
 

 

 

 

 

 

  

 



GRUPA MICĂ 

Săptămâna 1 SĂPTĂMÂNĂ DE ACOMODARE 

TEMA:  
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Bună 

Jocuri și activități liber alese pentru 

acomodarea copiilor cu programul 

grădiniței DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Învăţăm să Joc distractiv: Joc de stimulare a 

 dimineaţa!”  ,, Denumeşte jucăria!”  mâncăm ,,Morişca” (rar-rar, comunicării orale:,,Ce  
     singuri”  repede-repede) jucărie îţi place?” 
        

Marţi 

ID,,Am 

venit la 

grădiniță!” 

Jocuri și activități liber alese pentru 

acomodarea copiilor cu programul 

grădiniței DLC: ,, Recunoaşte un animal!” Marţi ,,Să ne Joc distractiv: DLC: Joc didactic:,,Te rog 

     aranjăm ,,Rostogoleşte să-mi dai...” (obiecte din sala 
     hăinuţele ! mingea!” de grupă sau jucării) 
        

Miercuri ID,,La  

Jocuri și activități liber alese pentru 

acomodarea copiilor cu programul 

grădiniței 

DŞ: Activitate matematică: 

,,Grupează mașinuțele!” Miercuri ,,Ascultăm Joc de rol: ,,De-a 

DŞ: Joc Didactic:,,Ce 

jucării au venit?” 

 grădiniţă!”    cântece de  educatoarea”  

     leagăn!”   
        

Joi ID,,Învăț să 

Jocuri și activități liber alese pentru 

acomodarea copiilor cu programul 

grădiniței DPM: ,,Mergem ca soldații!” Joi 

,,Spălăm 

mâinile!” 

Joc muzical:Mergi 

cum bat!” DPM  ,,Soldații” 

lll salut”       
        

Vineri 

ID,,Copilul 

cuminte” 

Jocuri și activități liber alese pentru 

acomodarea copiilor cu programul 

grădiniței 

DOS:,,Învățăm să ne jucăm cu 

copiii” Vineri  ,,Cum salut? Construcţii: Truse 

DOS: ,,Te rog să-mi dai 

mașina!” 

        
        

 



Săptămâna 2                                                                                  EVALUARE INIŢIALĂ 

TEMA:  
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Bună I.Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Învăţăm să Joc distractiv: Joc de stimulare a 

 dimineaţa, Construcţii: ,,Ne jucam cu cuburi” ,,Recunoaşte şi denumeşte  ne ,,Morişca” (rar-rar, comunicării orale:,,Ce joc 
 grădiniţă!” Audiţie : ,,Cântece pentru copii” obiecte din sala de grupă”  dezbrăcăm repede-repede) (jucărie) îţi place?” 

  III.Joc distractiv: ,,Plouă...”   singuri”   
        

Marţi ID,,Bună I.Artă:,,Creionul fermecat” DLC: ,, Recunoaşte Marţi ,,Să ne Joc distractiv: DLC: Joc didactic:,,Te rog 

 dimineaţa, Bibliotecă: ,,Citim imagini cu copii imaginile şi denumeşte-le!”  aranjăm ,,Rostogoleşte să-mi dai...” (obiecte din sala 
 doamna şi/sau grădiniţă”   hăinuţele pe mingea” de grupă sau jucării) 

 educa- Joc de rol: ,,De-a mama şi tata” DEC: ,,Primul meu desen”  scăunelul de   

 toare!” III. Joc de mişcare:,,Iepuraşu-n iarbă”   la pat”   
        

Miercuri ID,,Din nou, I.Ştiinţă: ,,De ce venim la grădiniţă?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Ascultăm Joc de rol: ,,De-a DŞ: Joc Didactic:,,Cine a 

 la Artă: ,,Ne jucăm cu plastilină” ,, Grupează jucăriile care au  cu ochii d-na educatoare” venit?” 

 grădiniţă!” Joc de rol: ,,Plimbăm păpuşa” aceeaşi formă în cercurile de  închişi  DEC:Joc muzical:,,Ce se 

  III: Jocuri la aparatele de joacă din pe covor!”  cântece de  aude? 

  curtea grădiniţei DEC: ,,Cine ştie un cântec?”  leagăn!”  - diferite instrumente 
        

Joi ID,, Ştiu să I. Joc de masă:,,Caută forma  Joi ,,Mâinile Joc muzical:  

 salut” potrivită!” DPM: ,, Arată părţile  curate ţin ,,Mergem toţi în DPM: Joc: ,,Mergem ca 

  Construcţii: Truse diferite corpului pe care ţi le spun!”  boala pas frumos!” soldaţii” 

  Artă: ,,Colorează imaginea!”   departe!”   

  III. Joc de mişcare:,,Iepuraşu-n iarbă”      
        

Vineri ID,,Copilul I.Construcţii: ,,Căsuţa” DOS: Activitate practică:  ,,Cum salut Construcţii: Truse DOS: Activitate practică: 

 politicos” Nisip şi apă: ,,Ne jucăm cu lopăţele” ,,Împăturim batista în  la plecare?” diferite ,,Lipim o floare pe batista 
  Bibliotecă: ,,Alege o carte, să citim!” patru!”- îndoirea unui pătrat    împăturită” 

  III.Alergare:,,Cine ajunge primul la      

  leagăn?”      
        



 Săptămâna 3 EVALUARE INIŢIALĂ     

 TEMA:       

   ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP  ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data     Data    
         

Luni ID,,Cine este  I.Joc de rol: ,,Cu mama la DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Să îmbrăcăm Joc muzical: DŞ: ,,Spune cu ce ai vrea să 

 colegul  cumpărături” ,,Recunoaşte şi denumeşte  scăunelul” ,,Câte unul pe te joci!” 
 tău?”  Construcţii: Truse la alegere aparatele de joacă din curtea   cărare”  

   Bibliotecă: ,,Citim imagini cu jucării” grădiniţei”     

   III.Joc de mişcare: ,,Mergem toţi în      

   pas voios”      
         

Marţi 

ID,,Îmi 

place  I.Joc de masă: Puzzle DLC: ,, Denumeşte corect Marţi ,,Să ne pregătim Joc DLC: Joc didactic: ,,Cum 

 la  Ştiinţă: ,,Ce este acesta?” fiecare animal din imagine!”  de gustare” distractiv: face...” - onomatopee 
 grădiniţă!”  Joc de rol: ,,Căsuţa păpuşii”    ,,Plouă,  

   III.Joc de mişcare: ,,Câinele ciufulit” DEC: Pictură ,,Copacul cu   plouă... ”  

    pălmuţe ruginii”     
         

Miercuri 

 

ID,, Mă spăl 

pe  I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Aranjez Joc de DŞ: Joc didactic: ,,Ce 

 mâini de  animale” ,,Grupează jucăriile – obiectele  pijamaua pe mişcare: culoare are iepuraşul tău?” 
 câte ori este  Artă: ,,Ce ştiu să desenez?” după culoare”  scăunel” ,,Trenuleţul”  

 nevoie”  Nisip şi apă: ,,Grădiniţa” DEC: Joc muzical: ,,Bate    DEC: Audiţie muzicală: 

   III.Jocuri de mişcare: ,,Trenuleţul”, ritmul ceasului: Tic-tac, tic-    ,,Cântece pentru grupa mică” 

   ,,Iepuraşu-n iarbă” tac”     
         

Joi ID,,Ştiu să  I.Joc de rol: ,,De-a şoferii”  Joi ,,Mâinile curate Joc  

 spun:  Joc de masă: Mozaic DPM: ,,Ştii să stai într-un  ţin boala distractiv: DPM: Joc: ,,Barza” 

 mulţumesc”  Artă: ,,Colorăm în cărţile de colorat!” picior?”  departe!” ,,Clovnul”  

   III. Jocuri în curtea grădiniţei      
         

Vineri ID,,Ştiu să  I.Audiţie muzicală: ,,Cântece pentru DOS – Om şi societate: Vineri ,,Dacă foloseşti Construcţii: DOS: ,,Dacă salut colegii, ei 

 iert”  copii” ,,Salutăm colegii şi pe d-na  cuvinte Mozaic îmi răspund la salut” 
   Construcţii: Truse diferite educatoare”  fermecate, copiii   



   Artă: Modelaj   se joacă cu tine”   

   III. Jocuri libere în curte      
         



Săptămâna 4 
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,Sunt mic şi învăţ să mă prezint” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Cine sunt I.Joc de rol: ,,De-a mama/tata” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Cum îi Construcţii DŞ: Joc intelectual: ,,Ce 

 eu? Cine eşti Construcţii: ,,Casa” Lectură după imagini:  cheamă pe plane: ,,Copiii în mobilier ne trebuie în casă? 
 tu?” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ,,Familia”  colegii tăi?” rând”  

  familia”    Lectură:  

  III.Joc de mişcare: ,,Trenuleţul”      
        

Marţi ID,,Familia I. Joc de masă: ,,Potriveşte DLC: Lectură după imagini Marţi ,,Mă descurc Joc de rol: ,,De-a DLC: ,,Spune păpuşii cum 

 mea” imaginile!” ,,Eu şi familia mea”  să fac ordine familia” te cheamă” 

  Artă: ,,Creionul  fermecat”   la pătuţ” Lectură DEC: Modelaj: ,,Mâncare 

  Nisip şi apă: ,,Urme pe nisip” DEC: Modelaj: ,,Ne jucăm cu    pentru păpuşă” 

  III. Joc distractiv: ,,Prinde-mă” plastilină”     
        

Miercuri ID,,Cum o I. Construcţii: ,,Copilul” DŞ: Activitate matematică Miercuri ,,Îmi salut ,,Mă joc cu jocul DŞ: Joc: ,,Spune ce jucării 

 cheamă pe Artă: ,,Mă joc cu creioane colorate” Joc didactic: ,,Gruparea  părinţii când preferat” ai găsit! ” 

 mama ta?” Joc de rol:,, Plimbăm păpuşa” obiectelor după culoare (roşu)”  vin după mine   

  III. Jocuri la aparatele de joacă din DEC: Educaţie muzicală:  la grădiniţă” Lectură: DEC: Repetarea cântecului: 

  curte Cântec: ,,Nani, nani”    ,,Nani, nani” 
        

Joi 

ID,,Ştiu să 

mă I.Ştiinţă: ,,Eu în universul familiei” DPM: Învăţarea deprinderii Joi Ed.rutieră: Joc de masă:  

 joc” Bibliotecă: ,,Alege imagini cu motrice de bază: mers pe loc.  ,,Cu mama şi Mozaic DPM: Joc: ,,Mergem ca 
  familia!” Joc: ,,Învăţăm să mergem”  tata la  soldaţii” 

  Joc de masă: ,,Alege imaginea Ex.1.Privim sus-jos 2.Suntem  plimbare”   

  potrivită” mari/mici 3.Sări minge     
        

Vineri 

ID,,Îmi 

iubesc I. Construcţii: ,,Truse diferite” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Învăţ să Construcţii: DOS:Activitate practică 

 familia” Artă: ,,Îmi place să desenez” ,,Pregătim mâncare pentru  îmbrac Diverse truse Aşezăm lucrările la 

  Joc de rol: ,,Legănăm păpuşa” păpuşă”- Rupere şi lipire hârtie  păpuşa”  expoziţie 

  III.Joc distractiv: ,,Balonul” creponată     
        



Săptămâna 5 
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,La noi în grădiniţă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Grădiniţa, I.Bibliotecă:,,Citim imagini despre DŞ: ,,Cunoaşterea mediului: ” Luni ,,Când spun Joc DŞ: Joc didactic: 

 casa mea” grădiniţă” Observare: ,,Sala de grupă”  mulţumesc?” distractiv: ,,Spune ce este?” 
  Joc de rol:,,De-a grădiniţa”    ,,Sări şi joacă” - denumirea unor 
  Joc de masă:,,Caută şi potriveşte”    Lectură: obiecte din sala de 

  III.Joc de mişcare: ,,Mergi la jucărie!”     grupă 
        

Marţi ID,, Îmi fac I.Ştiinţă: ,,Ordonăm jucăriile după DLC: Lectura educatoarei: Marţi Ed.sanitară: Joc de DLC: Repovestire: 

 prieteni între formă” ,,Sanda la grădiniţă” de Maria  ,,Să folosim mişcare: ,,Sanda la grădiniţă” 
 colegi” Construcţii: ,,Grădiniţa” Tămaş  corect batista” ,,Tenuleţul” de Maria Tămaş 
  Artă: ,,Colorăm forme diverse” DEC: Desen: ,,Colorează   Lectură:  

  III.Joc de mişcare: ,,Iepuraşu-n iarbă” ursuleţul”(iepuraşul etc.)     
        

Miercuri ID,,Să ţinem I.Joc de masă: ,,Alege jetoanele!” DŞ: Activitate matematică Miercuri ,,Cere-i Concurs: DŞ: ,,Să facem ordine 

 minte Joc de rol: ,,De-a educatoarea” ,,Grupează după culoare!”- albastru  frumos o ,,Cine ajunge la jucării” 
 regulile de Artă: ,,Ce culoare ai folosit?” DEC: Ed. Muz.: cântec: Degetele-  jucărie, primul?”  

 comportare” III. Joc de mişcare:,,Câinele ciufulit” predare ,,Nani, nani”- repetare  păpuşii!” Lectură: DEC: Repetarea 

       cântecelor 
        

Joi ID,, Să I.Construcţii: ,,Locuinţa mea” DPM: Învăţarea deprinderii Joi ,,Învăţăm să Desene la DPM: Joc: ,,Soldaţii 

 cunoaştem Joc de rol: ,,Îmbrăcăm păpuşa” motrice de bază: Mers spre diferite  vorbim în tablă la paradă” 

 personalul Ştiinţă: ,,Ştii reguli de comportare?” direcţii cu diferite poziţii de braţe.  şoaptă”   

 grădiniţei” III.Joc distractiv: ,,Atinge clopoţelul!” Joc: Merg soldaţii Ex.1.Braţe   Lectură:  

   scurte-braţe lungi 2.Uriaşii-piticii     

   3.Sări şi joacă     
        

Vineri ID,,Am obosit Artă: Modelaj DOS: Om şi societate: Vineri Ed.rutieră: Joc de DOS: Om şi societate: 

 sau îmi place Joc de rol: ,,Îi dăm mâncare păpuşii” Memorizare: ,,Grădiniţa”  ,,Treci strada mişcare: Repetarea poeziei 

 la Bibliotecă: ,,Copiii la grădiniţă-imag.”   doar de mână ,,Leagănul”  

 grădiniţă?” III.Joc muzical: ,,Bat din palme”   cu mama” Lectură:  
        



Săptămâna 6 
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,Învăţ despre mine” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,, Povesteşte I.Joc de rol: ,,De-a doctorul” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Singur mă Joc distractiv: DŞ: Joc didactic: ,,Spune 

 ce-ţi place să Bibliotecă: ,,Citim despre copii” Observare: ,,Copilul”  îngrijesc” ,,Ne jucăm cu cum se numesc părţile 
 te joci cu Joc de masă: ,,Sortăm jucării”    degetele” corpului pe care ţi le arăt!” 

 părinţii” III.Joc de mişc. ,,Din cerc în    Lectură:  

  cerc”      
        

Marţi ID,,Fetiţe şi I.Bibliotecă: ,,Despre corpul DLC: Povestirea educatoarei: Marţi ,,Ştiu să mă ,,Luaţi seama DLC: ,,Să vorbim despre 

 băieţi” omenesc” ,,Maricica”de Luiza Vlădescu  dezbrac fără bine” - exerciţii Maricica” 

  Construcţii: ,,Casa păpuşii” DEC: Desen: ,,Copilul”  ajutor” fizice DEC: ,,Să colorăm copilul 

  Ştiinţă: ,,Denumeşte părţile     desenat” 

  corpului”    Lectură:  

  

III: ,,Luaţi seama bine” - 

exerciţii      
        

Miercuri ID,,Ce pot face I.Stiinţă:,,Corpul omenesc” DŞ: Activitate matematică: Miercuri Ed.rutieră: Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Grupează cercurile 

 cu...?”(mâini, Joc de rol:,,De-a educatoarea” ,,Grupează după culoare!”-  ,,Strada” doctorul” roşii!” 

 picioare, ochi, Artă:,,Colorăm fetiţa” galben   Lectură: DEC: ,,Cântă cocoşelul” - 

 urechi, nas…) III.Joc distractiv: Zboară-zboară DEC: Cântec:,,Cântă cocoşelul”    repetare. 
        

Joi ID,,Ce vezi în I.Construcţii: ,,Copii mari-mici” DPM:Învăţarea mersului pe Joi Ed.sanitară: Construcţii: ,,La  

 oglindă?” Artă: ,,Colorează băiatul” vârfuri şi călcâie Joc:,,Uriaşii”  ,,Ne spălăm alegere” DPM: Joc: ,,Uriaşii şi 

  Bibliotecă: Imagini cu copii Ex.1.Braţe scurte-braţe lungi  pe mâini” Lectură: piticii” 

  III.Joc de mişcare: ,,Ursul 2.Uriaşii şi piticii 3.Sări minge     

  doarme”      
        

Vineri IDAm prieteni 

I. Ştiinţă: ,,Ce ştiu despre 

mine?” DOS: Activitate practică: Vineri Ed.civică: Joc de mişcare: DOS: Activitate practică. 

 în grupă?” Artă: ,,Palma” Aplicaţie: ,,Copilul”  ,,Învăţ să mă ,,Alergăm şi ne Expunerea lucrărilor 
  Joc de rol: ,,De-a prietenii”   comport!” jucăm”  

  III.Jocuri la aparate, în curte    Lectură:  
        



Săptămâna 7 
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,Am învăţat să mă descurc” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Bună I.Construcţii: ,,Truse diferite” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ştiu să îmi pun Lectură:Joc de DŞ: Joc: ,,Recunoaşte 

 dimineaţa, Joc de rol:,,De-a grădiniţa” Joc didactic: ,,Pune jetonul pe  ciorapii, singur” mişcare: obiectul!” 
 copii!” Bibliotecă:,,Citim imagini cu copii la obiectul care îl reprezintă!”   ,,Mergem toţi  

  grădiniţă” - jetoane cu obiecte din sala de   în pas voios”  

  III.Joc sportiv:,,Alergăm printre grupă     

  copaci”      
        

Marţi ID,,Ai I.Joc de rol:,,De-a educatoarea” DLC: Joc didactic: ,,Cu  cine Marţi ,,Îmi întorc Construcţii: DLC: Joc: ,,Alex, te rog 

 întâlnit un Artă:,,Colorăm în cărţi de colorat” mă joc?” - utilizarea dialogului  tricoul pe faţă” Truse la să-mi dai...” 
 coleg în Ştiinţă:,,Grădiniţa ne învaţă...” DEC: Dactilopictură: ,,Rochiţa   alegere Modelaj: ,,Bile colorate” 

 drum spre III.Jocuri la nisipar păpuşii”   Lectură:  

 grădiniţă?”       
        

Miercuri ID,Mă simt I.Joc de masă: Puzzle DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă pregătesc Joc de rol: DŞ: Joc logico- 

 bine în Ştiinţă: ,,Cunoşti părţile corpului?” ,,Grupează după culoare”-verde  pentu gustare” ,,De-a matematic: ,,Ne jucăm cu 
 lumea Nisip şi apă: ,,Desenăm cu beţişorul” DEC: Educaţie muzicală:   avionul” figuri geometrice” 

 jucăriilor!” III.Joc de mişcare: ,,Ursul doarme” Cântec: ,,Ursuleţul”   Lectură: DEC: Cântec: ,,Ursuleţul” 
        

Joi ID,,Mâinile I.Joc de rol: ,,De-a prinţesele” DPM: Traseu aplicativ: variante Joi ,,Mă spăl pe 

Lectură: 

Joc de DPM: Joc: ,,În parc” 

 curate ne Construcţii: ,,Mozaic” de mers  mâini de câte mişcare:  

 feresc de Bibliotecă: ,,Citim imagini cu activităţi Joc: ,,In parc”  ori este nevoie” ,,Trenuleţul”  

 boli” ale copiilor” Ex.1.Privim sus-jos 2.Suntem     

  III. Plimbare in jurul grădiniţei mari-suntem mici 3.Exerciţii de     

   respiraţie     
        

Vineri ,,Politeţea I.Artă: Modelaj: ,,Mingi pentru păpuşi” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Îmi place să Construcţii: DOS: Om şi societate: 

 se învaţă” Joc de rol: ,,De-a trenul” ,,Ne comportăm frumos la  folosesc cuvinte ,,Lego” ,,Am învăţat să mă port 
  Ştiinţă: ,,Îi imităm pe părinţi?” grădiniţă şi acasă” - norme de  fermecate” Lectură: frumos” 

  III.Jocuri la aparatele de joacă din curte comportament civic     
        



Perioada: 

Tema: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Obiective de referinţă: 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să transmită mesaje şi să reacţioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să demonstreze că l-a înţeles;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

 Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;

 Să-şi îmbogăţească cunoştintele despre obiecte , constituire de grupuri după formă, mărime, culoare;

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiesc;

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

 Să folosească corect creioanele colorate, pensula, acuarela şi plastilina;

 Să cânte împreună cu grupul, cu educatoarea şi individual;

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  

 

Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
anotimpului toamna: flori, fructe, legume - Plastilină, planşete - Casă de marcat 

-   Casetofon, povesti, casete cu cântece (video, - Şabloane -   Fructe, legume de plastic 

audio) - Coli de hârtie, blocuri de desen - Maşini 

-   Jetoane cu flori, fructe, legume - Cărţi de colorat   

 - Lipici, hârtie glasată    
Joc de masă: Construcţii: Şiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse - Enciclopedii; 
- Jocul anotimpurilor - Mozaic -   Planşe cu aspecte ale anotimpului toamna 

- Jocul colorilor - Materiale din natură - Internet 
-   Loto cu fructe, legume, flori   NISIP ŞI APĂ: 
       

    - Forme pentru nisip 
    -   Cutie de plastic cu nisip  



 

 

Inventar de probleme:  
Ce ştim?  

 Să denumească fructe şi legume


 Câteva fenomene caracteristice toamnei


 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?  

 Să analizăm o plantă, un fruct, o legumă


 Părţile componente ale unei flori




 Cum se îngrijesc florile




 Formă, componenţă, gust pentru fructe şi legume




 De ce pleacă păsările călătoare?


 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  

 Să recunoască şi să denumescă crizantema


 Părţile componente ale unei flori


 Să iubească florile




 Fructele se consumă spălate




 Există păsări care nu rezistă la frig


 



Săptămâna 8 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Fructe de toamnă” 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni 

ID,,Mă bucur 

că ne jucăm 
împreună” 

 

I.Joc de rol: ,,La piaţă” 

Construcţii: ,,Rafturi de cămară” 
Artă: Audiţie: Cântece pt.copii 

III.Joc de mişcare: ,,Atinge 

mărul” 
 

DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmi aranjez 

Lectură: 

Construcţii: DŞ: Joc didactic: ,,Alege 

   Observare: ,,Mărul”  hăinuţele” ,,Lădiţe pentru fructul cunoscut!” 

      
fructe” 

 

Marţi 

ID,, Toamnă 

ne  I.Bibliotecă: ,,Cartea cu fructe” DLC:Joc didactic: ,,Alege Marţi ,,Folosesc Ştiinţă: DLC: Joc didactic: ,,Spune 

 aduci,  multe Artă: ,,Colorăm mărul” mărul şi spune ceva despre el!”  corect batista” ,,Recunoaşte şi ce ştii despre măr?” 
 fructe dulci” Joc de rol: ,,De-a familia” DEC: Desen: ,,Colorează  (şerveţelul) denumeşte  

  III.Joc senz. ,,Cine te-a strigat?” mărul”   fructele!”  
        

Miercuri ID,,Ce fruct I.Ştiinţă: ,,Fructele au vitamine” DŞ: Activitate matematică Miercuri ,,Botoşeii mei Artă:,,Pictăm DŞ: ,,Recunoaştem culorile 

 îmi place Joc de masă: ,,Alege fructele!” ,,Gruparea obiectelor după  nu mai sunt boabe de primare” 

 mai mult?” Nisip şi apă: ,,Plantăm pomi” culoare”  supăraţi!” (luaţi strugure!” DEC: ,,Bat din palme!” 

  III.Joc distractiv: ,,Culegem DEC: Educaţie muzicală:  invers) Lectură:  - repetare 

  mere” Joc muzical: ,,Bat din palme”     
        

Joi ,,Tot ce e pe  I.Joc de rol: ,,De-a doctorul” DPM:,,Învăţarea alergării în Joi ,,Învăţ să mă Bibliotecă:  

 lume are un Artă: ,,Modelăm mere” diferite direcţii   îmbrac fără ,,Citim despre DPM: Joc: ,,Alergăm prin 
 rost anume” Ştiinţă: ,,Recunoaşte fructele!” Joc: ,,Camionul cu fructe”  ajutor” fructele de livadă” 

  III.Joc: ,,Alergăm printre pomi” Ex.1.Morişca 2.Culegem mere   toamnă”  

   3.Sări şi joacă   Lectură:  
        

Vineri ID,,Spălăm I.Ştiinţă: ,,De ce mâncăm fructe?” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Îl învăţ pe Joc de rol: ,,De-a DOS: Om şi societate: 

 mere la jet Joc de masă: ,,Alege şi grupează” ,,Cum consumăm fructele?”  ursuleţ să vânzătorii de ,,Fructele se spală la jet 

 puternic de Joc de rol: ,,De-a familia”   spună: fructe” puternic de apă” 

 apă” III.Joc de mişcare: ,,Câinele   mulţumesc!” Lectură:  

  ciufulit”      
        



Săptămâna 9 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Legume de toamnă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni 

ID,,Mă bucur 

să I.Joc de rol: ,,De-a piaţa” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Nu ne jucăm Artă: Desen: DŞ: Memorizare: 

 vă revăd!” Bibliotecă: ,,Citim despre legume” Observare: ,,Morcovul”  în pătuţuri” ,,Roşia” ,,Morcovelul” 

  Construcţii: ,,Lăzi pentru legume”    Lectură:  

  III.Joc: ,,Iepuraşul la morcovi”      
        

Marţi ID,,Îmi place Bibliotecă: ,,Răsfoim imagini cu DLC:Lectură după imagini: Marţi ,,Am îmbrăcat Construcţii: DLC: Joc didactic: ,,Ne 

 când îmi legume” ,,Toamna în grădina de legume”  corect Temă la alegere jucăm cu legume”- de plastic 
 răspundeţi la Artă: Modelaj: ,,Roşia” DEC: Modelaj:,,Morcovul”  pantalonii” Lectură:  

 salut” Nisip şi apă: ,,Desenăm morcovi”      

  III. Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă”      
        

Miercuri ,,Curăţăm un I.Joc de masă: ,,Alege legumele!” DŞ: Activitate matematică: Miercuri Ed.Rutieră: Joc de rol: DŞ: ,,Maşina mare-maşina 

 morcov să-l Ştiinţă: ,,Ce plantăm ca să iasă ,,Jucăria mare-jucăria mică”  ,,Trecem ,,De-a mică” 
 mâncăm” legume?” DEC: Educaţie muzicală:  corect strada?” gospodinele”  

  Construcţii: ,,Maşini pentru piaţă” Cântec: ,,Cocoşelul meu isteţ”   Lectură: DEC: ,,Cocoşelul meu isteţ” 

  III.Joc de mişcare: ,,Culegem     - repetare 

  cartofi”      
        

Joi ID,,Legumele I.Construcţii: ,,Rafturi pt. debara” DPM: Alergare în linie dreaptă Joi Ed.sanitară: Ştiinţă: ,,Ce ştim DPM: Joc: ,,Culegem cartofi 

 izvor de Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Joc: ,,Maşina cu legume are  ,,Te speli pe despre...?”  

 sănătate” Artă: ,,Colorăm morcovul” viteză” Ex.1.Roata mică-mare  dinţi?” Lectură:  

  III.Joc: ,,Iepuraşii la morcovi” 2.Culegem cartofi 3.Sări minge     
        

Vineri ID,,De ce I.Artă: ,,Colorăm legume” DOS: Activitate practică: Vineri Ed.civică: Bibliotecă: DOS: Activitate practică 

 trebuie să Ştiinţă: ,,Sănătatea din legume” ,,Morcovul” - aplicaţie  ,,Învăţ să mă ,,Citim imagini ,,Morcovul” - finalizare 
 mâncăm Nisip şi apă: ,,Straturi de legume”   comport!” cu legume”  

 legume?” III.Joc: ,,Trenuleţul”    Lectură:  
        



Săptămâna 10 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Flori de toamnă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Mă bucur I.Joc de masă: ,,Grupează florile după DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni Îmi plac Joc senzorial: DŞ:Convorbire: 

 să vă revăd!” formă!” Observare: ,,Crizantema”  florile! ,,Ce ai mirosit?” ,,Să vorbim despre flori” 
  Construcţii: ,,Flori” - Mozaic    Lectură:  

  Bibliotecă: ,,Citim imagini despre flori      

  de toamnă”      

  III.Joc de mişcare: ,,Bucheţele”      
        

Marţi Zâmbetul de I. Ştiinţă:Căutăm flori pe internet DLC: Memorizare: Marţi ,,Am învăţat Construcţii: DLC: Repetarea poeziei 

 dimineaţă, Joc de rol:,,De-a florăria” ,,Crizantemă, dragă floare”  să ud florile” ,,Flori” - truse ,,Crizantemă dragă 
 luminează Artă:,,Modelăm petale” DEC: desen:,,Crizantema”   diferite floare” 

 întreaga zi” III.Jocuri în curtea grădiniţei colorare   Lectură: DEC: ,,Desenăm petale 

       colorate” 
        

Miercuri ,,Să îngrijim I.Ştiinţă: ,,Ce culoare au...” DŞ: Activitate matematică Miercuri ,,Folosim Ştiinţă: ,,Alege DŞ: ,,Iepuraşul mare - 

 florile ca să Joc de rol: ,,De-a grădinarii” ,,Jucăria mare-jucăria mică”  şerveţele la pe internet o iepuraşul mic” 

 trăiască Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DEC: Educaţie muzicală:  fiecare masă” crizantemă care-ţi  

 mult” crizanteme” Cântec: ,,Ploaia”   place!” DEC: ,,Ploaia” - 

  III.Joc de mişcare: ,,Fluturii vin la flori”    Lectură: repetare 
        

Joi ID,,Nu rupem I.Artă: Desen: ,,Petale de crizantemă” DPM: ,,Învăţarea alergării cu Joi ,,Nu vorbim în 

Lectură:  

Joc de  

 florile!” Nisip şi apă: ,,Plantăm crizanteme” genunchii la şezut”  timpul mesei!” mişcare: ,,Ursul DPM: Joc: ,,Din floare 
  Ştiinţă: ,,De ce udăm florile” Joc: ,,Aleargă la floare!”   doarme”, în floare” 

  III.Joc muzical: ,,Bat din palme” Ex.1.Cercuri mari-mici   Lectură:  

   2.Culegem flori 3.Sări minge     
        

Vineri ,,Am învăţat I.Construcţii: ,,Sere cu flori” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Ştiu să Joc muzical: DOS: Activitate practică 

 să ocrotim Bibliotecă: ,,Alegem imagini cu flori” ,,Crizantema”-rupere, lipire  îmbrac singur ,,Bat din palme” ,,Crizantema” - finisarea 
 florile” Artă: ,,Colorăm flori”   pijamaua” Lectură: lucrărilor 

  III.Joc de mişcare: ,,Ursul doarme”      
        



Săptămâna 11   

                TEMA: CÂND,CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Fenomene caracteristice toamnei” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni 

ID,,Cum 

salut” I.Joc de rol: ,,De-a ecologiştii” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ştiu să mă 

Lectură:  

Joc distractiv: DŞ: Joc: ,,Plouă, 

  Bibliotecă: Imagini cu ploaie, vânt etc. Observare: ,,Fenomene  dezbrac în ,,Rostogoleşte plouă” 
  Construcţii: ,,Coşuri pentru frunze” caracteristice toamnei” ploaie,  ordine” mingea”  

  III.Plimbare în parc vânt, cad frunze     
        

Marţi ID“ Ce ne I.Artă: ,,Colorăm frunze de toamnă” DLC: Memorizare: ,,Toamna” Marţi ,,Mă spăl pe Joc: ,,Cine te-a DLC: Repetarea 

 trebuie?” Ştiinţă: ,,De ce pleacă păsările?” de Mircea Nicu  mâini pentru strigat?” poeziei ,,Toamna” 

  Nisip şi apă: ,,Traseul păsărelelor” DEC: Dactilopictură: ,,Frunze”  gustare” Lectură:  

  III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă”      
        

Miercuri ,,Batista mea I.Construcţii: Truse diferite DŞ: Activitate matematică Miercuri Batista mă Construcţii: DŞ: ,,Ne jucăm cu 

 e mică şi de Joc de masă: ,,Alege şi potriveşte” ,,Formare de grupe după un  fereşte de Truse diferite flori frumos colorate” 
 folos” Artă: Modelaj: ,,Codiţe de frunze” criteriu” (formă, culoare,  microbi”  DEC: Cântec: 

  III.Joc: ,,Ce zgomot ai auzit?” mărime)   Lectură: ,,Ploaia” 

   DEC: Ed.muz.Cântec: ,,Ploaia”     
        

Joi ID,,Mă bucur I.Joc de rol: ,,De-a poliţiştii” DPM: Alergare cu ocolire de Joi ,,Politeţea se Joc de rol: ,,De-a  

 să vă Ştiinţă: ,,Despre păsări călătoare” obstacole.  învaţă!” ecologiştii” DPM: Joc: ,,Printre 

 revăd!” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu Joc: ,,În pădure”   Lectură: maşinuţe” 

  rândunele” Ex.1.Locomotiva 2.Ne răsucim     

  III.Joc: ,,Ursul doarme” 3.Sări minge     
        

Vineri ID,,Cuvinte I.Construcţii: ,,Camioane” DOS: Om şi societate: Concurs: Vineri ,,Mulţumesc!” Artă: Modelaj: DOS: Om şi societate 

 fermecate” Artă: Pictură: ,,Frunza” ,,Toamna”   ,,Ne jucăm cu ,,Toamna e un 

  Bibliotecă: ,,Citim despre toamnă”    plastilină” anotimp bogat” 

  III.Joc: ,,Adunăm frunze”    Lectură: - şezătoare 
        



Săptămâna 12 
TEMA: Evaluare proiect  
SUBTEMA: ,,Toamna” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Zâna I.Joc de rol: ,,La piaţă” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Spăl mărul Joc de rol: ,,De-a DŞ: Joc didactic:  ,,Te rog 

 toamnă vă Construcţii: ,,Rafturi pentru ,,Ce ştim despre toamnă?”  înainte să-l gospodarii” să-mi dai...” 

 salută!” bunica”   mănânc” Lectură:  

  Bibliotecă: ,,Citim despre toamnă”      

  III.Concurs: ,,Ştafeta”      
        

Marţi ID,,Adun I.Ştiinţă: ,,Sfârşit de toamnă” DLC: Joc didactic: ,,Ce ştii Marţi ,,Folosesc Bibliotecă: ,,Citim DLC:Joc didactic: 

 jucăriile cu Artă: ,,Colorează un fruct” despre...? - fructe, legume,  corect imagini cu flori, ,,Pronunţă corect sunetele!” 

 care m-am Joc de masă: ,,Grupează fructe, flori, fenomene”  tacâmul” fructe, legume,  

 jucat” legume, flori” DEC: Desen: ,,Colorează...!”   fenomene”  

  III.Joc: ,,Culegem mere”    Lectură:  
        

Miercuri ID,,Te rog I. Bibliotecă: ,,Ghici ce e?” DŞ: Activitate matematică Miercuri ,,Nu vorbesc Ştiinţă: ,,Internetul DŞ: ,,Un balon-multe 

 să-mi dai Construcţii: ,,Florăria” ,,Un măr - multe mere”  în timpul ne spune despre baloane” 

 jucăria ta” Joc de rol: ,,De-a Zâna Toamnă” DEC: Ed.muzicală: Audiţie  mesei” flori,fructe,legume, DEC: Cântece: ,,Ploaia”, 

  III.Joc muzical: ,,Bat din palme” muzicală: ,,Acum e toamnă,   fenomene”  Lectură:  ,,Ursuleţul Martinel” 

   da!”     
        

Joi ID,,Mă joc I.Artă: ,,Colorează o floare” DPM: Mers şi alergare cu Joi ,,Mănânc fără 

Lectură:  

Construcţii: ,,Piaţa” DPM: Joc:,,Aleargă pe 

 fără să mă Ştiinţă: ,,Ce-ai gustat?” oprire şi pornire la semnal.  să fac  verde, stop pe roşu!” 

 bat pe Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Joc: ,,Poliţistul”  firimituri”   

 jucării” III.Joc: ,,La cules de cartofi!” Ex.1.Locomotiva 2.Legănăm     

   păpuşa 3.Sări minge!     
        

Vineri ID,,Aştept să I.Construcţii: ,,Piaţa” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Îmi iau Artă: Modelaj: DOS: Activitate practică 

 termine Nisip şi apă: ,,Urme în grădină” ,,Coşul toamnei” - aplicaţie  pijamaua ,,Mărul” ,,Coşul toamnei” - finisare şi 

 micul dejun Artă: ,,Colorează o legumă!”   acasă” Lectură: expunere 

 colegii mei” III.Audiţie: ,,Bate vântul frunzele”      
        



Perioada: 

Tema: “Cum este / a fost şi va fi aici pe pământ?” 

Obiective de referinţă: 

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei proprii;
 Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori - obiecte, imagini, forme geometrice;

 Să opereze cu grupele de obiecte constituite în funcţie de criteriile date;

 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;

 Să identifice elemente locale specifice ţării noastre;

 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;

 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.

 

Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  
Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, Moş - Plastilină, planşete - Case de marcat 

Niculae, Moş Crăciun - Şabloane - Maşini, covoare 

-   Cărţi cu poveşti religioase, icoane, costume - Coli de hârtie, blocuri de desen - Costume naţionale 

populare, culegere cu colinde vechi - Cărţi de colorat   

-   Casetofon, poveşti, casete cu colinde - Hârtie glasată   

specifice sărbătorii de Crăciun (video, - Lipici, foarfecă   

audio)     

-   Jetoane.     

 

Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 

- Puzzle-uri - Truse diverse - Enciclopedii 
- Jocul anotimpurilor - Diverse materiale -   Planşe cu aspecte ale sărbătorii Crăciunului, 

- Jocul culorilor    tradiţii şi obiceiuri 
- Jocul ,,Alegeţi şi grupaţi”   NISIP ŞI APĂ:  

- Jocul ,,Completează ce lipseşte”   - Forme de nisip 

    -   Cutie de plastic cu nisip  



Inventar de probleme:  
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

 


 Cum se numeşte ţara noastră? 

 


 Care sunt culorile steagului românesc? 

 


 Despre obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă de la noi din ţară; 

 


 Despre costumele naţionale tradiţionale; 

 


 Legenda lui Moş Crăciun; 

 


 Obiceiuri specifice Anului Nou. 
 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  


 Că ţara noastră se numeşte România; 


 Că steagul României are culorile: roşu, galben şi albastru; 


 Că la sărbători oamenii poartă costume populare; 


 Cum arată costumul popular; 


 Că Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut într-un grajd; 


 Că Isus a fost cel mai bun om care a trăit vreodată pe pământ; 


 Că Moş Crăciun este bun şi iertător, că aduce daruri; 


 Pentru a primi daruri trebuie să fim ascultători. 

 



Săptămâna 13 
TEMA: CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?  
SUBTEMA: ,,Ţara mea” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Bună I.Bibliotecă: ,,Citim imagini de ţară” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îmbrac gros” Joc de masă: DŞ: ,,Cum se numeşte 

 dimineaţa, Joc de rol: ,,D-a defilarea” Observare: ,,Steagul   Puzzle ţara noastră?” 
 iarnă!” Artă: ,,Colorăm tricolorul” României”   Lectură:  

  III.Joc: ,,Mergem ca soldaţii!”      
        

Marţi ID,,Să ne I.Construcţii: ,,Truse diferite” DLC: Memorizare: Marţi ,,Îmi pun Construcţii: Poezia ,,Brăduleţul” 

 bucurăm de Joc de masă: ,,Alege imagini de iarnă” ,,Brăduleţul”  mănuşile în ,,Steagul - repetare 
 iarnă!” Ştiinţă: ,,De ce au plecat păsărelele?” DEC: Modelaj: ,,Băţul de la  buzunar” României”  

  III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă” steag”   Lectură:  
        

Miercuri ID,,Sunt I. Joc de rol: ,,De-a Zâna Iarna” DŞ: Activitate matematică: ,,o Miercuri ,,Hăinuţele mele Ştiinţă: ,,Ţara DŞ: ,,Formăm grupe cu 

 mândru că Construcţii: ,,Palatul Zânei Iarna” păpuşă - multe păpuşi”  sunt pe umeraş” noastră se un obiect şi cu multe 

 sunt Bibliotecă: ,,Citim imagini despre DEC: Audiţie: ,,Imnul   numeşte...” obiecte” 

 român!” iarnă” României”   Lectură: DEC:Audiţie: ,,Cântece 

  III.Joc: ,,Ştii să faci la fel ca mine?”     de defilare” 
        

Joi ,,Românaşul I.Artă: Modelaj: ,,Bulgări de zăpadă” DPM: Elemente de dans Joi ,,Învăţ să încalţ Bibliotecă: DPM: Dans popular: 

 învaţă să Ştiinţă: ,,De ce ninge?” folcloric: ,,Alunelul”  cizmuliţele” ,,Călătorie prin ,,Alunelul” 
 respecte Joc de rol: ,,De-a doctorul”    ţara mea”  

 reguli” III.Joc: ,,Fereşte-te de bulgări!”    Lectură:  
        

Vineri 

ID,,Vrei să 

ne I.Construcţii: ,,Căsuţa” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Adun jucăriile Artă: DOS: Om şi societate: 

 jucăm Artă: ,,Îi pun omului de zăpadă ochi, Observare:  după ce mă joc”  ,,Îmi place ia” 
 împreună?” nas şi gură” ,,Costumul popular de fetiţe”   Lectură:  

  Joc de rol: ,,De-a coaforul”      

  III.Joc muzical: ,,Bat din palme”      
        



Săptămâna 14 
TEMA: CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?  
SUBTEMA: ,,Obiceiuri de iarnă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Acum ştiu I.Joc de rol: ,,De-a poştaşul” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Sunt Ştiinţă: ,,De DŞ: ,,Copii cu 

 să fiu Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ,,Obiceiuri de iarnă” - internet  ascultător unde vin sorcova” - internet 

 ascultător” colindători”   pentru a primi obiceiurile?”  

  Construcţii: ,,Casa bunicilor”   daruri” Lectură:  

  III.Repetiţie pentru serbare      
        

Marţi ,,Să primim I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: Memorizare:,,Moş Crăciun” Marţi ,,Îl îndemn pe Construcţii: DLC: Poezia:,,Moş 

 cu bucurie obiceiuri de iarnă” DEC: Dactilopictură: ,,Flori pe  colegul meu să ,,Blocul meu” Crăciun” - repetare 
 colindătorii!” Artă: ,,Colorăm sorcova” sorcovă”  fie şi el Lectură: DEC: Modelaj: 

  Ştiinţă: ,,Sărbătorile la români”   ascultător”  ,,Băţul de la sorcovă” 

  III.Repetiţie pentru serbare      
        

Miercuri ,,Să oferim I.Construcţii: ,,Castelul Zânei Iarna” DŞ: Activitate matematică ,,Sesizarea Miercuri ,,Mănânc cu Bibliotecă: DŞ: ,,Multe jucării, 

 colindători- Joc de rol: ,,De-a colindătorii” diferenţelor cantitative: multe-puţine”  gura închisă” ,,Citim puţine jucării” 
 lor ce ne Nisip şi apă: ,,Desenăm globuri” DEC: Cântec:,,Moş Crăciun”   imagini cu DEC: ,,Moş Crăciun” 

 place nouă!” III.Repetiţie pentru serbare    Plugușorul” - repetare 

      Lectură:   
        

Joi ID,,Ce mi-a I.Joc de rol: ,,Să împodobim bradul!” DPM: Învăţarea săriturii în înălţime Joi ,,Rup din Joc de rol: DPM: Joc: ,,Atinge 

 povestit Artă: ,,Colorăm bradul” de pe loc pentru atingerea unui obiect  pâine cât îmi ,,De-a crenguţa de brad!” 
 bunica?” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu suspendat.  trebuie” colindătorii”  

  Crăciunul” Joc:,,Atinge clopoţelul!” Ex.1.Stânga   Lectură:  

  III.Repetiţie pentru serbare sus, dreapta jos 2.Dopul 3.Sări     
        

Vineri ,,Colăcei şi I. Artă: ,,Decorăm bradul” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Mă spăl pe Artă: DOS: Activitate 

 nuci pentru Ştiinţă: ,,Cine s-a născut de ,,Globuri pe brad”- aplicaţie  mâini şi Modelaj: practică: ,,Globuri pe 

 colindători” Crăciun?”   înainte de ,,Globuri” brad” - finalizarea 

  Joc de rol: ,,De-a serbarea”   masă şi după Lectură: lucrării, expunerea 

  III.Repetiţie pentru serbare   masă”   
        



Săptămâna 15 
TEMA: CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?  
SUBTEMA:,,Vine Moş Crăciun!” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Cum să-l I.Construcţii: ,,Casa lui Moş Crăciun” DŞ: Cunoaşterea mediului. Luni ,,Ascult Ştiinţă: ,,Bunătatea DŞ: ,,Cine este Moş 

 bucur pe Joc de rol: ,,De-a magazinul cu jucării” Lectură după imagini: ,,Moş  cântecul de se învaţă” Crăciun?” 

 Moş Bibliotecă: ,,Citim imagini cu Moş Crăcin împarte daruri!”  leagăn fără Lectură:  

 Crăciun?” Crăciun”   să vorbesc”   

  III. Dans popular: ,,Alunelul”      
        

Marţi ,,Ştiu să mă I.Bibliotecă: ,,Legenda lui Moş Crăciun” DLC: ,,Moş Crăciun e moşul Marţi ,,Mă schimb Construcţii: ,,Cutii DLC: Poezia:,,Moş 

 comport Joc de rol: ,,De-a Moş Crăciun” bun”  de pijama în cu daruri” Crăciun e moşul bun” 

 frumos să Artă: ,,Colorăm costumul moşului” DEC: Desen: ,,Colorăm sacul  linişte” Lectură: - repetare 

 se bucure III.Jocuri: ,,Iepuraşu-n iarbă”, lui Moş Crăciun”    DEC: Finalizarea 

 moşul” ,,Trenuleţul”     lucrărilor, expunerea 
        

Miercuri ,,Toţi copiii I.Artă: ,,Colorăm bradul împodobit” DŞ: Activitate matematică. Miercuri ,,Sunt mereu Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Unde se află grupa 

 ascultă de Ştiinţă: ,,Cine este Fiul lui Dumnezeu?” Perceperea relaţiilor spaţiale:  ascultător!” sebarea” maşinuţelor?” 

 părinţi” Construcţii: ,,Fabrica de jucării a Sus-jos; pe-sub; în faţă-în spate   Lectură: DEC: ,,Moş Crăciun cu 

  moşului” DEC: Cântec: ,,Moş Crăciun    plete dalbe” - repetare 

  III.Joc: ,,Balonul” cu plete dalbe”     
        

Joi ,,Spune-i I.Artă: Modelaj: ,,Ace de brad” DPM: Învăţarea alergării cu Joi ,,Îmi Bibliotecă: ,,Biblia DPM: Joc: 

 moşului ce Construcţii: Truse diferite genunchii sus.  ordonez pentru copii” ,,Majoretele” 

 reguli ai Nisip şi apă: ,,Drumul lui Moş Crăciun” Joc: ,,Sus genunchii”  hăinuţele pe Lectură:  

 învăţat la III.Desene animate: ,,Uite, vine Moş Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne  scăunel”   

 grădiniţă!” Crăciun!” răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ,,Ce frumos I.Bibliotecă:,,Biblia pentru copii” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Am învăţat Artă: ,,Colorăm DOS: Om şi societate: 

 ne jucăm Ştiinţă:,,Ce vrei să ştii despre Isus?” Crăciunul: ,,Isus este cel mai  să iert ca să jucăriile pe care le ,,Citim din Biblia pentru 

 împreună!” Construcţii: ,,Grajdul în care s-a născut ascultător om”  fiu iertat” vreau de la Moş copii” 

  Isus”    Crăciun”  

  III:Jocuri: ,,Trenuleţul”, ,,Balonul”    Lectură:  
        



Săptămâna 15 
EVALUARE CONTINUĂ INTERSEMESTRIALĂ 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Cum am I.Construcţii: ,,Rafturi pentru jucării” DŞ: Cunoaşterea mediului. Luni ,,Îmbrăcăm, Concurs: DŞ: Joc didactic: ,,Alege 

 petrecut Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Joc didactic: ,,Roata anotimpurilor”  dezbrăcăm ,,Cine ajunge jetonul cu anotimpul 
 vacanţa de Bibliotecă: ,,Citim imagini de toamnă,   păpuşa” primul?” potrivit!” 

 iarnă?” iarnă”    Lectură:  

  III.Joc sportiv: ,,Printre copaci”      
        

Marţi ,,Cum mă I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: ,,Cel mai bun recitator!” Marţi ,,Ţin gura Joc: DLC: ,,Cine este 

 protejez de îmbrăcăminte” Caiet - pag.21  închisă ,,Schimbă Maricica?” 
 frig?” Joc de rol: ,,De-a serbarea” DEC: ,,Colorează Zâna Toamna!”  afară, ca să locul la DEC: Finalizarea şi 

  Artă: ,,Colorează catrinţa!”   nu răcesc” semnal!” expunerea lucrărilor 

  III.Jocuri: ,,Mergem toţi în pas voios!”    Lectură:  
        

Miercuri ,,Salut pe I.Artă: ,,Colorează tricolorul!” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mai ştiu să Artă: DŞ: ,,Unde este 

 toată Ştiinţă: ,,Ce obiceiuri cunoşti?” ,,Aşază repede şi bine!” - formare de  mănânc ,,Colorează ursuleţul?” 
 lumea la Construcţii: Flori - mozaic grupe după: formă, mărime, culoare,  singur?” pălăria şi DEC: Repetarea 

 intrare” III.Joc: La alegerea copiilor poziţii spaţiale   fularul omului cântecelor cunoscute 

   DEC: ,,Cel mai bun cântăreţ!”   de zăpadă”  
        

Joi ,,Îmi place I.Artă: Modelaj: ,,Ne jucăm cu plastilină” DPM: Traseu aplicativ: mers, Joi ,,Aşez Bibliotecă:  

 anotimpul Construcţii: ,,Camioane” alergare, săritură, prindere şi  şerveţele la ,,Citim DPM: Joc: ,,Sportivii” 
 toamna...” Nisip şi apă: ,,Palatul Zânei” aruncare  masă!” Imagini cu  

  III. ,,Ghici, ghicitoarea mea!” Ex.1.Privim după fulgi 2.Legănăm   România”  

   păpuşa 3.Sări şi joacă!   Lectură:  
        

Vineri ,,Îmi place I.Bibliotecă: ,,Citim imagini de iarnă” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Adun Ştiinţă: ,,Ce DOS: Om şi societate: 

 anotimpul Ştiinţă: ,,Ce jocuri de iarnă cunoşti?” ,,Tablou cu Zâna Toamna şi Zâna  jucăriile cu înseamnă ,,Cum mă comport la 

 iarna...” Construcţii: ,,Săniuţe” Iarna”  care m-am grădiniţa?” grădiniţă, pe stradă şi 

  III.Concurs: ,,Campionii”   jucat” Lectură: acasă?” 
        



Perioada: 

Tema: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Obiective de referinţă: 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să transmită mesaje şi să reacţioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să demonstreze că l-a înţeles;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

 Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;

 Să-şi imbogăţească cunoştintele despre obiecte, constituire de grupuri după formă, mărime, culoare;

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiesc;

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

 Să folosească corect creioanele colorate,pensula, acuarela şi plastilina;

 Să cânte împreună cu grupul, cu educatoarea şi individual;

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  

 

Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
anotimpului iarna - Plastilină, planşete - Casă de marcat 

-   Casetofon, poveşti, casete cu cântece, DVD, - Şabloane - Maşini 

CD -   Coli de hârtie, blocuri de desen   

-   Jetoane cu animale sălbatice - Cărţi de colorat   

 - Lipici, hârtie glasată    
Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse -   Planşe cu aspecte ale anotimpului iarna 
- Jocul anotimpurilor - Mozaic - Jocurile copiilor iarna 

- Jocul culorilor - Materiale din natură - Internet  
NISIP ŞI APĂ: 

- Forme pentru nisip 

- Cutie de plastic cu nisip  



Inventar de probleme:  
Ce ştim?  

 Să denumească anotimpul iarna


 Că iarna ninge


 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?  

 Să analizăm o plantă, un fruct, o legumă


 Părţile componente ale unei flori




 Cum se îngrijesc florile




 Formă, componenţă, gust pentru fructe şi legume




 De ce pleacă păsările călătoare?


 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  

 Să recunoască şi să denumescă crizantema


 Părţile componente ale unei flori




 Să iubească florile




 Fructele se consumă spălate


 Există păsări care nu rezistă la frig




                 Săptămâna 16                                                    SEMESTRUL AL-II-LEA 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Iarna” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Ce am I.Construcţii: ,,Sania” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am 

Lectură: 

Joc de mişcare: DŞ: Joc senzorial: 

 făcut în faţa Joc de rol: ,,De-a fulgii jucăuşi” Observare: ,,Bradul”  respectat şi ,,Rostogolim ,,Rece - cald” 
 blocului?” Bibliotecă: ,,Citim imagini de iarnă”   acasă mingea”  

  III. ,,Ne jucăm cu bulgări de zăpadă”   regulile”   
        

Marţi ,,Am fost la I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: Joc didactic: ,,Alege Marţi Ed.sanitară: Joc de rol: ,,De-a DLC: Joc didactic:,,Ce 

 săniuş numai troiene” jetoanele anotimpului iarna!”  ,,Cum mă grădiniţa” vezi pe jeton?” 

 însoţit” Joc de rol: ,,De-a Zâna Iarna” DEC: Modelaj: ,,Bulgări de  protejez de Lectură: DEC: ,,Desenăm 

  Artă: ,,Rochiţa Zânei Zăpezii” zăpadă”  frig?”  bulgări de zăpadă” 

  III.Jocuri: ,,Urme pe zăpadă”      
        

Miercuri ID,,Am I.Artă: Dactilopictură: ,,Fulgi” DŞ: Activitate matematică: Miercuri Ed.rutieră: Bibliotecă:,,Citim DŞ: ,,Pune o jucărie 

 traversat cu Ştiinţă: ,,De unde vin fulgii?” Aşezarea într-o anumită ordine  ,,Trec strada imagini cu zăpadă roşie şi una albastră, 

 grijă” Construcţii: ,,Palatul Iernii” prin alternare  pe culoarea viscolită” formând un şir” 

  III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” DEC: Ed. muzicală: Cântec:  verde” Lectură: DEC: ,,Ninge-ncetişor” 

   ,,Ninge, ninge-ncetişor”    - repetare 
        

Joi ID,,Te rog să I.Artă: Modelaj: ,,Fulgi” DPM:Săritura în lungime de pe Joi ,,Ţin corect Ştiinţă:,,De unde DPM: Joc: ,,Iepuraşii în 

 mă primeşti Construcţii: Truse diferite loc. Joc:,,Cursa iepuraşilor”  lingura în vin fulgii” concurs” 

 în jocul tău” Nisip şi apă: ,,Om de zăpadă” Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne  mână” Lectură:  

  III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ID,,Vă salut, I.Bibliotecă: ,,Citim despre fenomene DOS: Activitate practică: Vineri ,,Ştiu să Construcţii: Truse DOS: Activitate 

 dragi de iarnă” ,,Rochiţa Zânei Iarna”  salut la alese de copii practică: 

 colegi!” Ştiinţă: ,,Apa îngheaţă la frig” - aplicaţie  plecare” Lectură: ,,Rochiţa Zânei Iarna” 

  Construcţii: Lego, Mozaic     - finalizarea lucrărilor - 

  III.Joc: ,,Ursul doarme”     expunerea 
        



Săptămâna 17 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Jocurile copiilor iarna” 

  ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE  Ziua / ADP ALA ADE 

Data     Data    
         

Luni ID,,Mi-am I.Construcţii: ,,Sania” DŞ: Cunoaşterea mediului:  Luni ,,Îmi Ştiinţă: DŞ: Joc didactic: 

 ordonat Joc de rol: ,,De-a schiorii” Lectură după imagini: ,,Jocurile   împăturesc ,,Circuitul apei în ,,Alege jetonul care 
 hăinuţele în Bibliotecă: ,,Imagini cu jocuri de iarnă” copiilor iarna”   hainele pe natură” corespunde descrierii” 

 dulap” III.Joc: ,,Ursul doarme”    scăunel” Lectură:  
         

Marţi ,,Mă spăl pe I.Bibliotecă: ,,Imagini cu schiori” DLC: Joc didactic: ,,Jocurile  Marţi ,,Mâinile Construcţii: DLC: Memorizare: 

 mâini de Joc de rol: ,,De-a patinatorii” copiilor iarna”   curate ţin ,,Pista de schi” ,,Omul de zăpadă” 
 câte ori este Artă: ,,Colorează copiii care patinează” DEC: Desen: ,,Colorează sania”   boala Lectură: DEC: ,,Colorează un 

 nevoie” III.Jocuri: Audiţie: ,,Uite cum mai    departe”  joc de iarnă” 

  ninge-afară”       
         

Miercuri ,,Cu fular şi I.Artă: ,,Colorează nasul omului de DŞ: Activitate matematică:  Miercuri ,,Mă Bibliotecă: DŞ: ,,Recunoaşte cifra 

 cu mănuşi zăpadă” Familiarizarea cu număratul:   protejez de ,,Citim imagini 1” 
 vom pleca Ştiinţă: ,,De ce se topeşte fulgul?” ,,Numărul şi cifra 1”   frig” cu jocuri de DEC: ,,Hai la joacă- 

 pe Construcţii: Mozaic DEC: Cântec: ,,Hai la joacă-    iarnă” afară” - repetare 

 derdeluş” III.Joc: ,,Mergem ca soldaţii” afară”    Lectură:  
         

Joi 

ID,,Îmi 

place I.Artă:Modelaj: ,,Om de zăpadă” DPM: Învăţarea prinderii şi  Joi Ed.sanitară: Joc de rol: DPM: Joc: ,,Aruncăm 

 iarna!” Construcţii: ,,Pârtia” aruncării mingii.   ,,Cum ne ,,De-a concursul cu bulgări de zăpadă” 
  Nisip şi apă: ,,Urme pe gheaţă” Joc: ,,Aruncă bulgărele!”   păstrăm de săniuţe”  

  III.Joc muzical: ,,Bat din palme” Ex.1.Cercul mare,mic 2.Ne   sănătatea?” Lectură:   

   răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!      
         

Vineri ,,Joacă-te la I.Bibliotecă: ,,Imagini cu patinatori” DOS: Om şi societate:  Vineri ,,Aştept să Artă: DOS: ,,Cu cine mergi la 

 măsuţa ta!” Ştiinţă: ,,Cum îngheaţă apa?” ,,La săniuş”   mănânce toţi ,,Colorează jocul săniuş?” 
  Construcţii: ,,Patinoarul”    colegii de la preferat!”  

  III.Joc de mişcare: ,,Schimbă locul la    masa mea”   

  semnal!”     Lectură:  
         



Săptămâna 18 
TEMA: Evaluare proiect  
SUBTEMA: ,,Iarna” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Ce mi-a I.Construcţii: ,,Pârtia” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă închei Construcţii: DŞ: Joc didactic: ,,Să ne 

 povestit un Joc de rol: ,,De-a oamenii de zăpadă” Convorbire cu suport intuitiv:  la toţi Truse diferite îmbrăcăm corect!” 
 fulg?” Bibliotecă: ,,Citim imagini despre iarnă” ,,Ce am învăţat despre iarnă?”  nasturii când Lectură:   

 Opţional III.Joc: ,,Dii căluţ!”   ies afară”   
        

Marţi ,,Bucuriile I.Bibliotecă:,,Citim despre iarnă la DLC: Joc didactic: ,,Unde s-a Marţi ,,Folosesc Joc distractiv: DLC: Joc didactic:,,Când 

 iernii” munte” oprit roata?”  mănuşile ,,Zboară, se întâmplă?” 
  Joc de rol: ,,De-a şezătoarea” DEC: Dactilopictură: ,,Ninge”  când mă joc zboară” DEC: Finalizarea lucrărilor, 

  Artă: ,,Colorăm copacii fără frunze”   cu zăpadă” Lectură: expunerea 

  III.Jocuri: ,,Dii căluţ!”      
        

Miercuri ID,,Spune ce I.Artă: ,,Desenăm bulgări de zăpadă” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Îmi aranjez Joc de rol: DŞ: Joc didactic:,,Aşezăm 

 ai văzut!” Ştiinţă: ,,Dacă nu ar ninge...” ,,Numărul şi cifra 1”  hăinuţele pe ,,De-a Zâna un cub roşu, unul galben 
  Construcţii: ,,Telegondola” DEC:Cântece: ,,Ninge, ninge-  scăunel” Iarna” până facem un şir!” 

 Opţional III.Joc: ,,Zboară fulgii!” ncetişor”, ,,Hai la joacă-afară”   Lectură: DEC:Cântecele învăţate 
        

Joi ,,Fulgi de I.Artă: Modelaj: ,,Omul de zăpadă” DPM: Concurs: ,,Cine aruncă Joi ,,Mă spăl pe Joc hazliu: DPM: Joc:,,La ţintă” 

 nea, o să-mi Construcţii: ,,Telescaunul” mai departe?”  mâini pentru ,,Cum am căzut  

 fie dor de Nisip şi apă: ,,Urme de patine pe Ex.1.Locomotiva 2.Ne răsucim  gustare” pe zăpadă”  

 voi” gheaţă” 3.Sări minge!   Lectură:  

  III. ,,Ghicitori despre iarnă, sanie,      

  patine, schiuri, fulgi, om de zăpadă...”      
        

Vineri ID,,O zi de I.Bibliotecă: DOS: Activitate Vineri ,,Batista Ştiinţă: DOS: Finalizarea lucrărilor 

 iarnă” Ştiinţă:,,Spune cum face...!” practică:,,Peisaj de iarnă”  (şerveţelul) ,,Circuitul apei şi expunerea lor 

  
Construcţii: 

III.Joc de mişcare: ,,Ursul doarme”   mă fereşte în natură”  

     de microbi” Lectură:  

        



Tema: ,,CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?” 
Subteme: ,,Pădurea şi animalele ei”, ,,În ograda bunicii”, ,,Animale” - evaluare 
proiect Obiective de referinţă: 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să transmită mesaje şi să reacţioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să demonstreze că l-a înţeles;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

 Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;

 Să-şi îmbogăţească cunoştintele despre obiecte, constituire de grupuri după formă, mărime, culoare;

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiesc;

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

 Să folosească corect creioanele colorate, pensula, acuarela şi plastilina;

 Să cânte împreună cu grupul, cu educatoarea şi individual;

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă; 
Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  

 

Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini cu animale - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
-   Casetofon, poveşti, casete cu cântece, DVD, - Plastilină, planşete - Casă de marcat 

CD - Şabloane - Maşini 

-   Jetoane cu animale sălbatice - Coli de hârtie, blocuri de desen   

 - Cărţi de colorat   

 - Lipici, hârtie glasată    
Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse, -   Planşe cu animale sălbatice şi domestice 
- Alegeţi şi grupaţi - Mozaic - Internet 
- Jocul culorilor - Materiale din natură NISIP ŞI APĂ: 
       

    - Forme pentru nisip 
    -   Cutie de plastic cu nisip  



Inventar de probleme:  
Ce ştim?  

 Să recunoască şi să denumească câteva animale sălbatice şi domestice


 Onomatopee


 Locul unde trăiesc


 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?  

 De ce trăiesc animalele sălbatice în pădure


 Părţile componente ale unui animal




 Cum îngrijesc oamenii animalele?




 De ce cresc oamenii animale domestice?




 Ce foloase au oamenii de la animale?




 Cum ocrotesc oamenii animalele pădurii?




 Cu ce se hrănesc animalele?


 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  

 Să recunoască şi să denumescă mai multe animale atât sălbatice cât şi domestice


 Părţile componente ale unui animal


 Să iubească animalele




 Modalităţi de îngrijire ale animalelor




 Modalităţi de protejare şi ocrotire ale animalelor


 Curiozităţi din lumea animalelor


 



Săptămâna 19 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
Subtema: ,,Pădurea şi animalele ei” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Pădurea I.Construcţii: Suport pentru hrana anim. DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Singurel Joc de rol: DŞ: Joc didactic: ,,Cine 

 are Joc de rol: ,,De-a pădurarii” Observare: ,,Ursul”  mă îngijesc” ,,De-a animalele face aşa?” 
 animalele Bibliotecă: ,,Citim imagini cu animale    sălbatice”  

 ei” sălbatice”    Lectură:   

 Opţional III.Joc muzical: ,,Câte unul pe cărare”      
        

Marţi ID,,Am I.Bibliotecă: ,,Ce mănâncă ursul?” DLC: Povestire:,,Tomiţă Marţi ,,Ascult Bibliotecă: ,,Citim DLC: Repovestirea 

 învăţat de Joc de rol: ,,De-a urşii la miere” iepuraşul”de Al.Mitru  povestea imagini cu animale copiilor cu ajutorul 

 animale Artă: ,,Colorăm ursul” DEC: ,,Colorează veveriţa!”  pentru ocrotite de lege” educatoarei 

 sălbatice” III.Jocuri: ,,Ursul doarme”   somn” Lectură: DEC: Finalizare 
        

Miercuri ,,Aş putea I.Artă: ,,Colorăm vulpea” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mâinile Ştiinţă: DŞ: ,,Recunoaşte cifra 1 

 hrăni un Ştiinţă: ,,În lumea animalelor pădurii” ,,Numărul şi cifra 1”  curate ţin ,,Curiozităţi despre şi arată câte jucării pui!” 
 animal Construcţii: ,,Adăposturi pentru - raportarea la cantitate  boala animale sălbatice” DEC: Repetarea 

 sălbatic” animale” DEC:Cântec:,,Martinică-i  departe” Lectură: cântecului 

 Opţional III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” bucuros”, ,,Iepuraş coconaş”     
        

Joi ID,,Vulpea I.Artă: Modelaj: ,,Nuci pentru veveriţă” DPM:Apucarea şi prinderea Joi ,,Te rog să Construcţii: PM: Joc: ,,Mingea la 

 este cam Construcţii: ,,Cuşcă pentru lup” mingii cu ambele mâini.  mă ierţi, ,,Grădina căpitan” 
 şireată” Nisip şi apă: ,,Urme de urs” Joc: ,,Zboară mingea”  n-am vrut să zoologică”  

  III.Joc muzical: ,,Câte unul pe cărare” Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne  te împing!” Lectură:   

   răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ID,,Lupul I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DOS: Om şi societate: Vineri ,,Mulţumesc Artă: ,,Colorează DOS: ,,Ştiu cum să mă 

 este fioros” adăposturi ,,La masă” - norme de  că m-ai lupul” port la masă când avem 

  Ştiinţă: ,,Vieţuitoarele pădurii” comportament  primit în Lectură: musafiri!” 

  Construcţii: ,,Scorbura veveriţei”   jocul tău!”   

  III.Jocuri de mişcare: ,,Ursul doarme”,      

  ,,Iepuraşu-n iarbă”      
        



Săptămâna 20 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,În ograda bunicii” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Cunosc I.Construcţii: ,,Cuşca lui Grivei” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Animalele Ştiinţă: ,,Iubesc DŞ: Joc didactic:,,Ce 

 animalele Joc de rol: ,,De-a ferma” Observare: ,,Câinele”  au nevoie de animalele!” ştii despre câine?” 

 de lângă Bibliotecă: ,,Citim despre căţei!”   oameni” Lectură:  

 casa III.Joc de mişcare: ,,Câinele ciufulit”      

 bunicii”       
        

Marţi ,,Am grijă I.Bibliotecă: ,,Citim despre câini de DLC: Joc didactic: ,,Cine este, Marţi ,,Ştiu ce Construcţii: DLC: Joc didactic: 

 de căţel” rasă” unde trăieşte şi cum face?” -  mănâncă un ,,Ferma animalelor” ,,Alege hrana câinelui” 
  Joc de rol: ,,De-a veterinarul” caiet pag.32  căţel!” Lectură: DEC: Modelaj:,,Jucărie 

  Artă: ,,Colorăm căţelul” DEC: ,,Pictează câinele”    pentru căţel” 

   III.Joc de mişcare:: ,,Câinele ciufulit”      
        

Miercuri ID,,Şi I.Artă: ,,Pictăm pete pe dalmaţian” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Să nu lovim Bibliotecă:,,Citim DŞ: ,,Alege 2 căţei!” 

 animalele Ştiinţă: ,,De ce îngrijim câinii?” ,,Numărul şi cifra 2”  un animal!” imagini cu animale DEC: Cântec: ,,Căţeluş 

 au suflet” Construcţii: ,,Ograda bunicii” DEC: Cântec: ,,Căţeluş cu   domestice” cu părul creţ” 

  III.Joc de mișare: ,,Iepuraşu-n iarbă” părul creţ”. Joc muzic. ,,Bat din   Lectură:  

   palme”     
        

Joi ,,Învăţ să I.Artă: ,,Modelăm un os pentru căţel” DPM:Repetarea aruncării şi Joi ,,Animalele Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Aruncă 

 iubesc Construcţii: ,,Casa bunicii” prinderii mingii cu ambele  sunt ca nişte fermierul” mingea!” 

 animalele” Nisip şi apă: ,,Desenăm lesa căţelului” mâini. Joc: ,,Mingea la căpitan”  copii” Lectură:   

  III.Joc de mişcare: ,,Câinele şi pisica” Ex.1.Boxăm 2.Ne aplecăm     

   3.Sări şi joacă!     
        

Vineri ,,Căţeluşul I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu animale DOS: Activitate practică: Vineri ,,Mă joc Artă: ,,Colorăm DOS: Finisarea 

 poate fi domestice” ,,Căţeluşul” - aplicaţie  frumos cu animale domestice” lucrărilor şi expunerea 

 prieten cu Ştiinţă: ,,De ce îngrijim animalele?”   animalele ca Lectură: lor 

 pisica” Construcţii: ,,Ferma de animale”   să nu mă   

  III.Joc muzical: ,,Fugi, pisică dragă!”   rănească”   
        



Săptămâna 21 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,Animale” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Câte feluri I.Construcţii: ,,Adăposturi pentru DŞ: Cunoaşterea mediului: Joc Luni ,,Am grijă Ştiinţă: DŞ: Joc: ,,Pădurarii dau 

 de animale animale” didactic: ,,Alege un animal şi  de animalul ,,Curiozităţi din hrană animalelor 
 am Joc de rol: ,,De-a pădurarii” spune unde trăieşte!”  meu” lumea animalelor” sălbatice” 

 învăţat?” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu animale„    Lectură:   

  III.Joc muzical: ,,Ursul doarme”      
        

Marţi ,,Întâmplări I.Bibliotecă: ,,Animale de la zoo” DLC: ,,Tomiţă iepuraşul” de Marţi ,,La circ” Construcţii: ,,Cuşti DLC: ,,Ce a păţit 

 hazlii cu Joc de rol: ,,La grădina zoologică” Al.Mitru - caiet pag.20   pentru animalele de Tomiţă, iepuraşul dacă 

 animale” Artă: ,,Colorăm leul” DEC: ,,Colorează un animal   la circ” s-a lăudat?” 

  III.Jocuri: ,,Iepuraşu-n iarbă” domestic şi un animal sălbatic”   Lectură: DEC: Finalizarea 

       lucrărilor 
        

Miercuri ,,Ce este un I.Artă: ,,Colorăm vulpea” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Ştiu să mă Joc de rol: ,,De-a DŞ: Joc didactic: ,,Să 

 urs polar?” Ştiinţă: ,,Să aflăm despre vulpe!” ,,Numărul şi cifra 2” -  comport la dresorii de tigri” numărăm 2 iepuraşi!” 

  Construcţii: ,,Bârlogul, casa ursului” consolidare  circ” Lectură: DEC: Cântec: 

  III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” DEC: Cântec: ,,Ursuleţul    ,,Ursuleţul Martinel”, 

   Martinel”, ,,Iepuraş coconaş”    ,,Căţeluş cu părul creţ” 
        

Joi ID,,Despre I.Artă: Modelaj: ,,Morcov pentru DPM:Mersul în echilibru între Joi ,,Nu este Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Peste pod” 

 vulpea cea iepuraş” două linii trasate pe sol.  bine să ne imagini cu animale  

 şireată” Construcţii: ,,Vizuina,casa vulpii” Joc: ,,Trecem puntea”  apropiem de de la circ”  

  Nisip şi apă: ,,Drumul ursului” Ex.1.Braţe scurte-braţe lungi  animalele Lectură:  

  III.Joc: ,,Câinele ciufulit” 2.Ne răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!  sălbatice”   
        

Vineri ID,,Animale I.Bibliotecă: ,,Animale din apă” DOS: Om şi societate: ,,Ce e Vineri ,,Ştiu Artă: ,,Colorăm DOS: Om şi societate: 

 de la zoo” Ştiinţă: ,,Să aflăm despre animale bine - ce e rău?”  cuvinte veveriţa” ,,Ştiu să fac ce este 

  marine”   fermecate” Lectură: bine” 

  Construcţii: ,,Grajdul pentru cal”      

  III.Joc de mişcare:: ,,Dii, căluţ!”      
        



Perioada: 

Tema: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Obiective de referinţă: 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să transmită mesaje şi să reacţioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să demonstreze că l-a înţeles;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

 Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;

 Să-şi îmbogăţească cunoştintele despre obiecte, constituire de grupuri după formă, mărime, culoare

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiesc;

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

 Să folosească corect creioanele colorate, pensula, acuarela şi plastilina;

 Să cânte împreună cu grupul, cu educatoarea şi individual;

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  

 

Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
anotimpului primăvara - Plastilină, planşete - Casă de marcat 

-   Casetofon, poveşti, casete cu cântece, DVD, - Şabloane - Maşini 

CD -   Coli de hârtie, blocuri de desen   

-   Jetoane cu anotimpuri - Cărţi de colorat   

 - Lipici, hârtie glasată    
Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse -   Planşe cu aspecte ale anotimpului primăvara 
- Jocul anotimpurilor - Mozaic - Jocurile copiilor iarna 

- Jocul culorilor - Materiale din natură - Internet  
NISIP ŞI APĂ: 

- Forme pentru nisip 

- Cutie de plastic cu nisip  



Inventar de probleme:  
Ce ştim?  

 Să denumească anotimpul primăvara


 Că primăvara înverzesc pomii


 Părţile componente ale unei flori


 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?  

 Flori de primăvară


 Că există o sărbătoare a mamelor




 Că se oferă mărţişoare de 1 martie, prima zi de primăvară




 Că înverzeşte iarba şi înfloresc florile




 Că se întorc păsările călătoare


 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  

 Să recunoască şi să denumescă ghiocelul


 Ce este un mărţişor




 Să le iubească pe mamele lor




 Să ofere cadouri cu diferite ocazii


 Să recunoască flori de primăvară




 Există păsări care nu rezistă la frig


 



Săptămâna 22 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Primăvara” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,A venit I.Construcţii: ,,Coşuleţe pentru DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Cui ofer Ştiinţă: ,,Ghoceii, DŞ: ,,Ce părţi 

 primăvara!” ghiocei” Observare: ,,Ghiocelul”  ghiocei?” vestitorii componente are un 

  Joc de rol: ,,De-a florăresele”    primăverii” ghiocel?” 

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ghiocei”    Lectură:   

  III. Joc de mişcare: ,,Culegem ghiocei”      
        

Marţi ,,Vestitorul I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu păduri DLC: Memorizare: ,,Ghiocelul” Marţi ,,Ghiocelul Construcţii: DLC: Repetarea poeziei: 

 primăverii” de ghiocei”- net caiet pag.27  miroase ,,Ghiocei” - mozaic ,,Ghiocelul” 
  Joc de rol: ,,De-a grădinarii” DEC: Pictură: ,,Ghiocelul”  frumos?” Lectură: DEC: Finisarea 

  Artă: ,,Colorăm frunzele de ghiocel”     lucrărilor, expunerea lor 

  III.Jocuri: ,,Deschide urechea bine”      
        

Miercuri ID,,Te-am I.Artă: ,,Colorăm felicitare pentru DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Încep să Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Raportarea 

 aşteptat, mama” ,,Numărul şi cifra 2” - verificare  apară florile imagini de numărului la cantitate 

 primăvară!” Ştiinţă: ,,Ce este un mărţişor?” DEC: Cântec ,,Ghiocelul”  de mărţişoare” DEC: Cântec: 

  Construcţii: ,,Flori pentru mama”   primăvară” Lectură: ,,Ghiocelul” 

  III.Joc: ,,Batistuţa”      
        

Joi ID,,Bine ai I.Artă: Modelaj: ,,Un mărţişor” DPM: Repetarea mersului în Joi ,,Mărţişorul Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,La circ” 

 venit, Construcţii: ,,Ghivece pentru ghiocei” echilibru între două linii trasate  este un copiii harnici care  

 primăvară!” Nisip şi apă: ,,Şanţuri pentru ghiocei” pe sol. Joc: ,,Acrobatul”  simbol al adună jucăriile”  

  III.Joc muzical: ,,Bat din palme” Ex.1.Privim după fluturi 2.Tăiem  primăverii” Lectură:   

   lemne 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ,,Vine ziua I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu copii şi DOS: Activitate practică: Vineri ,,Ce îi ofer Artă:,,Felicitare DOS: Finisarea lucrărilor 

 mamei!” mame” ,,Ghiocelul” - aplicaţie  mamei de pentru mama”  

  Ştiinţă: ,,Ziua internaţională a femeii”   ziua ei?” Lectură:  

  Construcţii: ,,Cadou pentru mama”      

  III. Joc:,,Deschide urechea bine!”      
        



Săptămâna 23 
TEMA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?  
SUBTEMA: ,,Ziua mamei” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua/ ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Zi de I.Construcţii: ,,Cadouri pentru mame” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Culegem Ştiinţă: ,,Ziua DŞ: Joc didactic: 

 sărbătoare” Joc de rol: ,,De-a doctorul” Lectură după imagini: ,,De  flori pentru mamei” - net ,,Avem musafiri” 

  Bibliotecă: ,,Citim poezii dedicate mamei” ziua mamei”  mama” Lectură: Lectură:  

  III.Joc de mişcare: ,,Bucheţele, bucheţele”      
        

Marţi ID,,Flori I.Bibliotecă: ,,Citim întâmplări cu mame” DLC: Memorizare: ,,8 Marţi ,,O iubesc pe Construcţii: ,,Casă DLC: Repetarea 

 pentru Joc de rol: ,,De-a mămicile” Martie” de Veronica  mama cel pentru mama” poeziei 

 mama” Artă: ,,Colorează florile din coşuleţ” Porumbacu  mai mult!” Lectură: DEC: Finalizarea 

  III.Joc: ,,Puişorii vin la cloşcă” DEC: ,,Colorează florile    lucrărilor 

   pentru mama!”     
        

Miercuri ID,,Munca I.Artă: ,,Colorează coşuleţul pentru flori” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Adun Joc de rol: ,,Cu DŞ:,,Numără 3 flori 

 mamei” Ştiinţă: ,,De ce merită mama o sărbătoare a ,,Numărul şi cifra 3”  jucăriile ca mama la plimbare” pentru mama ta!” 

  ei?” DEC: Cântec: ,,Mamă dragă  să o bucur Lectură: DEC:Repetarea 

  Construcţii: ,,Coşuleţe pentru flori” să trăieşti”  pe mama.”  cântecului:,,Mamă 

  III.Joc: ,,Coroana e rotundă”     dragă să trăieşti!” 
        

Joi ID,,La mulţi I.Artă:Modelaj:,,Flori pentru mama” DPM: ,,Învăţarea târârii pe Joi ,,Ştiu să-i Bibliotecă: DPM: Joc: ,,Umblă 

 ani, Construcţii: ,,Vaze pentru florile mamei” genunchi şi palme”  fac o urare ,,Album de familie” ursul” 
 mămico!” Nisip şi apă: ,,Plantăm flori pentru mama” Joc: ,,Ursul în pădure”  mamei” Lectură:   

  III.Joc muzical:,,Din zăpadă Sanda scoate” Ex.1.Boxăm 2.Ceasul     

   3.Mirosim flori     
        

Vineri ID,,Mama I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu bunicuţe” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Mă port Artă: ,,Dar pentru DOS: Joc: 

 este numai Ştiinţă: ,,Cum se sacrifică mama pentru a-şi ,,De ziua mamei îi facem o  cuviincios la mama” ,,Aniversarea” 

 una!” creşte copilul?” surpriză!”  Ziua Lectură:  

  Construcţii: ,,Casă de vacanţă pentru   mamei!”   

  mama”      

  III. Joc muzical: ,,Din zăpadă Sanda...”      
        



Săptămâna 24 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Flori de primăvară” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Cum I.Construcţii: ,,Sere pentru flori” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mănânc Ştiinţă: DŞ: ,,Din bulb iese o 

 îngrijim Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Observare: ,,Laleaua”  fără să fac ,,Curiozităţi din lalea” 
 florile?” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu lalele”   firimituri” lumea lalelelor”  

  III.Joc: ,,Bucheţele, bucheţele”    Lectură:   
        

Marţi ID,,Udăm I.Bibliotecă: ,,Povestea unei lalele” DLC: ,,Flori de primăvară” - Marţi ,,Folosesc Construcţii: ,,Vaze DLC: ,,Spunem ceva 

 florile ca Joc de rol: ,,De-a grădinarii” formare de propoziţii - caiet  corect pentru lalele” despre flori” 

 să trăiască Artă: ,,Colorăm lalele” pag.33  tacâmul” Lectură: DEC: Finalizarea 

 mai mult” III.Joc: ,,Fugi la laleaua roşie!” DEC: Pictură ,,Laleaua”    lucrărilor 
        

Miercuri ,,Simfonia I.Artă: ,,Lalea”- ştampila cartof DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Aşez Joc de rol: ,,Zâna DŞ: ,,Numărăm 3 flori” 

 lalelelor” Ştiinţă: ,,Viaţa unei flori” ,,Numărul şi cifra 3” - ex. cu  şerveţele la florilor” DEC: Repetarea 

  Construcţii: ,,Coşuri pentru flori” material individual  masă” Lectură: cântecului:,,Înfloresc 

  III.Joc: ,,Îngrijim florile din ghivece” DEC: Cântec:,,Înfloresc    grădinile” 

   grădinile”     
        

Joi ID,,Viaţa I.Artă: Modelaj: ,,Floare” DPM: Repetarea târârii pe Joi ,,Îmi aşez Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Ursul 

 unei flori” Construcţii: ,,Jardiniere pentru flori” genunchi şi palme. Joc:,,Ursul  hainele pe imagini din Ţara caută” 

  Nisip şi apă: ,,Plantăm flori” caută”  scăunel” lalelelor”  

  III.Joc: ,,Batistuţa” Ex.1.Boxăm 2.Ceasul   Lectură:   

   3.Mirosim flori     
        

Vineri ,,Să oferim I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu flori de DOS: Activitate practică: Vineri ,,Ascult Artă: ,,Grădina cu DOS: Finalizarea 

 flori!” primăvară” ,,Laleaua”  cântecelul lalele” - ştampile de lucrărilor 

  Ştiinţă: ,,Cât timp trăiesc florile?”   de leagăn şi cartof  

  Construcţii: ,,Truse diferite”   adorm” Lectură:  

  III:      
        



Săptămâna 25 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,Păsări de curte” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Păsări din I.Construcţii: ,,Coteţul găinilor” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Singur îmi Ştiinţă: ,,Cum DŞ: ,,Ce foloase avem 

 curtea Joc de rol: ,,De-a crescătorii de păsări” Observare: ,,Găina” (puişorul,  aranjez iese puiul din de la găini?” 

 bunicii” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu păsări” raţa, gâsca, oricare)  hăinuţele” ou?”  

  III.Jpc: ,,Puişorii vin la cloşcă!”    Lectură:   
        

Marţi ID,,Să dăm I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu găini” DLC: Joc didactic: ,,Cine face Marţi ,,Mă spăl pe Construcţii: DLC: Joc didactic: 

 mâncare la Joc de rol: ,,De-a ferma de păsări” aşa?” - păsări de curte  mâini şi ,,Curte pentru ,,Cine face aşa?” 
 păsări!” Artă: ,,Colorăm puişorul” DEC: Modelaj: ,,Boabe pentru  înainte de păsări” DEC: ,,Colorăm un 

  III.Jocuri: ,,Puişorii vin la cloşcă” păsări”  masă şi după” Lectură: puişor” 
        

Miercuri ID,,Ce ştim I.Artă: ,,Colorăm raţa” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Folosesc des Bibliotecă: DŞ: ,,Numărăm 3 

 despre Ştiinţă: ,,Cum ies puişorii?” Numărul şi cifra 3 - ,,Numărăm  şerveţelul” ,,Citim imagini puişori” 
 păsări?” Construcţii: ,,Gard de protecţie pentru puişori”   despre curci” DEC: Repetarea 

  puişori” DEC: Cântec: ,,Răţuştele mele”   Lectură: cântecului: ,,Răţuştele 

  III.Joc: ,,Găinuşele la cuibar!” Joc muzical: ,,Cântă cocoşelul”    mele” 
        

Joi ,,De vorbă I.Artă: Modelaj:,,Mălai pentru puişori” DPM: ,,Mers în echilibru între Joi ,,M-am aşezat Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Transport 

 cu un Construcţii: ,,Ferma de păsări” două linii trasate pe sol, cu  frumos în pat îngrijitorii de cuburi” 

 puişor” Nisip şi apă: ,,Lac pentru raţe” transport de obiecte uşoare”  şi aştept păsări”  

  III.Joc: ,,Găinuşele la cuibar!” Joc: ,,Cărăm apă de la izvor”  povestea” Lectură:   

   Ex.1.Morişca 2.Ne uităm la     

   stânga-dreapta 3.Sări minge!     
        

Vineri ,,Să iubim I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu raţe” DOS:Om şi societate: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Repovestire cu 

 păsările de Ştiinţă: ,,Curiozităţi despre păsările de Povestire: ,,Răţuşca cea urâtă”  jucăriile din în cartea cu ajutorul educatoarei şi a 

 curte!” curte”   clasă înainte păsări” imaginilor” 

  Construcţii: ,,Cuibar”   de plecare” Lectură:  

  III:Joc: ,,Vulpea la găini”      
        



Săptămâna 26 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,Păsări călătoare” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Vestitorii I.Construcţii: ,,Cuiburi pentru păsări” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Singur mă Construcţii: DŞ: ,,Ne jucăm cu 

 primăverii” Joc de rol: ,,De-a veterinarul” Lectura după imagini: ,,Barza şi  descurc la ,,Căsuţe pentru păsări călătoare” 
  Bibliotecă: ,,Răsfoim cărţi cu păsări rândunica”  dezbrăcare” păsărele”  

  călătoare”    Lectură:  

  III. ,,Luaţi seama bine”      
        

Marţi ID,,Ce mi-a I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: Povestire: ,,Unde a Marţi ,,Folosesc apa Ştiinţă: Ştiaţi că: DLC: Repovestire 

 povestit o rândunele” zburat rândunica?”  şi săpunul” ,,Păsările călătoare cu ajutorul 

 rândunică?” Joc de rol: ,,De-a costructorii de DEC: Desen: ,,Colorăm  păsări   se întorc la acelaşi educatoarei 

  cuiburi” călătoare”   cuib” DEC: Finalizarea 

  Artă: ,,Cuibul rândunicii”    Lectură: lucrărălor 

  III.Jocuri: ,,Luaţi seama bine”      
        

Miercuri ,,Rândunica I.Artă: ,,Desen după şablon” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mâinile curate Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Numărăm în 

 îşi face Ştiinţă: ,,Ce lipseşte păsării?” ,,Verificarea număratului în  ţin boala despre berze” limitele 1-3 

 cuib” Construcţii: ,,Căsuţa păsărelelor” limitele 1-3”  departe” Lectură: DEC: Cântec: 

  III.Joc: ,,Păsărică mută-ţi cuibul” DEC: Audiţie:Rândunica a sosit    ,,Răţuştele mele” 
        

Joi 

ID,,Se 

întorc I.Artă: Modelaj: ,,Cuib de rândunică” DPM: ,,Mers cu ocolire de Joi ,,Unde nu intră Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Printre 

 păsările Construcţii: ,,Casa unde-şi face barza obstacole”  soarele pe păsările călătoare” copaci” 

 călătoare” cuib” Joc:,,Prin pădure”  geam, intră Lectură:  

  Nisip şi apă: ,,Drumul berzei spre casă” Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne  doctorul pe   

  III. ,,Păsărică mută-ţi cuibul” răsucim 3.Sări!  uşă”   
        

Vineri ,,Am văzut I.Bibliotecă: ,,Barza şi rândunica DOS: Activitate practică: Vineri ,,Sunt prieten Joc distractiv: DOS: Expunerea 

 o vestesc sosirea primăverii” ,,Rândunica” -  aplicaţie  cu periuţa de ,,Zboară, zboară” lucrărilor 

 rândunică” Ştiinţă: ,,Ce sunt păsările călătoare?”   dinţi” Lectură:  

  Construcţii:      

  III.Joc: ,,Zboară, zboară”      
        



Săptămâna 27 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,Păsări” - evaluare 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Au venit I.Construcţii: ,,Coteţ de păsări” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îmbrac Ştiinţă: ,,De unde DŞ: Joc didactic: ,,Cine 

 rându- Joc de rol: ,,De-a fermierii” Joc didactic: ,,Ce ştii despre...?”  singur” vin păsările?” face aşa?” 

 nelele!” Bibliotecă: ,,Citim despre păsări” - păsări de curte şi păsări   Lectură:   

  III. ,,Păsărică mută-ţi cuibul!” călătoare     
        

Marţi 

ID,,Îmi 

place I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu raţe şi DLC: Memorizare: ,,Râu, Marţi ,,Îmi aranjez Construcţii: DLC: ,,Râu, răţuşcă, 

 raţa, că boboci” răţuşcă, rămurică”  hăinuţele în ,,Clocitoarea” rămurică” 
 merge Joc de rol: ,,De-a gospodinele” DEC: Pictură: ,,Bobocul de  dulap” Lectură: DEC: Finalizarea 

 legănat” Artă: ,,Colorăm puişori de păsări” raţă”    lucrărilor 

  III.Joc: ,,Puişorii la cloşcă!”      
        

Miercuri ID,,Găinuşa I.Artă: ,,Ferma de păsări” - colorare DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă spăl pe Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Numărăm puişori, 

 cea moţată” Ştiinţă: ,,Cine cloceşte ouăle?” ,,Număratul în limitele 1-3” -  dinţi de două îngrijitorii de boboci şi rândunele” 

  Construcţii: ,,Cuibar pentru găină” raportarea numărului la cantit.  ori pe zi” păsări” DEC: ,,Răţuştele mele” 

  III.Joc: DEC: Repetare ,,Răţuştele   Lectură:  

   mele”     
        

Joi ,,Cocoşelul I.Artă: Modelaj: ,,Ouă de rândunică” DPM: Traseu aplicativ: ,,Mers Joi ,,Mănânc Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc:,,În excursie” 

 meu isteţ” Construcţii: ,,Clocitoare” cu ocolire de obstacole şi mers  fără din enciclopedia cu  

  Nisip şi apă: ,,Desenăm ouă” în echilibru cu transport obiecte  zgomot” păsări”  

  III. Jocuri în curtea grădiniţei uşoare” Joc: ,,În excursie”   Lectură:  

   Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne     

   răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ,,Vestitori I.Bibliotecă: ,,Citim ghicitori cu păsări” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm în DOS: Reguli şi norme 

 ai primă- Ştiinţă: ,,Curiozităţi despre berze” ,,Să avem grijă de cuiburile  jucăriile în cărţi ” etice 

 verii, bine Construcţii: Truse diferite păsărelelor!”  clasă înainte Lectură:  

 aţi venit!” III: Jocuri în curtea grădiniţei   să plec”   
        



Săptămâna 28 
TEMA: CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT  
SUBTEMA: ,,Ne pregătim de Paşti!” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Biblia I.Construcţii: ,,Coşuri pentru ouă” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îi fac Joc senzorial: DŞ: ,,Ce sărbătorim la 

 copiilor” Joc de rol: ,,De-a gospodinele” Lectură după imagini: ,,Ne  mamei o ,,Spune ce ai Paşte?” 
  Bibliotecă: ,,Citim din Cartea mea cu pregătim de Paşti”  bucurie: mă gustat!”  

  relatări biblice”   îmbrac Lectură:  

  III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă”   singurel”   
        

Marţi ,,Aşteptăm I.Bibliotecă: ,,Relatări biblice” DLC: ,,Ne pregătim de Paşti” - Marţi ,,Aşez masa Ştiinţă: ,,Isus a fost DLC: ,,Un ou-multe 

 iepuraşul!” Joc de rol: ,,De-a bucătăresele” singular-plural  pentru cel mai mare ouă” 

  Artă: ,,Colorăm ouă” DEC: Desen: ,,Colorăm ouă”  musafiri” învăţător” DEC: Finalizarea 

  III.Jocuri: Jocuri în curtea grădiniţei    Lectură: lucrărilor 
        

Miercuri ID,,Ce ne I.Artă: ,,Pictăm ouă” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă spăl pe Bibliotecă: Citim DŞ: ,,Numărăm 3 ouă” 

 spune Ştiinţă: ,,Isus Cristos este fiul lui ,,Număratul în limitele 1-3  mâini de din ,,Cartea mea cu DEC: Cântec: 

 iepuraşul?” Dumnezeu” - Numărăm ouă vopsite”  câte ori este relatări biblice” ,,Înfloresc grădinile” 

  Construcţii: ,,Căsuţa iepuraşului” DEC: Cântec: ,,Înfloresc  nevoie” Lectură:  

  III.Joc: ,,Iepuraşii la morcovi” grădinile”     
        

Joi ID,,Coşul cu I.Artă: Modelaj: ,,Ouă colorate” DPM: Învăţarea săriturii în Joi ,,Mă joc pe Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Sări în 

 ouă Construcţii: ,,Cerul, casa lui Isus” adâncime.  afară ca să iepuraşii” apă!” 

 vopsite” Nisip şi apă: ,,Cozonaci” Joc: ,,Broscuţele sar în lac”  fiu puternic” Lectură:  

  III.Joc: ,,Alergăm ca iepuraşii” Ex.1.Privim după fluturi 2.Ne     

   legănăm 3.Sări şi joacă!     
        

Vineri ID,,Cristos a I.Bibliotecă: ,,Relatări despre Isus” DOS: Activitate Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm DOS: Finalizarea 

 înviat!” Ştiinţă: ,,Isus ne învaţă să fim practică:,,Aşezăm ouă în  jucăriile cu coşul cu ouă” lucrărilor 

  ascultători” coşuleţ”- aplicaţie  care m-am Lectură:  

  Construcţii: ,,Masa de sărbătoare”   jucat”   

  III:Joc: ,,Sărim ca iepuraşii”      
        



Săptămâna 29 
TEMA: CÂND CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Legume timpurii” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Poveste I.Construcţii: ,,Sera pentru legume” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am învăţat Ştiinţă: ,,Cum DŞ: ,,Din ce legume 

 cu legume” Joc de rol: ,,De-a grădinarii” Observare: ,,Salata, ridichea,  să fiu cresc legumele?” facem o salată?” 

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu legume” ceapa verde”  ordonat” Lectură:   

  III.Joc: ,,Mergi cum bat!”      
        

Marţi ID,,Din I.Bibliotecă: ,,Citim imagini din cartea DLC: Povestire:,,Ridichea Marţi ,,Învăţ să Construcţii: DLC: Repovestire cu 

 seminţe au cu legume” uriaşă”  păstrez ,,Lădiţe pentru sprijinul educatoarei şi 
 ieşit Joc de rol: ,,De-a vânzătorii de legume” DEC: Modelaj:,,Modelăm  ordine la legume” suport intuitiv 

 legume” Artă: ,,Colorăm legume timpurii” ridichi”  dormitor” Lectură: DEC: Colorăm legume 

  III.Jocuri: ,,Tragem de ridiche”      
        

Miercuri ,,Legumele I.Artă: ,,Desenăm după contur” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Învăţ să Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Ce formă are 

 sunt Ştiinţă: ,,Legumele sunt sănătoase” Forme geometrice: ,,Cercul”  mănânc imagini cu multe ridichea?” 

 sănătoase” Construcţii: ,,Gard pentru grădină” DEC: Cântec: ,,Primăvara a  legume” legume” DEC: Repetarea 

  III.Joc: ,,Iepurii vin la salată!” sosit”   Lectură: cântecului 
        

Joi ID,,E I.Artă: Modelaj: ,,Frunze de salată” DPM: Învăţarea trecerii peste Joi ,,Servesc Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Trecem 

 primăvară Construcţii: ,,Piaţa de legume” aparate joase cu sprijin pe mâini  gustarea fără vânzătorii de peste cuburile din sala 

 în grădina Nisip şi apă: ,,Straturi de legume” şi picioare.  să fac legume” de sport” 

 bunicii” III.Joc de mişcare: ,,Vânătorii şi Joc: ,,Treci peste bancă!”  firimituri” Lectură:  

  iepuraşii” Ex.1.Privim sus-jos 2.Culegem     

   ceapă 3.Sări ca mingea!     
        

Vineri ,,Grădinarii I.Bibliotecă: ,,Citim pe internet despre DOS: Om şi societate: Vineri ,,Las Artă: ,,Desenăm DOS: ,,Tu ai grijă de 

 veseli” legume timpurii” Povestire: ,,Cum au fugit odată  jucăriile din legume după jucării ca să nu fugă de 

  Ştiinţă: ,,Alegeţi şi grupaţi!” jucăriile de la un copil”  clasă contur” la tine, cum au fugit de 

  Construcţii: ,,Camioane de transportat   ordonate Lectură: la Petrişor?” 

  legume la piaţă”   când plec”   

  III.Jocuri libere în curtea grădiniţei      
        



Săptămâna 30 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,Lumea insectelor” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Gâzele au I.Construcţii: ,,Flori pentru albine” - DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am învăţat Ştiinţă: DŞ: ,,Alege o insectă să 

 culori mozaic Observare spontană: ,,Albina,  să fiu ,,Dumnezeu le-a vorbim despre ea” 
 diferite” Joc de rol: ,,De-a fluturaşii” furnica, gărgăriţa, fluturele”  ordonat” făcut pe toate spre  

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu insecte”    folosul oamenilor”  

  III.Joc: ,,Furnicuţa cară sacul”    Lectură:   
        

Marţi ,,Gărgăriţele I.Bibliotecă: ,,Citim despre fluturi” DLC: Memorizare: ,,Furnicuţa” Marţi ,,Mănânc Construcţii: DLC: Repetarea poeziei 

 se jocă cu Joc de rol: ,,De-a albinuţele” DEC: Pictură: ,,Fluturele”  civilizat” ,,Căsuţe pentru DEC: Finalizarea 
 copiii” Artă: ,,Colorăm albine”    insecte” lucrărilor 

  III.Jocuri: ,,Fluturii vin la flori”    Lectură:  
        

Miercuri 

ID,,Gâzele 

nu I.Artă: ,,Gâze şi flori - mii de culori” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă îmbrac Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Aranjăm pătrate 

 fac rău” Ştiinţă: ,,Ce rost au gâzele” Forme geometrice: ,,Pătratul”  şi mă imagini frumoase să facem faguri” 

  Construcţii: ,,Fluturi” - mozaic DEC: Cântec: ,,Greieraşul”  dezbrac cu insecte” DEC: Repetare: 

  III.Joc: ,,Furnicuţa trece obstacolul”   singur” Lectură: ,,Greieraşul” 
        

Joi ,,Îmi place I.Artă: Modelaj: ,,Fluture” DPM: ,,Gimnastică ritmică: Joi ,,Apa şi Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Dansul 

 mierea de Construcţii: ,,Muşuroi pentru furnici” Dansul albinuţelor”  săpunul sunt furnicuţele” albinuţelor” 

 albine” Nisip şi apă: ,,Drumul furnicuţei” Ex.1.Zboară fluturaşul 2.Ne  prietenii Lectură:  

  III.Joc: ,,Gâzele zboară!” răsucim 3.Gândăcelul răsturnat!  mei”   
        

Vineri ID,,Iubesc I.Bibliotecă: ,,Citim despre albine” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Desenăm DOS: Activitate 

 fluturii” Ştiinţă: ,,Să nu omori gâzele!” ,,Fluturele” - aplicaţie  clasa la insecte” practică: Expunerea 

  Construcţii: ,,Stupi pentru albine”   plecare” Lectură: lucrărilor 

  III: ,,Căutăm gâze prin iarbă şi flori”      
        



Săptămâna 31 
TEMA: CÂND CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,Ce ştim despre pimăvară?” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Zâna I.Construcţii: ,,Căsuţă pentru Zâna DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am învăţat Ştiinţă: ,,Unde mă DŞ: ,,Ce mi-a plăcut 

 Primăvara” Primăvara” Joc didactic: ,,Ce ştiu despre  să am grijă joc?” mai mult la Zâna 

  Joc de rol: ,,De-a florăresele” primăvară”  de jucării” Lectură: Primăvara?” 

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu      

  primăvara”      

  III.Jocuri libere în curte      
        

Marţi ,,Ce mi-a I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu flori” DLC: Joc didactic: ,,Spune ce Marţi ,,Protejăm Construcţii: DLC: Joc: ,,Flori, gâze, 

 povestit o Joc de rol: ,,De-a furnicuţele” fac?”  florile!” ,,Palatul păsări călătoare” 
 gărgăriţă?” Artă: ,,Colorăm flori de primăvară” DEC: Desen: ,,Desenează ce   Primăverii” DEC: Temă aleasă de 

  III.Jocuri la aparatele de joacă vrei tu pentru primăvară”   Lectură: copii 
        

Miercuri ,,Ce multe I.Artă: ,,Colorăm gâze” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Sunt atent Joc: ,,Scaunele DŞ: ,,Ne jucăm cu 

 ştiu despre Ştiinţă: ,,Natura se trezeşte la viaţă” Forme geometrice:,,Triunghiul”  la muzicale!” triunghiuri” 

 primăvară!” Construcţii: ,,Lădiţe pentru flori” DEC: Repetarea cântecelor  îmbrăcat!” Lectură: DEC: Cântece de 

  III.Joc: ,,Păsărică mută-ţi cuibul!” despre primăvară    primăvară 
        

Joi ,,Zburdăm I.Artă: Modelaj: Temă la alegerea DPM: Concurs de alergare Joi ,,Pot, vreau, Bibliotecă: DPM: Joc: ,,Fluturii şi 

 ca albinele” copiilor Ex.1.Privim după fluturi 2.Ne  trebuie” ,,Album de albinele” 
  Construcţii: ,,Camioane pentru legume” răsucim 3.Sări peste gâză!   primăvară”  

  Nisip şi apă: ,,Drumul gândăcelului”    Lectură:  

  III.Joc: ,,Culegem flori”      
        

Vineri ID,,Iubim I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu gâze” DOS: Om şi societate Vineri ,,Clasa mea Artă: ,,Temă la DOS: Om şi societate: 

 natura!” Ştiinţă: ,,Despre primăvară” ,,Nu vă jucaţi cu focul!”  ca o floare alegere” ,,Nu vă jucaţi cu 

  Construcţii: ,,Cuiburi pentru berze”   de Lectură: focul!” 

  III.Jocuri la aparatele de joacă   primăvară”   
        



Perioada: 

Tema: ,,CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?” 

Obiective de referinţă: 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să transmită mesaje şi să reacţioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să demonstreze că l-a înţeles;

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;

 Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;

 Să-şi îmbogăţească cunoştintele despre obiect , constituire de grupuri după formă, mărime, culoare;

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiesc;

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

 Să folosească corect creioanele colorate, pensula, acuarela şi plastilina;

 Să cânte împreună cu grupul, cu educatoarea şi individual;

 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală;

 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă. 
Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor:  

 

Bibliotecă: Artă: Joc de rol: 

-   Cărţi şi reviste cu imagini specifice - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, păpuşi 
anotimpului primăvara - Plastilină, planşete - Casă de marcat 

-   Casetofon, poveşti, casete cu cântece, DVD, - Şabloane - Maşini 

CD -   Coli de hârtie, blocuri de desen   

-   Jetoane cu anotimpuri - Cărţi de colorat   

 - Lipici, hârtie glasată    
Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse -   Planşe cu mijloace de transport 
-   Jocul mijloacelor de transport - Mozaic - Internet 
- Jocul colorilor - Materiale din natură NISIP ŞI APĂ: 
       

    - Forme pentru nisip 
    -   Cutie de plastic cu nisip  



Inventar de probleme:  
Ce ştim?  

 Să denumească mijloace de transport pe uscat


 Că avionul zboară


 

 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?  

 Părţile componente ale mijloacelor de transport


 Că mijloacele de transport circulă prin aer, pe apă şi pe uscat




 Că există reguli de comportare în mijloacele de transport




 Că fiecare mijloc de transport are conducătorul lui


 

 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului?  

 Să recunoască şi să denumescă avion, elicopter, rachetă, vapor, barcă


 Mediile prin care circulă mijloacele de transport




 Să se comporte în mijloacele de transport




 Cum se numesc cei care conduc fiecare mijloc de transport


 



Săptămâna 32 
TEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?  
SUBTEMA: ,,Mijloace de transport pe uscat” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Cu I.Construcţii: ,,Garaj” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mestec cu Ştiinţă: ,,Reguli de DŞ: ,,Cu ce călătorim?” 

 maşina la Joc de rol: ,,De-a şoferii” Observare: ,,Automobilul”  gura circulaţie”  

 grădiniţă” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu   închisă” Lectură:  

  automobile”      

  III.Joc: ,,Şoferii în concurs”      
        

Marţi ID,,O I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu trenuri” DLC: Joc didactic: ,,Cu ce Marţi ,,Folosesc Construcţii: DLC: ,,Ce este, pe unde 

 călătorie” Joc de rol: ,,De-a mecanicii de călătorim?”  corect ,,Curte pentru circulă?” 
  locomotivă” DEC: Modelaj: ,,Roţile de la  tacâmul” maşină şi căruţă” DEC: Temă la alegere 

  Artă: ,,Colorăm maşini” maşină”   Lectură:  

  III.Joc: ,,Vine trenul”      
        

Miercuri ID,,Atenţie, I.Artă: ,,Desenăm roţi de tren” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă descurc Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Facem o casă din 

 se închid Ştiinţă: ,,Primul mijloc de transport” ,,Forme geometrice” -  singur la poliţiştii” figuri geometrice” 

 uşile!” Construcţii: ,,Depoul trenurilor” verificare  dormitor” Lectură: DEC: Repetarea 

  III.Joc: ,,Trenul cu surprize” DEC: Cântec: ,,Trenul”    cântecului 
        

Joi ,,Am acasă I.Artă: Modelaj: ,,Modelăm roţi de DPM: Combinaţii de mers şi Joi ,,Mâinile Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Copii, 

 maşinuţe” bicicletă” alergare.  curate ţin imagini cu mijloace fugiţi!” 

  Construcţii: ,,Suport pentru bicicletă” Joc: ,,Copii, fugiţi!”  boala de transport pe  

  Nisip şi apă: ,,Drum pentru biciclete” Ex.1.Locomotiva 2.Pisica se  departe” uscat”  

  III.Jocuri la aparatele de joacă întinde 3.Sări minge!   Lectură:   
        

Vineri ID,,Ne I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu căruţe” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Las Artă: ,,Colorăm DOS: Om şi societate: 

 plimbăm Ştiinţă: ,,Mijloace moderne de transport” ,,Automobilul”  jucăriile autobuzul” ,,Semaforul” 

 prin oraş” Construcţii: ,,Căruţa”   ordonate în Lectură:  

  III.Jocuri la aparatele de joacă   clasă”   

        



Săptămâna 33 
TEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?  
SUBTEMA: ,,Mijloace de transport în aer” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Am văzut I.Construcţii: ,,Aeroport” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă Ştiinţă: ,,Cu ce DŞ: ,,Cu ce zburăm?” 

 un avion” Joc de rol: ,,De-a aviatorii” Lectură după imagini:  îngrijesc seamănă  

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ,,Mijloace de transport prin aer”  singur” avioanele?”  

  avioane”    Lectură:  

  III.Joc: ,,Avioanele”      
        

Marţi 

ID,,Am venit 

cu I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: Memorizare: ,,Avionul” Marţi ,,Încerc Construcţii: DLC: Repetare: 

 viteza elicoptere” DEC: Desen: ,,Colorăm  să-mi ,,Aeroport ,,Avionul” 
 avionului” Joc de rol: ,,De-a pasagerii din avion” avionul”  aranjez internaţional” DEC: ,,Colorăm cerul 

  Artă: ,,Colorăm avionul”   patul” Lectură: pe unde zboară avionul” 

  III.Jocuri libere în curte      
        

Miercuri ,,Elicopterul I.Artă: ,,Colorăm elicopterul” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,M-am Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Creioane scurte- 

 SMURD” Ştiinţă: ,,Primul aviator român” ,,Lung-scurt”  spălat pe imagini cu primele lungi” 

  Construcţii: ,,Hangar pentru avioane” DEC: Cântec: ,,Avionul”  mâini des” avioane” DEC: ,,Avion cu 

  III.Joc: ,,Avioane pe pistă”    Lectură: motor” 
        

Joi ,,Cu racheta I.Artă: Modelaj: ,,Avionul” DPM: ,,Aruncarea şi prinderea Joi ,,Mă joc Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Zboară 

 pe lună!” Construcţii: ,,Pistă pentru avioane” cu o mână”  frumos cu călătoria cu avionul” 

  Nisip şi apă: ,,Urme de avion cu Joc: ,,Aruncăm cu avioane”  copiii” avionul”  

  reacţie” Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne   Lectură:  

  III.Jocuri la aparatele de joacă răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri ,,Aerodrom” I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DOS: Om şi societate: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Audiţie: 

  rachete” ,,Politeţea se învaţă”  jucăriile cu racheta” ,,Un copil politicos” 

  Ştiinţă: ,,Despre Henry Coandă”   care m-am Lectură:  

  Construcţii: ,,Elicopter”   jucat”   

  III.Jocuri la aparatele de joacă      
        



Săptămâna 34 
TEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU?  
SUBTEMA: ,,Mijloace de transport pe apă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Hai la I.Construcţii: ,,Vaporul” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îmbrac Ştiinţă: ,,Cum DŞ: ,,Alege mijloacele 

 vaporaşe!” Joc de rol: ,,De-a marinarii” Lectură după imagini:  repede ca un pluteşte vaporul?” care circulă pe apă!” 

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu vapoare” ,,Mijloace de transport pe apă”  marinar” Lectură:  

  III.Jocuri libere în curte      
        

Marţi 

ID,,Ne 

jucăm I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu bărci” DLC: Joc didactic:,,Alege Marţi ,,Aranjez Construcţii: DLC: ,,Spune ce este şi 

 cu bărci” Joc de rol: ,,De-a barcagii”” mijloacele de transport pe apă!”  masa pentru ,,Portul Constanţa” pe unde circulă?” 
  Artă: ,,Colorăm şalupa” DEC: Pictură:,,Vaporul”  prânz” Lectură: DEC: Finalizarea 

  III.Jocuri la aparatele de joacă din curte     lucrărilor 
        

Miercuri ,,Ai văzut o I.Artă: ,,Colorăm şalupa” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Ascult în Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Formare de 

 şalupă?” Ştiinţă: ,,Ce ştii despre?...” ,,Gros-subţire”  linişte marinarii” perechi” 

  Construcţii: ,,Barca” DEC: Cântec:  povestea” Lectură: DEC: Cântec: 

  III.Joc: ,,Marinarii la comandă”      
        

Joi ,,Ne jucăm I.Artă: Modelaj: ,,Vâsle pentru barcă” DPM: Dans popular: Joi ,,Hăinuţele Bibliotecă: ,,Citim DPM: Dans popular: 

 în apă” Construcţii: ,,Şalupa” ,,Alunelul”  mele sunt imagini cu mijloace ,,Alunelul” 

  Nisip şi apă: ,,Valuri lăsate de vapor” Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne  ordonate” de transport pe apă”  

  III. ,,Vâslim spre mal” răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!   Lectură:  
        

Vineri ,,Bun venit, I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu şalupe” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Aranjez Artă: Desenăm DOS: Expunerea 

 marinari!” Ştiinţă: ,,Ce ai ales?” ,,Vaporul” - aplicaţie  jucăriile din după şablon lucrărilor 

  Construcţii: ,,Navrodrom”   clasă la Lectură:  

  III.Jocuri libere în curte   plecare”   

        



Săptămâna35 
TEMA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?  
SUBTEMA: ,,Ziua Internaţională a copilului” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni 

ID,,E ziua 

ta, I.Construcţii: ,,Globul pământesc” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am crescut Ştiinţă: ,,Copiii DŞ: ,,Hora copiilor” 

 copile!” Joc de rol: ,,De-a parcul de distracţii” Lectura după imagini: ,,Ziua  mare şi sunt rostul vieţii”  

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu copiii Internaţională a copilului”  construiesc Lectură:   

  lumii”   fără ajutor”   

  III. Plimbare în parc      
        

Marţi ,,La mulţi I.Bibliotecă: ,,Porturi ale unor copii” DLC: Memorizare: ,,1 Iunie” Marţi ,,Apa şi Construcţii: DLC: Repetarea 

 ani, copii!” Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” DEC: Modelaj: ,,Baloane  săpunul sunt ,,Palatul copiilor” poeziei 

  Artă: colorate”  prietenii Lectură: DEC: Modelaj la 

  III.Jocuri la aparatele de joacă   mei”  alegere 
        

Miercuri ,,Haideţi la I.Artă: ,,Copii din rase diferite” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Servesc Joc de rol: DŞ: ,,Forme 

 horă, Ştiinţă: ,,De ce ne-a dat Dumnezeu ,,Compararea grupelor de obiecte  gustarea fără ,,De-a poveştile geometrice” 
 copii!” copii?” prin formare de perechi  să vorbesc” copilăriei” DEC: ,,Dacă vesel se 

  Construcţii: ,,Jucării pentru copiii DEC: Audiţie: ,,De ziua   Lectură: trăieşte” 

  lumii” copilului”     

  III.Joc: ,,Copii, fugiţi!”      
        

Joi ,,Copiii, un I.Artă: Modelaj: ,,Jucărie” DPM: Repetarea dansului Joi ,,În dulăpior Bibliotecă: ,,Citim DPM: Dans popular 

 dar de la Construcţii: ,,Disneyland” popular ,,Alunelul”  păstrez imagini cu copii  

 Dumnezeu” Nisip şi apă: ,,Cercuri pentru horă”   ordine” fără copilărie”  

  III.Jocuri în parc    Lectură:  
        

Vineri ,,Copilărie, I.Bibliotecă: ,,Jocuri ale copiilor” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Igiena 

 copilărie” Ştiinţă: ,,Copiii ascultători” ,,Pretutindeni trăiesc copii”  jucăriile la jucării pentru personală” 

  Construcţii: ,,Aparate de joacă”   plecare” copii”  

  III. În parc împreună cu părinţii    Lectură:  

        



Săptămâna 36 
TEMA: CÂND CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,A venit vara!” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,A venit I.Construcţii: ,,Lădiţe pentru cireşe” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmi aranjez Ştiinţă: ,,Fructele DŞ: ,,Ce ştii despre 

 vara!” Joc de rol: ,,De-a vânzătorii de cireşe” Observare: ,,Cireşe”  pijamaua pe sunt sănătoase” fructele de vară?” 

  Bibliotecă: ,,Citim imagini cu fructe de   scăunel” Lectură:  

  vară”      

  III.Jocuri în curte      
        

Marţi ID,,Zână I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu afine” DLC: Joc didactic: ,,Alege Marţi ,,Mă uit în Construcţii: DLC: ,,Spune ce ştii 

 Vara, bun Joc de rol: ,,De-a cumpărătorii de fructe” fructe de vară”  oglindă şi ,,Camion pentru despre...!” 

 venit!” Artă: DEC: Desen: ,,Desenăm cireşe”  mă spăl pe fructe” DEC: Colorăm pepene 

  III.Jocuri la aparatele de joacă   faţă” Lectură: verde 
        

Miercuri ,,Soarele e I.Artă: ,,Colorăm mure” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,De câte ori Joc de rol: ,,De-a DŞ: Raportarea 

 mai Ştiinţă: ,,Fructe de pădure” ,,Numeralul ordinal”  mă spăl pe culegătorii de numărului la cantitate 

 puternic” Construcţii: ,,Coşuri pentru căpşuni” DEC: Cântec: ,,Vine melcul  dinţi?” fructe” DEC: ,,Vine melcul” 

  III.Joc: ,,Ursul la zmeură” supărat”   Lectură:  
        

Joi ,,Coşul cu I.Artă: Modelaj: ,,Caise” DPM: Traseu aplicativ: mers cu Joi ,,Port pălărie Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Ştafeta” 

 fructe de Construcţii: ,,Coşuleţe pentru zmeură” variante, alergare cu ocolire de  de soare” imagini cu fructe de  

 vară” Nisip şi apă: ,,Fructe” obstacole, săritura în adâncime.   pădure”  

  III.Jocuri în curte Ex.1.Braţe scurte-braţe lungi   Lectură:  

   2.Legănăm păpuşa 3.Sări şi     

   joacă!     
        

Vineri ,,Îmi place I.Bibliotecă: ,,Citim despre pepene” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Pun masa Artă: ,,Colorăm DOS: Expunerea 

 vara la Ştiinţă: ,,Fructele şi sănătatea” ,,Coşul cu cireşe” - aplicaţie  fără ajutor” fructe” lucrărilor 

 grădiniţă!” Construcţii: ,,Piaţa de fructe”    Lectură:  

  III.Jocuri la aparatele de joacă      
        



Săptămâna 37 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?  
SUBTEMA: ,,Evaluare finală” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,ID,,Am I.Construcţii: Truse diferite DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ştiu să mă Ştiinţă: ,,Am DŞ: ,,Cu ce mă joc?” 

 crescut Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” Joc didactic: ,,Alege şi spune...”  îmbrac- învăţat multe  

 mare” Bibliotecă: ,,Citim imagini din   dezbrac lucruri la grădiniţă”  

  activitatea noastră”   singur” Lectură:  

  III.Jocuri libere în curte      
        

Marţi ID,,Grădiniţă, I.Bibliotecă: ,,Citim imagini din DLC: Joc didactic: Marţi ,,Ştiu să Construcţii: DLC: ,,Eu sunt 

 multumesc” reviste” ,,Recunoaşte personajul şi  mănânc ,,Grădiniţa” personajul...” 
  Joc de rol: ,,De-a educatoarea” spune ce ştii despre el”  civilizat” Lectură: DEC: Aranjarea 

  

Artă: ,,Colorăm fără să depăşim 

spaţiul” DEC: Pictură: Temă la alegere    mapelor cu lucrări 

  III.Jocuri în curte      
        

Miercuri ID,,Grădiniţa, I.Artă: Pictură la alegere DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Ştiu să mă Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Colorează...” 

 cel mai Ştiinţă: ,,Ce am învăţat la grădiniţă?” ,,Numără, formează perechi,  spăl pe grupa mică” DEC: Repetarea 

 frumos loc” Construcţii: La alegerea copiilor recunoaşte figurile geometrice  mâini de Lectură: cântecelor pentru 

  III.Joc distractiv: ,,Zboară-zboară” şi poziţiile spaţiale”  câte ori este  serbare 

   DEC: Repetarea cântecelor  nevoie”   

   pentru serbare     
        

Joi ID,,Văiubesc, I.Artă: Modelaj: La alegere DPM: Repetarea dansurilor Joi ,,Ştiu să-mi Bibliotecă: ,,Citim DPM: Dans popular: 

 colegii  Construcţii: Temă la alegere pentru serbare  aranjez imagini de la prima ,,Alunelul” 

 mei!” Nisip şi apă: ,,Castele de nisip”   hăinuţele” serbare”  

  III. Jocuri la nisipar    Lectură:  
        

Vineri ID,,A sosit I.Bibliotecă: ,,Citim imagini din DOS: ,,Aşa da!-Aşa nu!” Vineri ,,Ştiu să Artă: Desen: Temă DOS: ,,Mi-a plăcut la 

 vacanţa grădiniţă” ,,Mi-a plăcut la grădiniţă!”  aranjez la alegere grădiniţă!” 

 mare” Ştiinţă: ,,Ce aş vrea să mai învăţ?”   jucăriile Lectură:  

  Construcţii: Truse diferite   după ce mă   

  III.Jocuri în curte   joc”   
        



Săptămâna 
TEMA:  
SUBTEMA: 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - TURA a II-a 

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni , I.Construcţii: DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni   DŞ:, 

  Joc de rol:      

  Bibliotecă:      

  III.      
        

Marţi  I.Bibliotecă: DLC: Marţi   DLC: 

  Joc de rol: DEC:    DEC: 

  Artă:      

  III.Jocuri:      
        

Miercuri  I.Artă: DŞ: Activitate matematică: Miercuri   DŞ: 

  Ştiinţă: DEC:    DEC: 

  Construcţii:      

  III.Joc:      
        

Joi  I.Artă:Modelaj: DPM: Joi   DPM: Joc: 

  Construcţii:      

  Nisip şi apă:      

  III. Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne     

   răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!     
        

Vineri  I.Bibliotecă: DOS: Vineri   DOS: 

  Ştiinţă:      

  Construcţii:      

  III:      
        




