III.Jocuri în curte potrivit"  dulapul” Lectură:  

        
        

Joi ID Vreau în vapor I. Arta: “Trenuleţul veseliei’ DŞ: Activ matem: Numărul şi cifra Joi Mâini dibace” Ştiinţa: DŞ: Descompunere 

 Tranziţii: Construcţii: Pista pentru avioane 10 compunerea numărului  “Suntem mari “Cu ce ajung în...?" numărului 10 

 Rutine Joc de rol: „ De-a comandorii” DOS: Conv. pag.39”Cum ne  şi de ajutor” Lectură: DOS Conv”Cu ce ai vrea să 

  III. Jocuri în curte comportăm în mijl. de transport    călătoreşti?" 
        

Vineri ID Sunt călător I. Biblioteca: Imag. cu mijl. navale DOS: ”Barca" îndoire Vineri „La plecare Arta: DOS: Finalizarea lucrărilor 

 civilizat Ex. grafice: “Catrinţa" DPM Mers şi alergare cu păşire pe  salut colegii şi “Desenăm colorăm, DPM 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Cale ferată" şi peste obstacole  pe doamna învăţăm" Joc ”Drum accidentat" 

 Rutine III: Jocuri în curte Joc ”Excursie cu peripeţii"  educatoare” Lectură:  

   Ex.1. Locomotiva 2.Legănăm  “Lăsăm ordine   

   păpuşa3.Ne aplecăm4.Pendulul  la jucării"   

   5.Sări ca vrăbiuţa     

        



Săptămâna 29  
TEMA: “CÂND,CUM şi DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?" 

SUBTEMA: ”FLORI DE MAI" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ,,Bujorul” I.Joc de rol: ”De-a florăresele" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Să fii politicos, Construcţii: DŞ: J.d. ”Ce ştii despre...?" 

 Tranziţii Arta: “Bujorul şi trandafirul" Obs. ”Liliacul şi bujorul"  e frumos” “Grădina cu flori" DEC Repetare cântec 

 Rutine Biblioteca: Imag. cu flori de liliac DEC: Cîntec: ”Copăcelul" pred.  „Sunt de ajutor Lectură:  

  III.Jocuri in curtea grădiniței j. muz. ”Trenuleţul veseliei" rep  colegilor!”   
        

Marţi ID,, Liliacul” I. Biblioteca Imagini cu bujori DLC: Joc did. ”Recunoaşte litera!" Marţi “Apa, săpunul Ştiinţa: DLC: J.d. ”Litere-sunete" 

 Tranziţii: Jocde masă”Sortează flori de mai" DEC: Desen: “Trandafiri"  şi periuţa „ “Bujorii de stepă" DEC: Desen la alegere 

 Rutine Construcţii: Gard pentru grădina   Somnul Lectură:  

  III.Joc de mișcare   odihneşte şi   

     creşte”   
        

Miercuri ID ,,Trandafirul” I. Artă-modelaj: ”Flori" DŞ: Activitate matematică: Miercuri Să avem grijă Biblioteca: DŞ: ”Socotim pe degete" 

 Tranziţii: Ştiinţa: Rezervaţie de bujori Scăderea cu o unitate 1-10  de ochi!” “Ghici, ghicitoarea DLC: Jd: ”Cu ce sunet 

 Rutine Joc de rol: ”De-a grădinarii" DLC “Litere-sunete-cuvinte"  “Afară mă joc „ mea” începe...?" 

  III.Joc de mișcare    Lectură:  
        

Joi ID,, Miros de mai” I. Arta: Colorăm flori de mai DŞ: Activitate matematică: Joi La masă oaspeţi Joc de rol: DŞ: j.log. ”Te rog să-mi 

 Tranziţii: Construcţii: Grădină de flori Joc logic “Flori"  avem?” “De-a grădinarii" dai!" 

 Rutine Joc de rol: ”De-a floricultorii" DOS: Om şi societate Ed.ecol.  “Să vorbim Lectură: DOS Conv. ”Cum protejăm 

  III. Joc de mișcare “Pădurea plânge"  despre  natura?" 

     bunătate"   
        

Vineri 
ID  ,,Alege o 

floare!” I. Biblioteca: Imagini cu trandafiri DOS: Activitate practică: Vineri “Cum ne ajutăm Arta: DOS: Expunerea 

 Tranziţii: Ex. grafice: Rochiţa buclată “Flori de liliac" - aplicaţie  colegii în caz de “Vaza cu trandafiri şi lucrărilor 

 Rutine Nisip şi apă: DPM Mers şi alergare cu păşire  accident?” bujori” DPM Joc: ” Printre pomi şi 

  III:Joc de  mișcare peste obstacole;  “Să ocrotim Lectură: flori” 

   Joc” Culegem flori”  natura în orice   

   Ex.1. Locomotiva 2.Legănăm  anotimp!”   

   păpuşa3.Ne aplecăm4.Pendulul     

   5.Sări ca vrăbiuţa     
        



Săptămâna 30  
TEMA: „CE şi CUM VREAU SĂ FIU?” 

SUBTEMA: ”MESERII" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID Meserii I.Joc de rol: “De-a educatoarea” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Prietena mea, Construcţii: DŞ: , Joc didactic „A cui 

 frumoase Arta: Colorăm uneltele croitorului Lect. d imag. ”Meserii"  Curăţenia” “Cuptorul brutarului" unealta este?” 

 Tranziţii Biblioteca: Imagini cu meserii DEC: Cântec “Muzicanţii"  “Sunt de Lectură: DEC Repetare cântec 

 Rutine III.Joc: “Bucheţele” J.muz. ”Dacă vesel se trăieşte"  ajutor"   

        
        

Marţi I.D Meseria e I. Biblioteca Imagini cu tâmplar DLC: Joc did. Meserii şi litere" Marţi “Am cel mai Stiinta: „Ce voi fi DLC: J.d. ”Răspunde repede 

 brăţară de aur Joc de masă Pune-l la locul potrivit pag.37  ordonat dulap” când mă voi face şi bine" litere 

 Tranziţii: Construcţii: Casele constructorului DEC: Pictură: “Rochiţa  “Ştiu să-mi fac mare?” DEC: Expunerea lucrărilor 

 Rutine III.Joc: „Mingea la căpitan” croitoresei"  prieteni" Lectură:  

        
        

Miercuri ID Când voi fi I. Artă-modelaj: “Stetoscopul" DŞ: Activ mat: Adunarea şi Miercuri “Să-i ajutam pe Biblioteca: „Ghici, DŞ: Socotim pe degete 

 mare... Ştiinţa: “Ce meserie ţi-ar plăcea?” scăderea cu 1-2 unităţi  cei în vârstă!” ghicitoarea mea”- DLC: Cunosc litere şi 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a coaforul" DLC Litere-cuvinte  “Despre ghicitori despre formez cuvinte care încep 

 Rutine III.Joc: ”Ursul doarme"   prieteni şi meserii sau se termină cu ele 

     prietenie” Lectură:  
        

Joi ID Bondocel alege I. Arta: Desenăm un vas al olarului DŞ: Activ mat: Adunarea şi Joi “Cum ne Joc de rol: DŞ: Adunăm şi scădem cu 

 meserie Construcţii: Dulapul tâmplarului scăderea cu 1-2 unităţi  comportam ?” “De-a doctorul" beţişoare 

 Tranziţii: Joc de rol: De-a şoferii DOS: Om şi soc.Pov cu înc dat  Să fim Lectură: DOS Conv. “Despre 

 Rutine III. Joc: ”Iepuraşu-n iarbă" “O întâmplare pe strada mea"  răbdători şi  doctorul veterinar" 

     iubitori"   
        

Vineri ID Meserii, I. Biblioteca: Imagini cu bucătari DOS: Activitate practică: Vineri “Medicamentel  DOS: Flori din hârtie 

 meserii EX. grafice: “Cârcelul viţei de vie" “Coiful zidarului" îndoire  e - prieteni sau Arta: DPM 

 Tranziţii: Nisip şi apă: ”Mortar pentru zidari” DPM Predarea tracţiunii şi  duşmani?” Decorăm vasul Joc” Trage-împinge 

 Rutine III: Jocuri libere în curte împingerii diferitelor obiecte; Joc”  “La plecare, olarului băncuţa!" 

   Trage sfoara!” “Împinge  lăsăm clasa ca Lectură:  

   cubul!"Ex.1. Boxăm2.Ne  o floare”   

   răsucim3.Ne aplecăm 4.Pendulul     

   5.Sări minge!     
        



Săptămâna 31  
TEMA: „CINE ŞI CUM PLANIFICĂ- ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?" 

SUBTEMA: ”CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID "Povestea unui I.Joc de rol: „De-a astronauţii” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Sunt ordonat" Ştiinţa: DŞ: J.d. “Alege o planetă şi 

 cosmonaut” Arta: “Stele pe cer" Lect. imag. “Planetele"  “Adun jucăriile “Ce ştim despre spune..." 

 Tranziţii Biblioteca: Imag. cu planete DEC: Cântec “Muzicanţii  după ce mă joc" planete?" DEC Repetare cântec şi j. 

 Rutine III.Concurs de alergare J.muz. ”Sanda spală la covată"   Lectură: muz. 

        
        

Marţi I.D Ocrotim I. Biblioteca: Imag.cu Pământul DLC: Pov. creată după ilustraţii: Marţi Nu mâncăm fără Joc de rol: DLC: Poezie “Soare mic şi 

 planeta Pământ Jocde masăAlege numai planete “Hai să facem o poveste!"pg.49  să ne spălăm!” “Astronauţii pe peltic” 

 Tranziţii: Construcţii: Nave spaţiale DEC: modelaj: ”Terra"  „Vrem cer senin, planeta Marte” DEC: Desen “Planete" 

 Rutine III.Joc: “Alergăm printre planete”   cu sănătate!" Lectură:  

        
        

Miercuri I.D“Vreau să ştiu I. Artă-modelaj: ”Racheta" DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Săpunul şi apa – Construcţii: DŞ: ”Hai să numărăm 

 despre... ” Ştiinţa: “Despre Marte" Măsurarea lungimii  prietenii mei” “Navete spaţiale” paşii!" 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a cosmonauţii" DLC joc did. “Săculeţul cu  „Mişcarea mă Lectură: DLC: J.d. ”Să vorbim în 

 Rutine III.Jocuri la aparatele din curte surprize"  face sănătos”  propoziţii" 

        
        

Joi ID „Călătorie I. Arta: ”Soarele şi luna" DŞ: Activitate matematică: Joi “ Prietenul meu Biblioteca: DŞ: “Care are apă mai 

 misterioasă” Construcţii: ”Sediul cosmonauţilor Măsurarea capacităţii  Soarele!” Imagini de pe Lună multă?" 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a planetele" DOS: Om şi societate Conv.  “ Ocrotim viaţa Lectură: DOS Convorbire 

 Rutine III. Jocuri la aparatele din curte “Să ocrotim Pământul!"  pe Terra”  “Ce planetă îţi place?" 

        
        

Vineri ID ”În Cosmos” I. Biblioteca: Imagini de pe Marte DOS: Activitate practică: Vineri “Periuţa-i Arta: „Luna, satelitul DOS: Finalizarea lucrării 

 Tranziţii: Ex. grafice: ” Zale" şi “Zale legate" „ Cer înstelat”- decupare, lipire  necăjită, ca n - a Pământului” DPM 

 Rutine Nisip şi apă: ”Saturn" DPM „Mişcări motrice utilitare-  mai fost folosită. Lectură: Joc: ”Caruselul" 

  III: Desene pe asfalt: „Sistemul solar” rotirea” Joc „Roata mare, roata  ”   

   mica” Ex.1. Boxăm2.Ne  “Lăsăm clasa   

   răsucim3.Ne aplecăm 4.Pendulul  curată"   

   5.Sări minge!     
        



TEMA: „CE şi CUM VREU SĂ FIU”  
SUBTEMA: „ÎN CURÂND VOI FI ŞCOLAR” 

PERIOADA: 1 SĂPTĂMÂNĂ 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

 

Copilul să poată : 

 

 Să înţeleagă că tipăritura, scrisul are semnificaţie;


 Să utilizeze instrumentele de scris stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acetora;

 Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze;

 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială , ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, 

clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune;

 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu o unitate, în limitele 1-10;

 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;

 Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;

 Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj;

 Să exprime, prin mişcare, starea sufletească creată de muzica audiată;

 Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă.
 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre scoală, rechizite; tăbliţe magnetice cu litere şi cifre; planşe cu povesti ilustrate; caiete de lucru( fise adecvate temei); CD –uri cu 

jocuri, muzica şi povesti cu caracter moral 
 
ARTA 
 
- creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera; plastilina; planşete; foarfece; fire de sarma; hârtie creponata, hârtie glasata; coli de desen, carton A4, 

A3; materiale din natura; C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala. 
 
JOC DE ROL 
 
- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pentru activităţi ce se pot desfăşura în familie(gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri); păpuşi, camioane; maşinuţe; 

semafor, covor de circulaţie, volane, pista de maşini, garaje, costume diferite( uniforme şcolare), accesorii, rochiţe; truse “Truse cu diferite unelte”, rechizite, ghiozdane; 

 

ŞTIINŢA şi JOCURI DE MASA 
 
- cărţi, enciclopedii; ABC-UL, jocuri de masa cu jetoane; C.D. şi DVD; calculator; jetoane cu cifre de la 1- 10; numărători, beţişoare; materiale didactice auxiliare.  



CONSTRUCŢII   
- cuburi plastic; cuburi cu litere şi cifre; utilaje, camioane; personaje miniature; pioneze; piese geometrice; tangram, ARCO.. 
 
NISIP şi APA 
 
- forme din plastic cu litere şi cifre; suport de lemn cu nisip, unelte, materiale din natura, . 

 

INVENTAR DE PROBLEME  
 

Ce ştiu copiii despre temă?  
- Copiii care merg la şcoala se numesc şcolari; 

- Doamna care îi învaţă se numeşte învăţătoare; 
- Şcolarii poarta ghiozdane în care au rechizite( cărţi, caiete, etc.). 

 

Ce nu ştiu copiii şi vor să afle?  
- De ce trebuie să înveţe şcolarii? 

- Unde îşi pregătesc lecţiile elevii? 

- De ce nu primesc coroniţe la sfârşitul anului toţi copiii? 

- Când se joacă şcolarii? 

- Dacă şcolarul nu învaţă, ce-i face învăţătorul? 

- De ce şcolarii poartă uniforme?  
 
 

 

Ce au aflat copiii despre temă?  
Că pentru a se pregăti pentru viaţă, pentru muncă, şcolarii învaţă multe lucruri la şcoală, cu învăţătorii şi profesorii.  
Că la şcoală primesc teme şi lecţii pe care trebuie să le pregătească acasă. 

Că la sfârşitul anului şcolar primesc coroniţe doar elevii cei mai silitori care învaţă lecţiile şi îşi fac temele zilnic.  
Că la scoală elevii se joacă numai în pauze, iar acasă doar după ce au terminat de învăţat şi de scris temele. 

Că atunci când nu învaţă şcolarul primeşte pedeapsă sau este făcut de râs în faţa clasei. 

Că fiecare şcoală are uniforme pentru ca toţi copiii să fie decenţi, adică să fie frumos îmbrăcaţi. 



Săptămâna 32  
TEMA: „CE şi CUM VREAU SĂ FIU?” 

SUBTEMA: ”ÎN CURÂND VOI FI ŞCOLAR" 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE  Ziua/ ADP ALA ADE 

     Data    
         

Luni ID “Mă pregătesc I.Joc de rol: ”De-a şcoala” DŞ: Cunoaşterea mediului:  Luni Mâinile curate, Ştiinţa: DŞ: Când se joacă şcolarii? 

 de şcoală" Arta: „Decorăm semnul de carte!” Vizită la Şcoală-rechizite   ţin boala “Cine are carte, are DEC Repetare cântec 

 Tranziţii Biblioteca: “Abecedarul” DEC: C „Şcolărei şi şcolăriţe”   departe parte”  

 Rutine III. Concurs “Cine ajunge primul?” J.muz. Sanda spală la covată"   “Dorm să cresc Lectură:  

      mare”   
        

Marţi ID ”Colegul de I. Biblioteca ”Matematica de cls.I" DLC: Memorizare “Cartea” de V. Marţi “Soarele, Arta: DLC: Repetarea poeziei 

 bancă?” Joc de masă Alege rechizitele Carianopol   prietenul Desenăm rechizite DEC: Modelăm rechizite 

 Tranziţii: Construcţii: “Grădiniţa” DEC: Desen: Rechizitele şcolarului  sănătăţii” Lectură:  

 Rutine III.Joc: ”Mingea prin tunel"    “Sunt ordonat”   

         
         

Miercuri ID Învăţătoarea I. Artă-modelaj: Pensula DŞ: Activitate matematică:  Miercuri “Aşa-i bine – Construcţii: DŞ: ”Care este mai greu?" 

 mea Ştiinţa: “Ora la şcoală” timp Măsurarea masei   aşa nu” “Curtea şcolii" DLC: Propoziţii cu rechizite 

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a învăţătoarea” DLC Desparte în silabe rechizitele  Hainele curate Lectură:  

 Rutine III.Jocuri în curte    mă fac   

      frumos!”   
         

Joi ID Mă bucur că I. Arta: Colorăm ghiozdanul DŞ: Activitate matematică:  Joi “Să vorbim Biblioteca: „Scrisoare DŞ: La ce oră te culci? 

 merg la şcoa Construcţii: „Şcoala mea”; Măsurarea timpului   despre iubire, pentru doamna  

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a şcolarii" DOS: Om şi societate “În curând  ură, prietenie” educatoare” DOS Ce ţi-a plăcut la 

 Rutine III. Jocuri în curte voi fi şcolar"   “Pun masa" Lectură: şcoală? 

         
         

Vineri ID “Şcoala ne I. Biblioteca: Cunoaşterea mediului DOS: Activitate practică:  Vineri “Nu plecăm Joc de rol: DOS: Alte îndoituri 

 aşteaptă” Ex. grafice: “Vaza" “Paharul" - îndoire hârtie   acasă, fără să “De-a şcolarii silitori" DPM 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Scriu pe caiet DPM Concurs aruncarea şi   facem ordine-n Lectură: Joc: ”Mingea la căpitan" 

 Rutine III: Desene pe asfalt “La şcoală" prinderea mingii cu ambele mâini;  clasă!”   

   Joc: „Atinge clopoţelul”   „Salutăm la   

   Ex1. „Braţe scurte, braţe lungi” 2.  plecare colegii   

   ”Pendulul”3. „Batem palmele sub  şi pe d-na   

   genunchi”4.   „Huţa,   huţa, pe  educatoare”   

   talpă”5.„Sări ca vrăbiuţa”      
         



TEMA: „CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? „  
SUBTEMA: „1 IUNIE- ZIUA COPILULUI” 

PERIOADA: 1 SĂPTĂMÂNĂ 
 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

 

Copilul să poată :  
 Să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de toţi copii lumii;

 Să accepte diversitatea de opinii şi atitudini

 Să descrie şi să recunoască importanţa Zilei Copilului;

 Să participe afectiv la sărbătorea Zilei Copilului;

 Să facă distincţie între o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare;

 Să cunoască şi să respecte tradiţiile culturale naţionale şi minoritare;

 Să participe la activităţi de grup, inclusiv la activităţi de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect 

din punct de vedere gramatical.

 Să perceapă şi să discrimineze intre diferite forme, mărimi, culori-obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi.

 Să stabilească relaţii intre obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii, realizând comparaţii.

 Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu… zece obiecte şi cifrele corespunzătoare.

 Să exploreze şi să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de informare diverse.

 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

 Să redea liber teme plastice în desen, pictură, modelaj.

 Să compună în mod original şi personal, spaţiul plastic.

 Să capete abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.

 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

 Să cânte acompaniaţi de educatoare şi de instrumente.

 Să exprime, prin mişcare, starea sufletească create de muzica audiată.

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă.



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor:   
BIBLIOTECA  
- cărţi şi reviste cu imagini despre om, familie; tăbliţe magnetice cu litere; albume; planşe; calendar de perete cu imagini din grădiniţă, mediul familial; caiete de lucru( 

fise adecvate temei); CD –uri cu jocuri şi povesti cu caracter moral 
 

ARTA 
 

- creioane negre, color, cerate, pensule; acuarele, guaşe, tempera; plastelină; planşete; suporturi pentru amestecul culorilor; foarfece; deşeuri de materiale textile aduse 

de copii; bureţi; coli de desen, carton A4, A3; instrumente muzicale(toba, triangle, fluier, castaniete, maracasa, xilofon); C.D.-uri cu muzica adecvata, combina muzicala 
 

JOC DE ROL 
 

- „căsuţa păpuşii” utilata corespunzător pentru activităţi ce se pot desfăşura în familie (gătit, curăţenie, petrecerea timpului liber, citi, jocuri);păpuşi, camioane; 

costume diferite, accesorii; truse: „Cabinetul medical”; „Coaforul”; „Truse cu diferite unelte de meserii”; 
 

ŞTIINŢA şi JOCURI DE MASA 
 

- cărţi, enciclopedii despre om, activităţile omului; jocuri de masa cu jetoane; planşe cu imagini din alte domenii de activitate; jetoane cu unelte, domino, loto, din jumătăţi 

întreg, jocuri cu meserii; C.D. „Piticlic”; calculator; puzzle; jetoane cu cifre de la 1- 10; numărători, beţişoare; trusa piese Logi I; materiale didactice auxiliare. 

 

CONSTRUCŢII 
 

- cuburi plastic; cuburi cu litere; utilaje, camioane; personaje miniatura; pioneze; piese geometrice; truse de construcţii, unelte din plastic; 

 

NISIP şi APA 
 

- forme din plastic ; suport de lemn cu nisip, materiale din natura.  
INVENTAR DE PROBLEME  
Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 
- Semnificaţia zilei de 1Iunie; - De ce sunt diferiţi copii la culoarea pielii sau forma feţei? 

- Că trăiesc copii pe tot globul; - Cum se sărbătoreşte Ziua Copilului în alte ţări? 

- Au familie; - Ce înseamnă pacea? 

- Le place să se joace; - Ce drepturi au copiii? 

- Că primesc cadouri.  

  

Ce au aflat copiii despre temă?  
Că există oameni de rase diferite care au feţele diferite şi culoarea pielii diferită: asiatici(galbenă), negri ,indieni (piei roşii)şi albi 

Că în foarte multe ţări se sărbătoreşte cu fast Ziua copilului, dar sunt şi ţări în care copiii nici nu ştiu că există o astfel de zi 

Că pacea este o stare de bună înţelegere între popoare, situaţie în care nu există războaie între state sau populaţii 

Că există o Convenţie care a stabilit Drepturile copilului din întreaga lume: la un nume, la familie, la educaţie, la îngrijire medicală, egalitatea şanselor etc. 



Săptămâna 33  
TEMA: „CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? „ 

SUBTEMA: „1 IUNIE- ZIUA COPILULUI” 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID ”1 Iunie” I.Joc de rol: “De-a călătoria” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Ce drepturi are Construcţii: DŞ: 

 Tranziţii Arta: „Hora copiilor” - desen Lect imag „Pretutindeni trăiesc  un copil?” “Case pentru copii” DEC Repetarea cântecului 

 Rutine Biblioteca: “Scrisoare pentru copii” copii”  “Un copil Lectură: şi a j. muzical 

  III.Jocuri distractive în curtea grădiniţei DEC: C ”De ziua ta" lunecând  politicos"   

   J.muz. ”Dacă vesel se trăieşte"     
        

Marţi I.D “Pretutindeni I. Biblioteca “Cântece pentru copii” DLC: Memorizare: ”1Iunie" Marţi “Mâinile mele Joc de rol: DLC: Repetarea poeziei 

 sunt copii” Joc de masă “Alege-ţi prietenii" DEC: Pictură: “Tablou pentru  harnice” “De-a spectacolul” DEC: Finalizarea lucrării 

 Tranziţii: Construcţii: „Parcul copiilor” prietenul meu"  “Dacă dorm mă Lectură:  

 Rutine III.Joc: „Mingea în cerc”   odihnesc"   

        
        

Miercuri I.D “Cel mai bun I. Artă-modelaj: Baloane colorate DŞ: Activitate matematică: Miercuri Fac multă Biblioteca DŞ: Socotim cu castane 

 prieten” Ştiinţa “Copiii planetei” convorbire Probleme ilustrate  mişcare” “Copiii planetei” - DLC: Ce este o urare? 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a prietenii lumii" DLC “Să facem o urare copiilor  “Dulapul meu e citire de imagini  

 Rutine III.Joc: „Suntem veseli” lumii"  cel mai ordonat” Lectură:  

        
        

Joi ID “La multi ani, I. Arta: desen: „Prietenul meu” DŞ: Activitate matematică: Joi “In vizită „ Ştiinţa: DŞ: Socotim pe degete 

 copii!" Construcţii: “Daruri pentru copii „ Probleme ilustrate  “Acasă nu “Drepturile copilului”  

 Tranziţii: J de rol: “Călătorie cu prietenul meu III. DOS: Om şi societate  plecăm, fără să Lectură: DOS Ce drepturi ai? 

 Rutine Joc: “Carnavalul copiilor” “Drepturile copilului"  salutăm!”   

        
        

Vineri ID “Un gând I. Biblioteca: Imag. cu copiii lumii DOS: „Hora copiilor de Vineri “Niciodată fără: Arta: DOS: Finalizarea lucrărilor 

 frumos" Ex. grafice: Scriem cifre pretutindeni” decupare, îmbinare,  bună-ziua, te rog, “Baloane şi flori” DPM Gimnastica ritmică 

 Tranziţii: Nisip şi apă: Baloane pentru copii lipire  mulţumesc” Lectură:  

 Rutine III: Joc sportiv „Cei mai buni câştigă” 

DPM Gimnastică ritmică „Exerciţii 

 “ Drepturi şi   

    obligaţii”   

   cu obiecte”     

        



Săptămâna 34  
TEMA: “CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? „ 

SUBTEMA: EVALUARE FINALĂ 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “Amintiri din I.Joc de rol: “De-a excursia” DŞ: Cun med: Joc didactic „Uite Luni “Florile nu Repetiţie pentru DŞ: , Joc didactic „Roata 

 grădiniţă „ Arta: “ Desene cu tema la alegere” câte ştiu!”  suferă de sete” serbare fructelor şi legumelor” 

 Tranziţii Biblioteca: “ Imagini din cărţi” DEC: Cel mai bun cântăreţ  “Sunt bun Lectură: DEC Cântăreţii clasei 

 Rutine III. Jocuri în aer liber   coleg"   

        
        

Marţi I.D “La grădiniţă I. Biblioteca “Ghiceşte ghicitoarea „ DLC: “Ce am învăţat la grădiniţă?" Marţi “ Ce ţie nu-ţi Joc de rol: DLC: Cuvinte 

 am învăţat Jocde masă DEC: Pictura „Lumea mea de vis”  place, altuia nu- “De-a serbarea” DEC: Desen la alegerea 

 Tranziţii: Construcţii: Tema la alegere   i face” “Îmi Lectură: copiilor 

 Rutine III.Joc muz. „Căsuţa din pădure”   place să pun   

     masa"   
        

Miercuri I.D “Grădiniţa- a I. Artă-modelaj: Temă DŞ: Activitate matematică: Miercuri “Bogăţia mea Repetiţie pentru DŞ: Socotim pe degete 

 doua casă” Ştiinţa: „Cartea anotimpurilor” Probleme ilustrate  sănătatea” serbare DLC: “Eu spun una, tu spui 

 Tranziţii: Joc de rol: „De-a şcoala” DLC Joc did. “Eu spun una, tu spui  “Să-i ajutăm pe Lectură: multe!” 

 Rutine III.Joc: “Prinde-mă, prinde-mă” multe!”  cei în vârstă!”   

        
        

Joi ID “La revedere I. Arta: “Hora anotimpurilor”- pict DŞ: Activitate matematică: Joi “Serbarea de Serbare Serbare 

 grădiniţă!” Construcţii: Truse diferite Probleme ilustrate  sfârşit de an   

 Tranziţii: Joc de rol: “De-a grădiniţa" DOS: Om şi societate  şcolar”   

 Rutine III. Jocuri libere în curte “Mergem la spectacol"     

        
        

Vineri ID ”Voi fi şcolar! I. Biblioteca: Imagini din poveşti DOS: Evaluare diferite tehnici de Vineri “Grădiniţă – Arta: DOS: tehnici de lucru 

 Tranziţii: Ex. grafice: Scriem cifre lucru“ La revedere, grădiniţă!  rămas bun!” Temă la alegerea DPM Joc: “Excursioniştii" 

 Rutine Nisip şi apă: “Temă la alegere” DPM Traseu aplicativ - deprinderi   copiilor  

  III: “Concurs de desene pe asfalt în motrice învăţate „Concursul   Lectură:  

  curtea grădiniţei” viitorilor şcolari”     

        



Săptămâna 35  
TEMA: „CU CE şi CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? „ 

SUBTEMA: EVALUARE FINALĂ 

  ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID “Visul unui I.Joc de rol: ”De-a şcolarii" DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni “Colţul verde Construcţii: Temă la DŞ: ,Joc didactic „Săculeţul 

 şcolar” Arta: “ Desene la alegere” Joc did „Cine ştie, câştigă!”  mă inspiră" alegere cu surprize „ 

 Tranziţii Biblioteca: Imagini din cărţi DEC: “Micii cântăreţi"  “M-ai învăţat Lectură: DEC Cântece pentru copii 

 Rutine III. Jocuri distractive în aer liber   să mă spăl"   

        
        

Marţi I.D “Colegii I. Biblioteca Imagini de vacanţă DLC: Joc did. ”Eu spun multe , tu Marţi “ Ce ţie nu-ţi Ştiinţa: „Cine s-a DLC: Repetarea poeziilor 

 ,prietenii mei" Jocde masă “Alegeţi şi grupaţi" spui una"  place, altuia nu- ascuns ? „ cunoscute 

 Tranziţii: Construcţii: “Gardul grădiniţei" DEC: Modelaj: Temă la alegere  i face” Lectură: DEC: Desenăm ce dorim 

 Rutine III. „Carnavalul grădiniţei”   “Mănânc   

     civilizat"   
        

Miercuri I.D “Întâmplări din I. Artă-modelaj: “O jucărie" DŞ: Activitate matematică: Miercuri “M-ai învăţat Biblioteca: DŞ: Numărăm înainte şi 

 grădiniţă” Ştiinţa: “Cum protejăm natura?" Numărăm pe numărătoare  să mă îmbrac" “Ghici ghicitoarea înapoi până la 10 

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a doctorul" DLC “Recunoaşte personajul!"  “M-ai învăţat mea!" DLC: Pov. creată: “O zi la 

 Rutine III. Jocuri în aer liber   să Lectură: grădiniţă" 

     să fiu ordonat"   
        

Joi ID ”Casa mea de I. Arta: “Câmp cu maci şi albăstrele DŞ: Activitate matematică: Joi “Îmi iubesc Arta: Modelăm DŞ: ”Caută vecinii" 

 vis" Construcţii: ”Case de vacanţă" Numărăm pe numărătoare  colegii" jucării haioase  

 Tranziţii: Joc de rol: ”De-a serbarea" DOS: Om şi societate  “Am învăţat să Lectură: DOS “Mulţumesc pentru 

 Rutine III. Jocuri în aer liber “Ultima zi de grădiniţă"  ajut"  învăţătură!" 

        
        

Vineri ID ”Alb palat I. Biblioteca: Imagini din poveşti DOS: Activitate practică: Vineri „Grădiniţă – Joc de rol: DOS: Distribuirea mapelor 

 dintre castani" Ex. grafice: Scriem cifre “Fluturi şi flori" - aplic  rămas bun, “De-a prinţesele copiilor 

 Tranziţii: Nisip şi apă: “Temă la alegere” DPM Dans „Hora veseliei”  Noi plecăm pe mofturoase" DPM 

 Rutine III: Jocuri în aer liber   noul drum” Lectură: Dans „Hora veseliei” 

     “Îţi mulţumim,   

     doamna   

     educatoare!"   
        



Săptămâna 36  
TEMA: 

SUBTEMA: 

ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA I ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE -TURA a II-a  

Ziua/Data ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

    Data    
        

Luni ID I.Joc de rol: DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni   DŞ: , 

 Tranziţii Arta:     DEC 

 Rutine Biblioteca: DEC: Ed. muzicală     

 Opţional: III.      
        

Marţi ID I. Biblioteca DLC: Marţi   DLC: 

 Tranziţii: Joc de masă DEC: Desen:    DEC: 

 Rutine Construcţii:      

 Opţional III.Jocuri:      
        

Miercuri ID I. Artă-modelaj: DŞ: Activ mat: Miercuri   DŞ: 

 Tranziţii: Ştiinţa: DLC    DLC: 

 Rutine Joc de rol:      

 Opţional III.Joc:      
        

Joi ID I. Arta: Modelaj DŞ: Activitate matematică: Joi   DŞ: 

 Tranziţii: Construcţii:      

 Rutine Joc de rol: DOS: Om şi societate    DOS 

 Opţional III. Joc:      
        

Vineri ID I. Biblioteca: DOS: Activitate practică: Vineri   DOS: 

 Tranziţii: Antrenament grafic:     DPM 

 Rutine Nisip şi apă: DPM     

 Opţional III:      

        


