
GRUPA MIJLOCIE 

EVALUARE INIŢIALĂ  
Săptămâna 1: 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ID,,Bine I.Construcţii: ,,Vapoare” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmi Ştiinţă: ,,Ce mi-a DŞ: Joc did.: ,,Cu ce 

 te-am Joc de rol: ,,De-a excursioniştii” Joc did.: ,,Ghiceşte unde am  amintesc povesit o meduză?” urcăm pe munte?” 

 regăsit  fost în vacanţa de vară!”  cum Lectură.  

 grădiniţă!” III.Jocuri libere în curte   trebuie să   

 Rutine    stau la   

 Tranziții    masă”   
        

Marţi ,,Mă bucur I.Bibliotecă: ,,Curiozităţi de la munte” DLC: ,,Recunoaşte imaginile şi Marţi ,,Ştiu să Bibliotecă: ,,Citim DLC: Joc: ,,Spune mai 

 să vă revăd, Joc de rol: ,,De-a vacanţa” formează propoziţii cu ele!”  pun din cărţi cu imagini departe!” 

 prieteni!”  DEC: Ed.muzicală: Repetarea  şerveţele la din poveste” DEC: Cântece 

 Rutine III.Jocuri: La nisipar unor cântece cunoscute  masă” Lectură. cunoscute 

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Bună I.Artă: Temă la alegerea copiilor DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mănânc Construcţii: ,,O DŞ: ,,Sortăm flori pe 

 dimineaţa, Ştiinţă: ,,Ce ai văzut deosebit în ,,Mai ştii culorile?”  fără căsuţă ca-n poveşti” culori” 

 doamna vacanţă?” DEC: ,,Desenează ce vrei!”  zgomot” Lectură. DEC: ,,Colorează ce 

 educa- III.Joc: Jocuri libere în curte     vrei!” 

 Rutine       

 
Tranziții 

      

Joi ,,Mi-a fost I.Artă: Modelaj: ,,Peştişori” DPM: Concurs de alergări Joi ,,Pot aşeza Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Mingea la 

 dor de Construcţii: ,,Corturi” Ex.1.Privim sus-jos 2.Ne  tacâmurile” grădiniţa” căpitan” 

 Rutine III. Jocuri distractive răsucim 3.Sări ca vrăbiuţa!   Lectură.  

 
Tranziții 

      

Vineri ,,Din nou la I.Bibliotecă: ,,Curiozităţi de la mare” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Distribui Artă: ,,Am paletă şi DOS: ,,Îmi amintesc 

 grădi!” Construcţii: Temă la alegere ,,Mai ştii să-ţi faci prieteni?”  şerveţele” culori, pictez...” reguli de comportare” 

 Rutine III.Joc distractiv: ,,Scaunele muzicale”    Lectură.  

 Tranziții       



EVALUARE INIŢIALĂ  
Săptămâna 2 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Vin cu I.Construcţii: Truse diferite DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Copilul Joc de rol: ,,De-a DŞ: Joc: ,,Cum se 

 drag la Bibliotecă: ,,Citim imagini din cărţi şi ,,Ce mai ştii despre animale?”  politicos” educatoarea” numeşte puiul... vacii, 

 grădiniţă” reviste”    Lectură. calului, caprei, oii etc.” 

 Rutine III.Jocuri în curte      

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Îmi I.Joc de rol: ,,De-a fermierii” DLC: ,,Denumeşte imaginile şi Marţi ,,Îmi aranjez Bibliotecă: ,,Citim DLC: ,,Mâţa face...” 

 amintesc Artă: ,,Colorează un animal domestic” imită fiecare animal!”  hăinuţele” imagini cu animale DEC: ,,Ce cântec ai 

 ce-am III.Jocuri: ,,Iepuraşu-n iarbă”, ,,Coroana” DEC: Repetarea jocurilor   şi puii lor” învăţat în vacanţă?” 

 Rutine  muzicale cunoscute   Lectură.  

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Am I.Ştiinţă: ,,Vaca ne dă...” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă îmbrac Construcţii: ,,Cuşca DŞ: ,,Grupăm jucării 

 crescut, Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale” ,,Formează grupe de obiecte  fără ajutor” câinelui” după mărime” 

 sunt  mare III.Joc: ,,Câinele ciufulit” după mărime!”    DEC: ,,Alege şablonul 

 Rutine  DEC: ,,Pictează ce vrei!”   Lectură. după care desenezi!” 

 
Tranziții 

      

Joi ,,Grădiniţa I.Artă: Modelaj: ,,Osul lui Grivei” DPM: Mers şi variante de mers, Joi ,,Mănânc cu Ştiinţă: ,,Ce mi-a DPM: Joc: ,,Aleargă la 

 mă  alergare cu oprire la semnal.  gura povestit un bunic!” clopoţel!” 

 învaţă...” Nisip şi apă: ,,Castele” Joc: ,,Suntem sportivi”  închisă”   

 Rutine III.Joc: ,,Ursul doarme” Ex.1.Privim după fluturi   Lectură.  

 Tranziții  2.Locomotiva 3.Ne răsucim     

   4.Sări şi joacă!     
        

Vineri ,,Vă salut I.Bibliotecă: ,,Citeşte şi povesteşte!” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Folosesc ,,Lăsăm DOS: Evaluarea 

 Bucuros!” Construcţii: ,,Castelul din poveste” ,,Lipim fluturi şi flori!”  corect clasa în ordine!” lucrărilor şi expunerea 

 Rutine III.Joc distractiv: ,,Zboară-zboară”   tacâmurile” Lectura: lor 

 Tranziții       
        

Formatted Table



Perioada: (5 săptămâni) 

Tema: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Obiective de referinţă:  

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activitatile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de aud itor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje, să reactioneze la acestea;

 Să audieze cu atenţie un text şi să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înteles;

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

 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător apropiat;

 Să comunice idei, impresii pe baza observărilor făcute;

 Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului aplicând cunoştinţele dobândite; 
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea 

lor, clasificare, constituire de grupuri/multimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare);
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personala;

 Să-şi adapteze comportamentul propiu la cerinţele grupului în care traieşte (familie, grădiniţă, grup de joacă);

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului, să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al 

sunetelor muzicale;
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să perceapă componentele spatio-temporale (ritm, durată, localizare).

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 - Casuţa păpuşii, păpuşi 

 anotimpului toamna - Plastilină, planşete - Case de marcat 

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

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

- Jetoane - Cărţi de colorat - Şorţulete, bonete 

   

Joc de masă: Construcţii: Ştiinţă: 
- Puzzle-uri - Truse diverse - Enciclopedii 

- Jocul anotimpurilor - Materiale din natură -   Planşe cu aspecte ale anotimpului toamna 

- Jocul colorilor     

-   Loto cu fructe, legume, flori     



Inventar de probleme:  

 

Ce ştiu copiii despre temă?  

 Să recunoască unii copaci după frunze;


 Ce este coroana copacului;


 Să enumere părţile componente ale unor fructe şi legume;




 Cum se consumă fructele şi legumele.


 

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

 
 Lunile de toamnă: septembrie (rapciune), octombrie (brumărel), 

noiembrie (brumar);


 Bruma, burniţa, ceaţa;


 De unde vine ploaia?




 De ce suflă vântul?




 De ce unele fructe au viermi?




 Stiaţi că: Florile se închid noaptea şi se deschid ziua?




 De ce este importantă frunza pentru copac?




 Să descrie caracteristicile frunzei;




 Cum se numesc copacii (pomi) în care cresc fructele?


 

 

Ce au învăţat copiii în cadrul proiectului: 
 De ce frunza se numeşte bucătăria plantei;



 De ce îngălbenesc şi cad frunzele toamna?


 Ce se întâmplă cu frunzele care cad toamna?




 Cum păstrăm fructele şi legumele mereu proaspete;




 De ce au nevoie plantele ca să crească?


 



Săptămâna 3 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
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 ,,A sosit iar I.Construcţii: ,,Coşuri pentru frunze” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ştim să ne Joc distractiv: DŞ: Joc de stimulare a 

 toamna” Joc de rol: ,,De-a gospodarii” Observare: ,,Frunzele copacilor în  dezbrăcăm “Batistuţa”, comunicării orale: ,,Po- 

 Rutine III. ,,Ursul doarme” anotimpul toamna”  singuri” Lectură. vesteşte ce fenomene de 

 Tranziții Opţional     toamnă ai observat” 
        

Marţi ,,Ce te I.Bibliotecă: ,,Cele mai frumoase cărţi DLC: ,,Să vorbim despre toamnă!” Marţi Joc: ,,Ce lipseşte Joc de rol: DLC: Joc didactic: ,,Te 

 legeni” cu aspecte caracteristice anotimpului - formare de propoziţii - pag.9  la masă?” ,,De-a familia”, rog să-mi dai!”(obiecte, 

 Rutine toamna” DEC: Cântec: ,,Acum e toamnă,   ,,De-a grădiniţa” jucării) 

 Tranziții Artă: Modelaj: ,,Frunze” da!”   Lectură: DEC: Repetarea 

  III. Joc de mişcare: ,,Iepuraşu-n iarbă” Joc muzical: ,,Mergi cum bat!”    cântecului şi a jocului 

       muzical 
        

Miercuri ,,Frunze I.Artă: ,,Parcul toamna” (desen, DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Să aranjăm în Joc sportiv: DŞ: Joc de atentie: 

 ruginii” pictură, modelaj la alegerea copiilor) ,,Formează grupe de obiecte după  ordine ,,Mingea ,,Cine a venit, cine a 

 Rutine Ştiinţă: ,,De ce îngălbenesc frunzele?” formă, culoare şi mărime!”  îmbrăcămintea zboară” plecat?” 

 Tranziții III.Jocuri la nisipar DEC: Desen: ,,Colorăm frunze”  la locul indicat” Lectură: DEC: Desen la alegere 

  Opţional   (scăunel, vestiar)   
        

Joi ,,Vine I.Joc de atenţie: ,,Caută şi găseşte” DPM: Mers şi variante de mers Joi ,,Ştim să Joc de mişcare: DPM: Joc: ,,In pădure” 

 ploaia” Construcţii: ,,Maşini de adunat Joc: Sportivii  salutăm” ,,Leaganul”  

 Rutine frunze” Ex.1.Păpuşa face gimnastică   Lectură:  

 Tranziții III.Joc: “Ţăranul e pe câmp!” 2.Adunăm flori 3.Pompa 4.Ploaia.     

  Opţional      
        

Vineri ,,Bate I.Artă: Audiţie: ,,Anotimpurile” de DOS: Om şi societate: Vineri ,,Copilul Activ. Gospod.: DOS: ,,Mă joc frumos 

 vântul” Vivaldi ,,Cu cine mă joc?”  politicos” ,,Amenajam cu colegii mei!” 

 Rutine Construcţii: ,,Grădiniţa”   (formulele de colţul naturii”  

 Tranziții III.Traseu aplicativ: Ştafeta ,,Cine   politeţe) Lectură:   

  ajunge primul?”      
        



Săptămâna 4 
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 ,,Toamnă, I.Construcţii: ,,Lădiţe pentru fructe” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni Joc pentru Joc distractiv: DŞ: Joc : ,,Ce mănâncă 

 

cee ne 

aduci? Joc de rol: ,,La piaţă” Observare: Fructe de toamnă  dezvoltarea ,,Mingea la păpuşa ?” 

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Păsărelele şi   autocon- căpitan”  

 Tranziții vânătorul”   trolului: Lectură:  

     ,,Şoapte”   
        

Marţi ,,Fructele, I.Bibliotecă: ,,Citim în cartea despre DLC: Memorizare: ,,Toamna” de Marţi ,,Aranjăm în Joc senzorial: DLC: Repetarea poeziei 

 izvor de fructe” Demostene Botez  ordine ,,Cântărim fructe” DEC: Repetarea 

 sănătate” Artă: ,,Colorăm în cartea cu fructe” DEC: Cântec: ,,Acum e toamnă,  îmbrăcă- Lectură: cântecului şi jocului 

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Învârte morişca” da!”- repetare  mintea”  muzical 

 Tranziții Opţional Joc muzical: ,,Ploaia”     
        

Miercuri ,,Alfabetul I.Artă: ,,Struguri” desen DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Apa şi Joc de DŞ: Joc: ,,Jucării mari, 

 şi fructele” Ştiinţă: ,,Recunoaşte fructele de toamnă” ,,Mere mari, mere mici” formare  săpunul, perspicacitate: ,,Ce jucării mici” 

 Rutine III.Joc: Jocuri în aer liber de grupe după mărime  prietenii a greşit pictorul?” DEC: Finalizarea 

 Tranziții Opţional DEC: Pictură: ,,Coşul cu fructe”  sănatăţii” Lectură: lucrărilor 
        

Joi ,,Alege I.Artă: Modelaj: ,,Prune” DPM: ,,Alergare cu oprire la Joi ,,Ne spălăm Artă: ,,Mozaic cu DPM: Joc sportiv 

 fructul Construcţii: ,,Rafturi pentru fructe” semnal”  pe mâini fructe” ,,Atinge para” 

 preferat” III.Joc de mişcare: ,,Fuga printre pomi” Joc: ,,Micii alergători”  înainte de Lectură:  

 Rutine Opţional Ex.1.Morişca 2.Tăiem lemne  masă”   

 Tranziții  3.Pisica se întinde 4.Sări minge!     
        

Vineri ,,Pomul se I.Bibliotecă: ,,Citim imagini despre nuci” DOS: Activitate practică: Vineri ,,De ce este Activitate DOS: Finalizarea 

 cunoaşte Ştiinţă: ,,Alege şi grupează” ,,Coşul cu fructe de toamnă”  nevoie?” gospodărească: lucrărilor 

 după  - aplicaţie  (obiecte de ,,Preparăm salata  

 poame!” III.Activitate gospodărească: ,,Să   uz personal) de fructe”  

 Rutine pregătim fructele pentru compot”    Lectură:  

 Tranziții       
         



Săptămâna 5 
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 ,,Coşuri cu I.Joc de rol: ,,Parada legumelor” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Cuvinte Joc sportiv: DŞ:Joc senzorial: 

 legume Bibliotecă: ,,Citim imagini cu Observare: ,,Legume de toamnă”.  fermecate” ,,Iepuraşii veseli” ,,Spune ce ai gustat” 

 brumate” legume” Roşia şi ardeiul   Lectură:  

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Iepuraşii vin la      

 Tranziții varză”      
        

Marţi ,,Legumele I.Joc de rol: ,,De-a legumicultorii” DLC: Lectură după imagini Marţi ,,Ordonăm Joc de rol: ,,Hrănim DLC: Joc: ,,Cum miros 

 şi Artă: ,,Colorăm în cartea cu legume” ,,In grădina de legume”  hainele la păpuşa” legumele?” 

 sănătatea” III.Joc de mişcare: ,,Locomotiva face DEC: Ed. Muz. ,,A venit toamna”  dormitor” Lectură: DEC: Repetarea 

 Rutine manevre” de Gh. M. Constantin – predare.    activităţii de dimineaţă 

 Tranziții Opţional Joc cu text şi cânt: “Ploaia” repet.     
        

Miercuri ,,Alfabetul I.Ştiinţă: ,,Cum se consumă DŞ: Activitate matematică: Joc Miercuri ,,Ne spălăm Ştiinţă: ,,Cu mama DŞ: Joc logico- 

 legumelor” legumele?” logico-matematic.  des pe la cumpărături” matematic: ,,Alege o 

 Rutine Construcţii: ,,Coşul pentru legume” ,,Ciorba” - denumirea pieselor şi  mâini” Lectură: piesă!” 

 Tranziții III.Jocuri la aparatele de joacă din însuşirilor acestora    DEC: Modelaj: 

  curte DEC: Modelaj: ,,Ardeiul”    ,,Legume” 
        

Joi ,,Dacă I.Construcţii: ,,Camioane pentru DPM: Alergare în linie dreaptă Joi ,,Folosim Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,La concurs” 

 legume legume” Joc: ,,Iepurii la morcovi”  şerveţele la curiozităţi despre  

 mănânci … Nisip şi apă: ,,Scoatem legume” Ex.1.Intinde elasticul 2. Scoatem  masă” legume”  

 Rutine III. Joc de mişcare: ,,Lanţul ” dopul 3.Cântarul 4. Sări şi joacă.   Lectură:  

 Tranziții Opţional      
        

Vineri ,,Con- I.Bibliotecă: ,,Citim din cartea cu DOS: Om şi societate: ,,Legumele Vineri “Copilul Construcţii: DOS: Om şi societate: 

 servăm legume” sunt sănătoase” - convorbire  politicos” ,,Depozite de ,,Spălăm legumele!” 

 legume” Ştiinţă: ,,Ştiaţi că...?”   formule de legume”  

 Rutine III. ,,Pregătim legume pentru   politeţe Lectură:  

 Tranziții mâncare”      
        



Săptămâna 6 
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 O floare I.Construcţii: ,,Florăria” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Cum ne Joc de relaxare: DŞ: Convorbire: 

 Rutine Joc de rol: ,,De-a florăria” Observare: ,,Crizantema şi  comportam în ,,Bucheţele, ,,Să vorbim despre flori” 

 Tranziții III.Joc de mişcare: ,,Culegem flori” Tufănica”  vizită” 
bucheţele” 

Lectură:  
        

Marţi ,,Au înflorit I.Bibliotecă: ,,Citim imagini despre flori DLC: Memorizare Marţi “ Ce se Exercitii de DLC: Joc exerciţiu: 

 crizanteme- de toamnă” ,,Crizantema” de O. Cazimir  întâmplă dacă respiraţie: ,,Unde s-au ascuns 

 le” Artă: ,,Colorăm în cărţile cu flori” DEC: Ed. Muzicală: ,,Florile”  nu îmi pasă?” ,,Umflăm florile?” - poziţii spaţiale 

 Rutine III.Joc: ,,Fluturii vin la flori” Joc muzical: ,,Ploaia şi vantul” -  - norme, balonul” DEC: Repetarea 

 Tranziții Opţional diferenţierea duratei sunetelor  reguli Lectură: activităţii de dimineaţă 
        

Miercuri ,,Florile I.Ştiinţă: Orientare în spaţiu: ,,Ajută DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Poziţia Joc de atenţie: DŞ: Joc: ,,Perechi lung- 

 stau supăra- albina să ajungă la floare” ,,Toamna şi florile ei” - ordonări  corectă la ,,Unde este locul scurt” 

 te, … Construcţii: ,,Ronduri de flori” - mozaic după lungime  masă” ei?” DEC: Finalizarea 

 Rutine III.Joc cu text şi cânt: ,,Când am fost noi DEC: Desen ,,Crizantema”   Lectură: lucrărilor 

 Tranziții la pădure”      
        

Joi ,,Nu mai I.Artă: Modelaj: ,,Flori” DPM: Alergare cu pendularea Joi ,,Servim Ştiinţă: ,,Ştiaţi DPM: Joc: ,,Aleargă după 

 sunt pe Construcţii: Truse diferite gambei înapoi şi ridicarea  masa fără că...?” fluturi!” 

 luncă flori” III.Joc distractiv: ,,Albinele şi florile” genunchilor la piept. Joc:  zgomot”   

 Rutine Opţional ,,Albinele la flori”   Lectură:  

 Tranziții  Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul     

   3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii     
        

Vineri ,,Simfonia I.Ştiinţă: Experiment - punem DOS: Activitate practică: Vineri ,,Lăsăm Bibliotecă: DOS: Finalizarea 

 florilor” crizantema albă în cerneală pentru a ,,Crizantema” - aplicaţie  ordine în ,,Citim imagini lucrărilor şi expunerea lor 

 Rutine colora petalele în albastru sau...   grupă” cu crizanteme şi  

 Tranziții Construcţii: ,,Flori” - mozaic    tufănele”  

  III.Joc distractiv: ,,Deschide-ţi urechea    Lectură:  

  bine”      
        



Săptămâna 7 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,CE AM ÎNVĂŢAT DESPRE TOAMNĂ?” - Evaluare proiect 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Bogăţiile I.Construcţii: ,,Coşuri”, ,,Lădiţe” DŞ: Cunoaşterea mediului: Joc Luni ,,Aşa da, aşa Joc de mişcare: DŞ: Joc didactic: ,,Ce a 

 toamnei” Joc de rol: ,,De-a gospodinele” didactic: ,,Ce ştii despre...?” -  nu!” – ,,Păsărică, mută-ţi greşit pictorul?” 

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,În livadă” fructe, legume, flori, fenomene  consumarea cuibul!”  

 Tranziții Opţional caracteristice  fructelor şi Lectură:  

     legumelor   
        

Marţi ,,Toamnă, I.Bibliotecă: ,,Ghicitori cu fructe, DLC: ,,Bogăţiile toamnei” Marţi ,,Copilul Ştiinţă: DLC: ,,Serbarea toamnei” 

 toamnă legume...” - formare de propoziţii simple,  politicos” ,,Fenomene - repetarea poeziilor 

 harnică” Artă: ,,Desenăm după şabloane” verificarea poeziilor   caracteristice învăţate 

 Rutine III.Jocuri: ,,Concurs de alergare” DEC: Repetarea cântecelor şi   toamnei” DEC: Concurs muzical 

 Tranziții Opţional jocurilor muzicale   Lectură:  
        

Miercuri ,,Culorile I.Ştiinţă: ,,Unde au plecat păsărelele?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Îmi aranjez Artă: ,,Pictăm DŞ: Experiment: ,,Plutirea 

 toamnei” Construcţii: ,,Palatul Zânei Toamna” ,,Formează grupe de obiecte  hainele la frunze de toamnă” unor obiecte pe apă” 

 Rutine III.Joc cu text şi cânt: ,,Trenul” după formă, culoare şi  dormitor” Lectură: (frunze, castane, crengi) 

 Tranziții Opţional mărime!”    DEC: Temă la alegere 

   DEC: Pictură: ,,Zâna Toamna”     
        

Joi ,,Oamenii I.Artă: Modelaj: Temă la alegere DPM: Traseu aplicativ: Joi ,,Ce face Joc senzorial: DPM: Joc: ,,Sportivii în 

 harnici Nisip şi apă: ,,Scoatem ceapa” ,,Autostrada” - diferite forme de  copilul?” ,,Săculeţul concurs” 

 culeg III.Joc de mişcare: ,,Aleargă la iepuraş” mers şi alergare cu opriri şi  deprinderi fermecat” (fructe,  

 recolta” Opţional porniri la semnal  igienico- legume)  

 Rutine  Ex.1. Locomotiva 2. Dopul 3.  sanitare Lectură:  

 Tranziții  Ne răsucim 4. Sări şi joacă     
        

Vineri ,,Toamna I.Bibliotecă: ,,Alegem imagini de DOS: Activitate practică: Vineri ,,Facem Construcţii: Truse DOS: Finalizarea tabloului 

 vine...  toamnă” ,,Toamna” - tablou colectiv  ordine la diferite  

 Rutine Ştiinţă: ,,Să cercetăm, să aflăm”   jucării” Lectură:  

 Tranziții III.Joc distractiv: ,,Lupul şi mielul”      
        



Perioada: 

Tema: Cine sunt/suntem? 

Obiective de referinţă:  

 Să participe la activitatile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje, să reacţioneze la acestea;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale si/sau a relaţiei cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un 

limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);

 Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;

 Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi;
 Să opereze cu grupele de obiecte constituite în funcţie de criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, apreciere 

globală a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare intâlnite în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri;

 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;

 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi a zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare, obiective socio-

culturale, istorice);
 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;

 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;

 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori din mediul înconjurător;

 Sa interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice;

 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, reviste, diafilme, diapozitive, pliante, -   Creioane negre, colorate, pensule, acuarele - Căsuţa păpuşii, papuşi 

 vederi cu imagini din ţara noastră - Plastilina, planşete  - Case de marcat 

- ,,Povestiri istorice” de D. Almaş - Şabloane  - Fructe, legume de plastic 

- Casetofon, poveşti, casete cu cantece, -   Coli de hârtie, blocuri de desen - Masini, covoare, semne de circulaţie, garaje 

 (video, audio) - Cărţi de colorat  - Şortuleţe, bonete 

- Jetoane - Hartie glasse  - Trenulete, 

  - Lipici, foarfeci.  - Trusa de coafor 

     - Trusa de vesela 

     - Trusa de doctor 

Joc de masă: Construcţii:  Ştiinţa: 
- Puzzle-uri - Truse diverse  - Enciclopedii 

- Jocul anotimpurilor - Diverse materiale  - Harta ţării (relief şi administrativă) 

- Jocul culorilor -   Harta ţării – contur de plastic - Stema ţării, steagul ţării 

- Jocul ,,Alegeţi şi grupaţi”    - Imagini cu capitala ţării 

- Jocul ,,Completează ce lipseşte”    - Obiecte de uz personal, îmbrăcăminte, obiecte 

- Jocul ,,Europa”, ,,Ţara noastră”     de veselă 

- Jocul ,,Cum îmbrăcăm papuşa”      

- Jocul ,,Ce a greşit ursuleţul?”      

Inventar de probleme:      

Ce ştiu copiii despre temă?   Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

 Cum se numeşte ţara noastră   


 Cum arăta ţara noastră în trecut? 

 Cum se numesc locuitorii ţării   


 Cine conduce ţara noastră? 

 Cum se numeste capitala ţării   


 Cum se îngrijeşte corpul 

 Culorile steagului   


 Cum ne păstrăm sănătatea 

 Imnul ţării   


 Ingijirea personală şi a spaţiului de locuit 

 Obiectele de uz personal, de îmbrăcăminte şi încălţăminte, obiecte de Ce au aflat copiii în cadrul proiectului? 

  Semnificaţia cuvintelor: strămoş, patriot, naţiune, limbă naţională  veselă   
   

  Cum pot şi ei să contribuie la pastrarea curăţeniei în spaţiul de joacă  Modul corect de folosire a obiectelor de uz personal, a obiectelor de 
şi de locuit 

  

 îmbrăcăminte, încălţăminte, obiectelor de veselă    
     

       



Săptămâna 8 
TEMA: CINE SUNT / SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,FAMILIA” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

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

 eu?  Bibliotecă: ,,Citim imagini despre Lectură după imagini: ,,Familia  cheamă pe ,,Copiii în rând” familia” 

 Rutine familie” mea”  colegii tăi?” Lectură:  

 Tranziții III.Joc de mişcare: ,,Trenuleţul”      
        

Marţi ,,Familia I. Artă: ,,Creionul fermecat” DLC: Repovestire: ,,Scufiţa Marţi ,,Mă descurc Joc de rol: ,,De-a DLC: Dramatizare: 

 mea” Nisip şi apă: ,,Urme pe nisip” Roşie”  să fac ordine familia” ,,Scufiţa Roşie” 

 Rutine III. Joc distractiv: ,,Prinde-mă” DEC: Cântec: ,,Sanda spală la  la pătuţ” Lectură: DEC: Repetarea 

 Tranziții  covată”    cântecului 
        

Miercuri ,,Cum o I.Construcţii: ,,Casa” DŞ: Activitate matematică: joc Miercuri ,,Îmi salut ,,Mă joc cu jocul DŞ: Joc logico- 

 cheamă pe Joc de rol: ,,Plimbăm păpuşa” logico-matematic: ,,Spune-mi  părinţii când preferat” matematic: ,,Tabloul 

 mama ta?” III.Jocuri la aparatele de joacă din curte unde pot locui!”  vin după Lectură: figurilor geometrice” 

 Rutine  DEC: Pictură: ,,Familia mea”  mine la  DEC: Finalizarea 

 Tranziții    grădiniţă”  lucrărilor 
        

Joi ,,Ştiu să I. Ştiinţă: ,,Eu în universul familiei” DPM: Săritura în lungime din Joi Ed.rutieră: Joc de masă: DPM: Joc: ,,Sări 

 mă joc” Bibliotecă: ,,Alege imagini cu familia!” alergare  ,,Cu mama ,,Mozaic” şanţul!” 

 Rutine  Joc: ,,Sări peste apă!”  şi tata la Lectură:  

 Tranziții III.Joc de mişcare: ,,Aleargă la pom!” Ex.1.Locomotiva 2.Dopul  plimbare”   

   3.Ne răsucim 4.Sări şi joacă     
        

Vineri ,,Iubesc  I.Construcţii: ,,Truse diferite” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Învăţ să Construcţii: DOS: ,,Mama lucrează 

 Familia” Artă: ,,Îmi place să desenez” ,,O zi în familie” - Convorbiri  îmbrac ,,Diverse truse” la...” - despre munca 

 Rutine  libere  păpuşa” Lectură: mamei 

 Tranziții III. Joc distractiv: ,,Balonul”      
        



Săptămâna 9 
TEMA: CINE SUNT / SUNTEM?  
SUBTEMA: ,,MICUL PREŞCOLAR” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Ce jocuri te I.:Bibliotecă: ,,Corpul omenesc” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Singur mă ,,Singur mă DŞ:Joc didactic: ,,Spune 

 joci cu Joc de rol: ,,De-a doctorul” Observare: ,,Copilul” - părţi  îngrijesc” îngrijesc” cum se numesc părţile 

 părinţii?”  componente, îmbrăcăminte   Lectură: corpului pe care ţi le 

 Rutine III. ,,Luaţi seama bine” - exerciţii pentru băieţi şi fete    arăt!” 

 Tranziții fizice      
        

Marţi ,,Fetiţe şi Construcţii: ,,Casa păpuşii” DLC: Povestire: ,,Maricica” Marţi ,,Ştiu să mă ,,Ştiu să mă DLC: ,,Să vorbim 

 băieţi” Ştiinţă: ,,Denumeşte părţile corpului” de  Luiza Vlădescu  dezbrac fără dezbrac fără despre Maricica” 

 Rutine  DEC: Ed.muzicală: Cântec:  ajutor” ajutor” DEC: Repetarea 

 Tranziții III.Jocuri în sala de sport ,,Copilul politicos”   Lectură: cântecului 

   Joc muzical: ,,Soldaţii”     
        

Miercuri ,,Ce pot face I.Construcţii: ,,Copii mari-mici” DŞ: Activitate matematică: Miercuri Ed.rutieră: Ed.rutieră: DŞ: ,,Grupează figurile 

 cu...?” Artă: ,,Colorează băiatul” ,,Aşază formele geometrice la  ,,Strada” ,,Strada” geometrice după 

 (mâini, Bibliotecă: ,,Imagini cu copii” căsuţa lor!”   Lectură: culoare!” 

 picioare,…) III.Joc de mişcare: ,,Ursul doarme” DEC:Modelaj: ,,Creioane    DEC: Desen la alegere 

 Rutine  colorate”     

 Tranziții       
        

Joi ,,Ce vezi în I.Joc de rol: ,,De-a educatoarea” DPM: Săritura liberă de pe loc Joi Ed.sanitară: Ed.sanitară: DPM: Joc: ,,Sări minge, 

 oglindă?” Artă: ,,Colorăm fetiţa” cu desprindere de pe ambele  ,,Ne spălăm ,,Ne spălăm pe minge...sus” 

 Rutine  picioare; Joc: ,,Mingea sare  pe mâini” mâini”  

 Tranziții III.Joc distractiv: Zboară-zboară Ex.1. Privim sus, jos 2.Ne   Lectură:  

   răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări!     
        

Vineri ,,Am prieteni I. Ştiinţă: ,,Ce ştiu despre mine?” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Facem ,,Facem ordine în DOS: ,,Am învăţat să 

 în grupă?” Joc de rol: ,,De-a prietenii” ,,Concurs” pag.15  ordine în sala sala de grupă” fim curaţi” 

 Rutine III.Jocuri în sala de sport   de grupă” Lectură:  

 
Tranziții 

      



Săptămâna 10 
TEMA: CINE SUNT / SUNTEM?  
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 ,,Ca românul I.Construcţii: ,,Truse diferite” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îmbrac Joc de masă: DŞ: ,,Ce ştiu despre 

 nu-i nici Joc de masă: ,,Alege poze din ,,Ziua naţională a României!”  gros” Puzzle România?” 

 unul” ţară”    Lectură:  

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

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Unde-s I.Joc de rol: ,,De-a defilarea” DLC: Memorizare: ,,Ţara mea” de O. Marţi ,,Îmi pun Construcţii: DLC: Repetarea poeziei 

 mulţi puterea Artă: ,,Colorăm tricolorul” Cazimir. ,,Frumoasă mi-e ţara  mănuşile în ,,Steagul DEC: Audiţie: ,,Imnul 

 creşte „  străveche”  buzunar” României” României” 

 Rutine III.Joc: ,,Mergem ca soldaţii!” DEC: Ed.muz. Cântec: ,,Sunt român”   Lectură:  

 Tranziții  de G. Breazu     

   Audiţie ,,Imnul ţării”     
        

Miercuri ,,Drag mi-i I.Construcţii: ,,Căsuţa” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Hăinuţele Ştiinţă: ,,Ţara DŞ: Joc: ,,Tot atâtea, 

 portul Bibliotecă: ,,Album cu ,,Formează perechi şi spune în care  mele sunt pe noastră se mai multe, mai puţine” 

 românesc” frumuseţile ţării” grupă sunt tot atâtea, mai multe-puţine  umeraş” numeşte...” DEC: Finalizarea 

 Rutine  obiecte” - ex cu material individual    lucrărilor 

 Tranziții III.Joc muzical: ,,Bat din palme” DEC: Desen decorativ: ,,Costumul   Lectură:  

   naţional”     
        

Joi ,,Frumoasă-i Construcţii:,,Palatul Zânei Iarna” DPM: Elemente de dans folcloric: Joi ,,Învăţ să Bibliotecă: DPM: Elemente de dans 

 ţara noastră” Bibliotecă: ,,Citim imagini despre ,,Alunelul”  încalţ ,,Călătorie prin folcloric: ,,Alunelul” 

 Rutine iarnă”   cizmuliţele” ţara mea”  

 Tranziții III.Joc: ,,Ştii să faci la fel ca    Lectură:  

  mine?”      
        

Vineri ,,Îmi iubesc I.Arta: Modelaj: ,,Bulgări de DOS: Activitate practică: Vineri ,,Adun Artă: ,,Colorăm 

DOS: ,,Fluturăm 

stegulețele” 

 ţara ” zăpadă” ,,Steguleţe tricolore” - confecţionare  jucăriile obiecte de  

 Rutine Ştiinţă: ,,De ce ninge?”   după ce mă artizanat”  

 Tranziții III: Dans popular: ,,Alunelul”   joc” Lectură:  
        



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, activităţii personale şi/sau a relaţiei cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un 

limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;  
- Să recepteze un text care se citeste ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia; 

- Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are o semnificaţie; 

- Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date; 

- Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi;  
- Să opereze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, 

apreciere globală a cantităţii prin punere în corespondenţă;  
- Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri; 

- Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elemental uman ca parte integrantă a mediului; 

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 

- Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi a zonei în care locuieşte (elemente religioase); 

- Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti; 

- Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; 

- Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori din mediul înconjurător; 

- Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; 

- 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 - Căuţa păpuşii, păpuşi 

tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, Moş - Plastilină, planşete - Case de marcat 

Niculae, Moş Crăciun - Şabloane -   Fructe, legume de plastic 

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

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

colinde vechi - Hartie glasse -   Costume naţionale pentru serbare, pentru 

-   Casetofon, poveşti, casete cu cântece, - Lipici, foarfeci  dansuri tematice 

colinde specifice sărbătorii de Crăciun     

(video, 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 specifice sărbatorii Naşterii 

  Jocul ,,Alegeţi şi grupaţi”   Domnului 

  Jocul ,,Completează ce lipseşte”    

  Jocul ,,Să împodobim brăduţul”    
 
 
 
 

Inventar de probleme: 

Ce ştiu copiii despre temă? Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

-   De Crăciun se împodobeşte bradul   Despre obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă de la noi din ţară şi din 

-   Moş Niculae şi Moş Crăciun aduc daruri copiilor alte ţări; 

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

   Legenda lui Moş Niculae 

   Legenda lui Moş Crăciun 

   Legenda bradului 

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

   Semnificaţia darurilor de la cei trei magi 

   Obiceiuri specifice Anului Nou 

 Ce au aflat copiii în cadrul proiectului? 

   Despre ţara lui Moş Niculae şi Moş Crăciun 

   Despre Naşterea lui Isus 

   Cum a fost ales bradul pom de Crăciun 



Săptămâna 11 
TEMA: CUM AFOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?  
SUBTEMA: ,,MOŞ NICOLAE” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Iarna I.Construcţii: ,,Casa lui Moş Nicolae” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Unde Joc de mişcare: DŞ: Joc de atentie: ,,Ce 

 ne-a sosit Joc de rol: ,,De-a Moş Nicolae” Lectura educatoarei: ,,Legenda  doarme ,,Dansul este greşit în tablou?” 

 în zori”  lui Moş Nicolae”  fiecare?” spiriduşilor”  

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Din cerc în cerc”    Lectură:  

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Iarna I.Bibliotecă: Imagini cu Moş Nicolae DLC: Joc didactic: ,,Alege un Marţi ,,Cum cer Ştiinţă: ,,Cine este DLC: Memorizare: 

 albă cu Artă: ,,Colorăm cizmuliţa” dar de la Moş Nicolae şi  iertare?” Moş Nicolae?” ,,Moş Crăciun” 

 ninsoare” III.Joc distractiv: ,,Deschide urechea formează o propoziţie”   Lectură: DEC: Repetarea 

 Rutine bine” DEC: Colind: ,,Cobori gazdă...”    colindului 

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Cuvinte I.Ştiinţă: ,,Curiozităţi cu Moş Nicolae” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Învăţ să îmi Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Verificarea 

 fermecate” Construcţii: Truse diferite ,,Recunoaşte cifra 1 şi cantitatea  aranjez pe internet despre numărului 1 

 Rutine  corespunzătoare”  patul” isprăvile lui Moş DEC: Finalizarea 

 Tranziții III.Joc: ,,Spune ce faci?” DEC: Pictură: ,,Cizmuliţa”   Nicolae” Lectură: lucrărilor 
        

Joi ,,Sunt I. Artă: ,,Desen pentru Mo; Nicolae” DPM: Sărituri în adâncime de Joi ,,Mă spăl Construcţii: Temă DPM: Joc: ,,Broscuţele 

 ascultător” Joc de rol: ,,De-a poştaşul” pe aparate (40-50 cm).  des pe la alegere sar în lac” 

   Joc: ,,Veveriţele şi vânătorii”  mâini” Lectură:  

 Rutine III.Repetiţie pentru serbare Ex.1.Locomotiva 2.Dopul 3.Ne     

 Tranziții  răsucim 4.Sări şi joacă     
        

Vineri ,,Toţi I.Ştiinţă: ,,Moş Nicolae e un sfânt” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Aşez Artă: ,,Desenăm ce DOS: ,,Legenda lui Moş 

 suntem Construcţii: Temă la alegere ,,Legenda lui Moş Nicolae”  tacâmuri şi dorim să ne aducă Crăciun” 

 cuminţi” III.Repetiţie pentru serbare   şerveţele” Moş Nicolae”  

 Rutine     Lectură:  



Săptămâna 12 
TEMA: CUM A FOST, ESTE 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 ,,Sărbătorile I.Construcţii: Truse diferite DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Sunt Ştiinţă: ,,De unde DŞ: Joc: ,,Mergem la 

 de iarnă se Joc de rol: ,,De-a serbarea” Lectura după imagini:  ascultător vin obiceiurile?” cumpărături” 

 aproprie” III.Joc de mişcare: ,,Dansăm în jurul ,,Iată, vin colindători”  pentru a   

 Rutine bradului”   primi daruri”   

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Steaua sus I.Bibliotecă: Citim imagini traditiile DLC: Joc didactic: Marţi ,,Îl îndemn pe Construcţii: DLC: Joc didactic: 

 răsare” diferitelor popoare de Crăciun. ,,Eu spun una, tu spui multe”  colegul meu ,,Blocul meu” ,,Spune mai departe” 

 Rutine Artă: ,,Decorăm globuri” (folosirea substantivelor la  să fie şi el  DEC: Colinde pentru 

 Tranziții III. Joc de mişcare: ,,Suntem fulgi de singular şi plural)  ascultător” Lectură: Lectură: serbare 

  zăpadă” DEC: Colinde pentru serbare     
        

Miercuri ,,Legenda I.Ştiinţă: ,,Când s-a născut Isus?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mănânc cu Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Joc didactic: 

 Pomului de Construcţii: ,,Coliba păstorească” ,,Verificarea numărului 2” pag.14  gura închisă” imagini cu copii ,,Numărăm şi comparăm” 

 Crăciun”  DEC: Modelaj: ,,Globuri pentru   cu pluguşorul” DEC: ,,Desenăm globuri” 

 Rutine III.Repetiţie pentru serbare pom”   Lectură:  

 
Tranziții 

      

Joi ,,E vremea I.Joc de masă: Lego, domino, puzzle DPM: Săritura în înălţime de pe Joi ,,Rup din Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Atinge 

 colindelor” Joc de rol: ,,Zâna Zăpezii” loc cu desprindere pe ambele  pâine cât îmi colindătorii” globul!” 

 Rutine  picioare pentru atingerea unui  trebuie” Lectură:  

 Tranziții III.Repetiţie pentru serbare obiect suspendat.     

   Joc: ,,Atinge clopoţelul”     

   Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne răsucim     

   3.Ne aplecăm 4.Sărituri     
        

Vineri ,,...Şi I.Bibliotecă: Citim din Biblia pentru DOS: Activitate practică: Vineri ,,Mă spăl pe Artă: Modelaj: DOS:  

 colinda nu-i copii ,,Bradul împodobit” - aplicaţie  mâini şi ,,Globuri” ,,Lipim steluțe” 

 mai Ştiinţă: ,,De unde vin sărbătorile?”   înainte de Lectură:  

 multă...” III.Repetiţie pentru serbare   masă şi după   

 Rutine    masă”   
        



Săptămâna 13 
TEMA: CUM AFOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”  
SUBTEMA: ,,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 ,,Acum ştiu I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ascult Ştiinţă: ,,Bunătatea DŞ: ,,Cum sărbătoresc 

 să fiu colindători” Lectura educatoarei: ,,Legenda  cântecul de se învaţă” Crăciunul alte popoare” 

 ascultător” Construcţii: ,,Casa bunicilor” lui Moş Crăciun”  leagăn fără Lectură:  

 Rutine III.Repetiţie pentru serbare   să vorbesc”   

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Să primim I.Artă: ,,Colorăm sorcova” DLC: Memorizare: ,,Moş Marţi ,,Mă schimb Construcţii: ,,Cutii DLC: Repetarea poeziei 

 cu bucurie Ştiinţă: ,,Sărbătorile la români” Crăciun”  de pijama în cu daruri” DEC: Repetiţie pentru 

 colindătorii!” III.Repetiţie pentru serbare DEC: ,,Colinde şi cântece  linişte” Lectură: serbare 

 Rutine  pentru serbare”     

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Să oferim I.Construcţii:,,Castelul Zânei Iarna” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Sunt mereu Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Numărăm şi ne 

 colindătorilor Joc de rol:,,De-a colindătorii” ,,Verificarea număratului în  ascultător!” sebarea” jucăm” 

 ce ne place  limitele 1-3”   Lectură: DEC: Temă la alegere 

 

nouă!” 

Rutine III.Repetiţie pentru serbare DEC: ,,Desenăm globuri”     
        

Joi ,,Ce mi-a I.Joc de rol: ,,Să împodobim bradul!” DPM: Dans popular: ,,Hora” Joi ,,Îmi Bibliotecă: ,,Biblia DPM: Dans popular: 

 povestit Artă: ,,Colorăm bradul” Ex.1.Locomotiva 2.Dopul 3.Ne  ordonez pentru copii” ,,Hora” 

 bunica?”  răsucim 4.Sări şi joacă  hăinuţele pe Lectură:  

 Rutine III.Repetiţie pentru serbare   scăunel”   

 
Tranziții 

      

Vineri ,,Colăcei şi I. Artă: ,,Decorăm bradul” DOS: ,,Primiţi cu colindul?” Vineri ,,Am învăţat Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Naşterea 

 nuci pentru Ştiinţă: ,,Cine s-a născut de Crăciun?”   să iert ca să jucăriile pe care le Domnului nostru Isus 

 colindători”    fiu iertat” vrem de la Moş Cristos” 

 Rutine III.Repetiţie pentru serbare    Crăciun”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 



Săptămâna 14 
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 ,,Am făcut I.Construcţii: ,,Sania” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am Joc de mişcare: DŞ: Joc senzorial: 

 un om de Bibliotecă: ,,Citim imagini de iarnă” Observare: ,,Zăpada” sau  respectat şi ,,Rostogolim ,,Rece - cald” 

 zăpadă” III. ,,Ne jucăm cu bulgări de zăpadă” ,,Gheaţa” sau ,,Troiene” sau  acasă mingea”  

   ,,Ţurţuri”  regulile” Lectură:  
        

Marţi ,,Am fost I.Joc de rol: ,,De-a Zâna Iarna” DLC: Povestire: ,,Ursul păcălit de Marţi Ed.sanitară: Joc de rol: ,,De-a DLC: Repovestire: 

 la săniuş Artă: ,,Rochiţa Zânei Zăpezii” vulpe” de I. Creangă  ,,Cum mă grădiniţa” ,,Ursul păcălit de vulpe” 

 numai III.Jocuri: ,,Urme pe zăpadă” DEC: Cântec: ,,Iarna a sosit în  protejez de Lectură: DEC: Repetarea 

 însoţit”  zori”  frig?”  cântecului 
        

Miercuri ,,Am I.Artă: Dactilopictură: ,,Fulgi” DŞ: Activitate matematică: Miercuri Ed.rutieră: Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Ne jucăm şi 

 traversat Ştiinţă: ,,De unde vin fulgii?” ,,Număratul în limitele 1-3”  ,,Trec strada imagini cu zăpadă numărăm” 

 cu grijă”  - verificare  pe culoarea viscolită” DEC: Desen: ,,Omul de 

 Rutine III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” DEC: Modelaj: ,,Omul de zăpadă”  verde” Lectură: zăpadă” 

 Tranziții       
        

Joi ,,Te rog să I.Construcţii: Truse diferite DPM: Săritura în lungime de pe Joi ,,Ţin corect Ştiinţă: ,,De unde DPM: Joc: ,,Broscuţele” 

 mă Nisip şi apă: ,,Om de zăpadă” loc. Joc: ,,Cursa iepuraşilor”  lingura în vin fulgii”  

 primeşti în III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” Ex.1.Locomotiva 2.Dopul 3.Ne  mână” Lectură:  

 jocul tău”  răsucim 4.Sări şi joacă     
        

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

DOS: Lipim fulgi de 

zăpadă 

 dragi de iarnă”   salut la alese de copii  

 colegi!” Ştiinţă: ,,Apa îngheaţă la frig” ,,Ninge peste parc” - aplicaţie  plecare” Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Ursul doarme”      

 
Tranziții 
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Săptămâna 15 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,JOCURI 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 ,,Mi-am I.Construcţii: ,,Sania” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmi Ştiinţă: ,,Circuitul DŞ: ,,Cine nu are 

 ordonat Bibliotecă: ,,Imagini cu jocuri de Joc didactic: ,,Alege un joc de  împăturesc apei în natură” săniuţă?” 

 hăinuţele în iarnă” iarnă şi spune de ce îţi place!”  hainele pe   

 dulap”    scăunel” Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Ursul doarme”      

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Mă spăl pe I.Joc de rol: ,,De-a patinatorii” DLC: Memorizare: Joc didactic: Marţi ,,Mâinile Construcţii: DLC: Povestim 

 mâini de Artă: ,,Colorează copiii care patinează” ,,Cui dai patinele?” - folosirea  curate ţin ,,Pista de schi” întâmplări hazlii de iarnă 

 câte ori este III.Jocuri: Audiţie: ,,Uite cum mai corectă a dativului  boala Lectură: DEC: Repetarea 

 nevoie” ninge-afară” DEC: Cântec: ,,Săniuţa fuge”  departe”  cântecului 
        

Miercuri ,,Cu fular şi I.Ştiinţă: ,,De ce se topeşte fulgul?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă Bibliotecă: DŞ: ,,Tot atâtea” 

 cu mănuşi Construcţii: Mozaic ,,Să fie tot atâtea patine ca şi  protejez de ,,Citim imagini cu  

 vom pleca pe  schiuri”  frig” jocuri de iarnă” DEC: La alegere 

 derdeluş” III.Joc: ,,Mergem ca soldaţii” DEC: Desen: ,,Omul de zăpadă”   Lectură:  
        

Joi ,,Îmi place I.Construcţii: ,,Pârtia” DPM: Învăţarea prinderii şi Joi Ed.sanitară: Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Ne batem cu 

 iarna!” Nisip şi apă: ,,Urme pe gheaţă” aruncării unui obiect  ,,Cum ne concursul de bulgări de zăpadă” 

 Rutine  Joc: ,,Aruncăm bulgări”  păstrăm săniuţe”  

 Tranziții III.Joc muzical: ,,Bat din palme” Ex.1.Locomotiva 2.Dopul 3.Ne  sănătatea?” Lectură:  

   răsucim 4.Sări şi joacă!     
        

Vineri ,,Joacă-te la I.Ştiinţă: ,,Cum îngheaţă apa?” DOS: Om şi societate: ,,La Vineri ,,Aştept să Artă: ,,Colorează DOS: ,,Unde ne dăm cu 

 măsuţa ta!” Construcţii: ,,Patinoarul” săniuş”  mănânce toţi jocul preferat!” sania?” 

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Schimbă locul la   colegii de la Lectură:  

 Tranziții semnal!”   masa mea”   
        



Săptămâna 16 
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,IARNA” - Evaluare proiect 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Ce mi-a I.Construcţii: ,,Pârtia” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă închei Construcţii: Truse DŞ: Concurs: ,,Cine ştie 

 povestit un Bibliotecă: ,,Citim imagini despre iarnă” Convorbire cu suport intuitiv:  la toţi diferite câştigă” 

 fulg?” III.Joc: ,,Dii căluţ!” ,,Ce am învăţat despre iarnă?”  nasturii când Lectură:  

 Rutine    ies afară”   

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Bucuriile I.Joc de rol: ,,De-a şezătoarea” DLC: Joc didactic: ,,Unde s-a Marţi ,,Folosesc Joc distractiv: DLC: ,,Spune mai 

 iernii” Artă: ,,Colorăm copacii fără frunze” oprit roata?”  mănuşile ,,Zboară, zboară” departe...” 

 Rutine III.Jocuri: ,,Dii căluţ!” DEC: Cântece şi jocuri  când mă joc Lectură: DEC: 

 Tranziții  muzicale de iarnă  cu zăpadă”   
        

Miercuri ,,Spune ce I.Ştiinţă: ,,Dacă nu ar ninge...” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Îmi aranjez Joc de rol: DŞ: Tot atâţia băieţi câte 

 ai văzut!” Construcţii: ,,Telegondola” ,,Tot atâtea, mai multe, mai  hăinuţele pe ,,De-a Zâna Iarna” fetiţe” 

 Rutine III.Joc: ,,Zboară fulgii!” puţine” Ex. cu mat. individual  scăunel” Lectură: DEC: Finalizarea 

 Tranziții  DEC: Pictură: ,,Peisaj de iarnă”    lucrărilor 
        

Joi ,,Fulgi de I.Artă: Modelaj: ,,Omul de zăpadă” DPM: Prinderea şi aruncarea Joi ,,Mă spăl pe Joc hazliu: ,,Cum DPM: Joc: ,,Aruncare cu 

 nea, …” Nisip şi apă: ,,Urme de patine pe gheaţă” mingii cu ambele mâini  mâini pentru am căzut pe bulgări” 

 Rutine III. ,,Ghicitori despre iarnă, sanie, patine, Joc: ,,Zboară mingea”  gustare” zăpadă”  

 Tranziții schiuri, fulgi, om de zăpadă...” Ex.1.Bărbia-n piept 2. Palma-n   Lectură:  

   sus şi-n jos 3.Facem cercuri cu     

   piciorul 4.Exerciţii de respiratie     
        

Vineri ,,O zi de I.Bibliotecă: Imagini cu sporturi de iarnă DOS: Activitate practică: Vineri ,,Batista Ştiinţă: ,,Circuitul 

DOS: Lipim nasul 

omului de zăpadă 

 iarnă” Ştiinţă: ,,Spune cum face...!” ,,Tablou de iarnă” - lucrare  (şerveţelul) apei în natură”  

 Rutine  colectivă  mă fereşte Lectură:  

 Tranziții III: Jocuri cu zăpadă   de microbi”   
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Săptămâna 17 
EVALUARE 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.Joc de rol: ,,De-a grădiniţa” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmbrăcăm, Concurs: ,,Cine DŞ: Joc didactic: ,,De ce 

 grijă de Bibliotecă: Citim imagini de toamnă, Joc didactic: ,,Spune ce ştii  dezbrăcăm ajunge primul?” ai ales acest jeton?” 

 flori?” iarnă despre...”  păpuşa” Lectură:  

 Rutine III.Joc sportiv: ,,Printre copaci”      

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Cum mă I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu DLC: Joc didactic: ,,Recunoaşte Marţi ,,Ţin gura Joc: ,,Schimbă DLC: Concurs de poezii 

 protejez de îmbrăcăminte” personajul!”  închisă locul la semnal!” DEC: Concurs de 

 frig?” Artă: ,,Colorează imaginea!” DEC: Repetarea cântecelor şi  afară, ca să Lectură: cântece 

 Rutine III.Jocuri: ,,Mergem toţi în pas voios!” jocurilor muzicale învăţate  nu răcesc”   

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Salut pe I.Ştiinţă: ,,Ce obiceiuri cunoşti?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mai ştiu să Artă: ,,Colorează DŞ: Joc: mare-mic, 

 toată Construcţii: ,,Flori” - mozaic Joc didactic: ,,Cine ştie câştigă”  mănânc pălăria şi fularul lung-scurt, gros-subţire 

 lumea la III.Joc: La alegerea copiilor DEC: Pictură: Temă la alegerea  singur?” omului de zăpadă” DEC: Finalizarea 

 intrare”  copiilor   Lectură: lucrărilor 
        

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

 anotimpul Construcţii: ,,Camioane” alergare, săritură, aruncarea  şerveţele la ,,Citim imagini  

 toamna...”  mingii  masă!” despre România”  

 Rutine III. ,,Ghici, ghicitoarea mea!” Ex.1.Bărbia-n piept 2.Palma-n   Lectură:  

 Tranziții  sus şi-n jos 3.Facem cercuri cu     

   piciorul 4.Exerciţii de respiraţie     
        

Vineri ,,Îmi place I.Ştiinţă: ,,Ce jocuri de iarnă cunoşti?” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Adun Ştiinţă: ,,Ce DOS: Concurs: ,,Reguli 

 anotimpul Construcţii: ,,Săniuţe” ,,Aşa da! - Aşa nu!”  jucăriile cu înseamnă de igienă” 

 iarna...” III.Concurs: ,,Campionii”   care m-am grădiniţa?”  

 Rutine    jucat” Lectură:  

 
Tranziții 

      



Tema: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE? 

Subteme: ,,Animale sălbatice” 

,,Animale domestice” 

,,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 colorilor - Materiale din natură  NISIP ŞI APĂ:  

      


 Forme pentru nisip 

      


 Cutie de plastic cu nisip 



Inventar de probleme:  
Ce ştiu copiii despre temă?  

 Să recunoască şi să denumească câteva animale sălbatice şi domestice


 Onomatopee


 Locul unde trăiesc


 

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

 

 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 denumească 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 18 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,ANIMALE SĂLBATICE” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

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

 cu animale Joc de rol: ,,De-a pădurarii” Lectura după imagini:  mă îngijesc” animalele face aşa?” 

 Rutine Bibliotecă: ,,Citim imagini cu animale ,,Animale sălbatice”   sălbatice”  

 Tranziții sălbatice”    Lectură:  

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

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

 învăţat de Joc de rol: ,,De-a urşii la miere” de vulpe” de I. Creangă  povestea imagini cu animale copiilor cu ajutorul 

 animale Artă: ,,Colorăm ursul” DEC: Cântec: ,,Martinică-i  pentru ocrotite de lege” educatoarei 

 sălbatice” III.Jocuri: ,,Ursul doarme” bucuros”, ,,Iepuraş coconaş”  somn” Lectură: DEC: Repetare cântec 
        

Miercuri ,,Aş putea I.Artă: ,,Colorăm vulpea” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mâinile Ştiinţă: ,,Curiozităţi DŞ: ,,Şirul crescător!” 

 hrăni un Ştiinţă: ,,În lumea animalelor pădurii” ,,Colorează şirul de animale  curate ţin despre animale DEC: Finalizarea 

 animal Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale” crescător!”  boala sălbatice” lucrării 

 sălbatic” III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” DEC: Desen: ,,Colorează  departe” Lectură:  

 Rutine/tran.  veveriţa!”     
        

Joi ,,Vulpea I.Artă:Modelaj: ,,Nuci pentru veveriţă” DPM: Apucarea şi prinderea Joi ,,Te rog să Construcţii: DPM: 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: ,,Mingea la căpitan!”  n-am vrut să zoologică”  

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

 Tranziții  răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări!     
        

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

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

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

 Rutine Construcţii: ,,Scorbura veveriţei”   jocul tău!”   

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

  ,,Iepuraşu-n iarbă”      
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Săptămâna 19 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  
SUBTEMA: ,,ANIMALE DOMESTICE” 

 

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: ,,Ce ai văzut la 

 animale de Joc de rol: ,,De-a ferma” Observare: ,,Pisica”  au nevoie de animalele!” pisică?” 

 lângă casa    oameni” Lectură:  

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

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

 de căţel” rasă” face?”  mănâncă un animalelor” DEC:Repet. cântecului 

 Rutine  DEC: Cântec: ,,Pisicuţa stă la  căţel!” Lectură:  

 Tranziții Artă: ,,Colorăm căţelul” soare”     

  III.Jocuri: ,,Câinele ciufulit” Audiţie: ,,Căţeluşul şi pisica”     
        

Miercuri ,,Şi I.Ştiinţă: ,,De ce îngrijim câinii?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Să nu Bibliotecă: ,,Citim DŞ:,,Numără cățeii” 

 animalele Construcţii: ,,Ograda bunicii” ,,Grupează tot atâtea pisici câţi  lovim un imagini cu animale DEC: Pictură:Șoricelul” 

 au suflet” III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă” căţei sunt!”  animal!” domestice”  

 Rutine  DEC: Pictură: ,,Pisica”   Lectură:  

 
Tranziții 

      

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

 iubesc Construcţii: ,,Casa bunicii” prinderii mingii  sunt ca nişte fermierul” minge!” 

 animalele”  Joc: ,,Atenţie la minge”  copii” Lectură:  

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Câinele şi pisica” Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul     

 Tranziții  3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii     
        

Vineri ,,Căţeluşul I.Ştiinţă: ,,De ce îngrijim animalele?” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Mă joc Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Lipim oase” 

 poate fi Construcţii: ,,Ferma de animale” ,,Animale domestice” - aplicaţie  frumos cu animale domestice”  

 prieten cu III.Joc muzical: ,,Fugi, pisică dragă!”   animalele ca Lectură:  

 pisica”    să nu mă   

 Rutine/Tran    rănească”   
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Săptămâna 20 
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 I.Construcţii: ,,Adăposturi pentru DŞ: Cunoaşterea mediului: joc Luni ,,Am grijă Ştiinţă: ,,Curiozităţi DŞ: Joc: ,,Pădurarii dau 

 feluri de animale” didactic: ,,Alege un animal şi  de animalul din lumea hrană animalelor 

 animale Joc de rol: ,,De-a pădurarii” spune unde trăieşte!”  meu” animalelor” sălbatice” 

 am Bibliotecă: ,,Citim imagini cu animale”    Lectură:  

 învăţat?” III.Joc muzical: ,,Ursul doarme”      
        

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

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

 cu Artă: ,,Colorăm leul” DEC: Cântec: ,,Ursuleţul   la circ” s-a lăudat?” 

 animale” III.Jocuri: ,,Iepuraşu-n iarbă” Martinel”, ,,Iepuraş coconaş”   Lectură: DEC: Cântec: 

 Rutine      ,,Ursuleţul Martinel”, 

 Tranziții      ,,Căţeluş cu părul creţ” 
        

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

 vulpea cea Ştiinţă: ,,Să aflăm despre vulpe!” ,,Numărul şi cifra 2” - consolidare  comport la dresorii de tigri” numărăm 2 iepuraşi!” 

 şireată” Construcţii: ,,Vizuina, casa vulpii” DEC: ,,Colorează un animal  circ” Lectură: DEC: Finalizarea 

 Rutine III.Joc: ,,Copii, fugiţi!” domestic şi un animal sălbatic”    lucrării 

 
Tranziții 

      

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

 un urs iepuraş” două linii trasate pe sol  bine să ne imagini cu animale  

 polar?” Construcţii: ,,Bârlogul, casa ursului” Joc: ,,Trecem puntea”  apropiem de de la circ”  

 Rutine Nisip şi apă: ,,Drumul ursului” Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul  animalele Lectură:  

 Tranziții III.Joc: ,,Câinele ciufulit” 3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii  sălbatice”   
        

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

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

 Rutine marine”   fermecate” Lectură: bine” 

 Tranziții Construcţii: ,,Grajdul pentru cal”      

  III.Joc: ,,Dii, căluţ!”      
        

Formatted: Spanish (International Sort)
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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:  Şiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse   


 Planşe cu aspecte ale anotimpului 

- Jocul anotimpurilor - Mozaic   primăvara 

- Jocul colorilor - Materiale din natură   


 Jocurile copiilor iarna 

      


 Internet 

     NISIP ŞI APĂ:  

      


 Forme pentru nisip 

      


 Cutie de plastic cu nisip 



Inventar de probleme:  
Ce ştiu copiii despre temă?  

 Să denumească anotimpul primăvara


 Că primăvara îverzesc pomii


 Părţile componente ale unei flori


 

Ce nu ştiu copiii despre temă şi vor să afle? 

 

 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 21 
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 ,,A venit I.Construcţii: ,,Coşuleţe pentru ghiocei” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Cui ofer Ştiinţă: ,,Ghoceii, DŞ: ,,Ce ştii despre 

 primăvara!” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ghiocei” Observare: ,,Ghiocelul”  ghiocei?” vestitorii vestitorul primăverii?” 

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Culegem ghiocei”    primăverii”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Marţi ,,Vestitorul I.Joc de rol: ,,De-a grădinarii” DLC: Memorizare: ,,Ghiocelul” Marţi ,,Ghiocelul Construcţii: DLC: Repetarea poeziei 

 primăverii” Artă: ,,Colorăm frunzele de ghiocel” DEC: Cântec: ,,Primul ghiocel”  miroase ,,Ghiocei” - mozaic DEC: Repetarea 

 Rutine III.Jocuri: ,,Deschide urechea bine” Joc muzical: ,,Bat din palme”  frumos?” Lectură:  cântecului 

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Te-am I.Ştiinţă: ,,Ce este un mărţişor?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Încep să Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Numărătoarea 

 aşteptat, Construcţii: ,,Flori pentru mama” ,,Numărul şi cifra 4” - predare  apară florile imagini de DEC: Temă la alegere 

 primăvară!” III.Joc: ,,Batistuţa” DEC: Modelaj: ,,Ghiocelul”  de mărţişoare”  

 Rutine    primăvară” Lectură:  

 
Tranziții 

      

Joi ,,Bine ai I.Artă:Modelaj: ,,Un mărţişor” DPM:Mers în echilibru pe un Joi ,,Mărţişorul Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Trecem 

 venit, Nisip şi apă: ,,Şanţuri pentru ghiocei” plan ridicat Joc: ,,La circ”  este un copiii harnici care puntea” 

 primăvară!” III.Joc muzical: ,,Bat din palme” Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne  simbol al adună jucăriile”  

 Rutine  răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări ca  primăverii” Lectură:  

 Tranziții  vrăbiuţa!     
        

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

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

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

 Tranziții III.Joc: ,,Deschide urechea bine!”      
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Săptămâna 22 
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 ,,Zi de I.Construcţii: ,,Cadouri pentru mama” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Culegem Ştiinţă: ,,Ziua DŞ: Joc didactic: 

 sărbă- Bibliotecă: ,,Poezii dedicate mamei” Lectură după imagini: ,,De ziua  flori pentru mamei” - internet ,,Avem musafiri” 

 toare” III.Joc de mişcare: ,,Bucheţele, mamei”  mama” Lectură:  

 Rutine bucheţele”      

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Flori I.Joc de rol: ,,De-a mămicile” DLC: Memorizare: ,,Mama” Marţi ,,O iubesc pe Construcţii: ,,Casă DLC: Repetarea poeziei 

 pentru Artă: ,,Colorează florile din coşuleţ” DEC: Cântec: ,,Astăzi este ziua  mama cel pentru mama” DEC: Repetarea 

 mama” III.Joc: ,,Puişorii vin la cloşcă” mamei”. Joc muz: ,,Iarnă să te  mai mult!” Lectură: cântecului 

 Rutine/tran  duci cu bine!”     
        

Miercuri ,,Munca I.Artă: ,,Colorează coşuleţul de flori” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Adun Joc de rol: ,,Cu DŞ: ,,Facem buchete 

 mamei” Ştiinţă:,,Merită mama o sărbătoare a ei?” ,,Numărăm flori pentru mama”  jucăriile ca mama la plimbare” pentru mama” 

 Rutine III.Joc:,,Coroana e rotundă” Consolidarea numărului 4 - ex.cu  să o bucur Lectură: DEC: Finalizarea 

 Tranziții  DEC: Pictură: ,,Vaza cu flori”  pe mama.”  lucrării 
        

Joi ,,La mulţi I.Construcţii: ,,Vaze pentru flori DPM:Învăţarea târârii pe Joi ,,Ştiu să-i Bibliotecă: ,,Album DPM: Joc: ,,Umblă 

 ani, Nisip şi apă: ,,Plantăm flori pentru genunchi şi palme  fac o urare de familie” ursul” 

 mămico!” mama” Joc: ,,Cercetaşii”  mamei” Lectură:  

 Rutine/tran III.Joc muz: ,,Am vrut să-ţi culeg o Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul     
        

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

 este Ştiinţă: ,,Cum se sacrifică mama pentru mamei” - norme de comportare  cuviincios la mama” musafiri” 

 numai a-şi creşte copilul?”   Ziua Lectură:  

 una!” Construcţii: ,,Casă de vacanţă pentru   mamei!”   

 Rutine mama”      

 Tranziții III. Joc muzical: ,,Am vrut să-ţi culeg o      

  floare”      
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                  Săptămâna 23 

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA: ,,ASPECTE SPECIFICE ANOTIMPULUI PRIMĂVARA” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Ce frumos I.Construcţii: ,,Gard pentru grădină” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Copilul Ştiinţă: ,,Primăvara DŞ: Joc: ,,Când se 

 miros Bibliotecă: ,,Fenomene şi aspecte de Observare: ,,Fenomene şi  politicos” în lume” - internet întâmplă?” 

 zambilele!” primăvară” aspecte caracteristice   Lectură:  

 Rutine III.Joc de mişcare: ,,Vine trenul” primăverii”     

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Înfloresc I.Joc de rol: ,,Florile şi soarele” DLC: Joc didactic: ,,Când se Marţi ,,Sunt harnic Construcţii: ,,Casă DLC: Joc didactic: 

 lăcră- Artă: ,,Crenguţa înmugurită” întâmplă?”  şi ordonat” pentru păpuşă” ,,Alege jetonul potrivit!” 

 mioarele!” III.Jocuri: ,,Vine trenul” DEC: Cântec: ,,Primăvara a   Lectură: DEC: Joc muzical: 

 Rutine  sosit”. Joc.muz.: ,,Iarnă să te    ,,Iarnă să te duci cu 

 Tranziții  duci cu bine!”    bine!” 
        

Miercuri ,,Zarzării au I.Ştiinţă: ,,De ce înverzesc pomii?” DŞ: Activitate matematică: Joc Miercuri ,,Mă îmbrac Joc de rol: ,,Cu DŞ: Joc logico- 

 flori” Construcţii: ,,Căsuţe pentru păsărele” logico-matematic: ,,Săculeţul  singur” mama la plimbare matematic: ,,Alege o 

 Rutine III.Joc distractiv: ,,Zboară-zboară” fermecat”   în parc” piesă!” 

 Tranziții  DEC: Modelaj: ,,Soare”   Lectură: DEC: Temă la alegere 
        

Joi ,,Soarele I.Construcţii: ,,Alei pentru grădină” DPM:Repetarea târârii pe Joi ,,Ştiu să mă Bibliotecă: ,,Album DPM: Joc: ,,Ursuleţii-şi 

 încălzeşte mai Nisip şi apă: ,,Straturi pentru flori” genunchi şi palme Joc:  încalţ” cu aspecte de caută mama” 

 puternic” III.Joc: ,,Ursul doarme” ,,Ursuleţii-şi caută mama”   primăvară”  

 Rutine  Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul   Lectură:  

 Tranziții  3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii     
        

Vineri ,,A înverzit I.Bibliotecă: ,,Aspecte de primăvară” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Facem Artă: Temă la DOS: Fin 

 iarba” Ştiinţă: ,,Curiozităţi ale primăverii”   ordine la alegere  

 Rutine Construcţii: ,,Pomul înflorit” - aplicaţie  jucării” Lectură:  

 Tranziții III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă”      
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Săptămâna 24 
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 iese DŞ: Joc: ,,Alege jetoane 

 curtea Bibliotecă: ,,Citim imagini cu păsări” Lectura după imagini: ,,Păsări  aranjez puiul din ou?” cu foloase de la păsări 

 bunicii” III.Joc: ,,Puişorii vin la cloşcă!” de curte” - dacă se poate,  hăinuţele” Lectură: de curte!” 

 Rutine  observarea este cea mai indicată     

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Să dăm I.Joc de rol: ,,De-a ferma de păsări” DLC: Joc didactic: ,,Alege o Marţi ,,Mă spăl pe Construcţii: DLC: ,,Găina face...” 

 mâncare la Artă: ,,Colorăm puişorul” pasăre de curte şi spune ceva  mâini şi ,,Curte pentru DEC: Repetarea 

 păsări!” III.Jocuri: ,,Puişorii vin la cloşcă” despre ea!”  înainte de păsări” cântecului 

 Rutine  DEC: Cântec: ,,Găinuşa  masă şi Lectură:  

 Tranziții  moţată”  după”   
        

Miercuri ,,Ce ştim I.Ştiinţă: ,,Cum ies puişorii?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Folosesc Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Ne jucăm cu 

 despre Construcţii: ,,Gard de protecţie pentru ,,Numărul şi cifra 5” - predare  des imagini despre degetele” 

 păsări?” puişori” DEC: Desen: ,,Raţa” - şablon  şerveţelul” curci” DEC: Desenăm după 

 Rutine/tran III.Joc: ,,Găinuşele la cuibar!”    Lectură: şabloane 
        

Joi ,,De vorbă I DPM: Învăţarea căţărării pe Joi ,,M-am Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Căţărătorii 

 cu un Construcţii: ,,Ferma de păsări” scară fixă  aşezat îngrijitorii de pe bloc” 

 puişor” Nisip şi apă: ,,Lac pentru raţe” Joc: ,,Alpiniştii”  frumos în păsări”  

 Rutine III.Joc: ,,Găinuşele la cuibar!” Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul  pat şi aştept Lectură:  

 Tranziții  3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii  povestea”   
        

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

 păsările de Ştiinţă: ,,Curiozităţi despre păsările de Povestire: ,,Răţuşca cea urâtă”  jucăriile din cartea cu păsări” ,,Răţuşca cea urâtă” 

 curte!” curte”   clasă înainte Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Vulpea la găini”   de plecare”   

 Tranziții       



Săptămâna 25 
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” Bibliotecă: ,,Răsfoim cărţi cu păsări Lectura după imagini: ,,Barza şi  descurc la ,,Căsuţe pentru păsări călătoare” 

 Rutine călătoare” rândunica”  dezbrăcare” păsărele”  

 Tranziții III. ,,Luaţi seama bine”    Lectură:  
        

Marţi ,,Ce mi-a I.Joc de rol: ,,De-a costructorii de DLC: Povestire: ,,Unde a zburat Marţi ,,Folosesc Ştiinţă: Ştiaţi că: DLC: Repovestire cu 

 povestit o cuiburi” rândunica?”  apa şi ,,Păsările călătoare ajutorul educatoarei 

 Rândunea?” Artă: ,,Cuibul rândunicii” DEC: Cântec: ,,Rândunica a  săpunul” se întorc la acelaşi DEC: Repetarea 

 Rutine III.Jocuri: ,,Luaţi seama bine” sosit”   cuib” cântecului 

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Miercuri ,,Rândunica I.Ştiinţă: ,,Ce îi lipseşte păsării?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mâinile Bibliotecă: ,,Citim DŞ: Numărăm în 

 îşi face Construcţii: ,,Căsuţa păsărelelor” ,,Consolidarea numărului 5”  curate ţin despre berze” limitele 1-5 

 cuib” III.Joc: ,,Păsărică mută-ţi cuibul” DEC: Pictură: ,,Rândunica”  boala Lectură: DEC: Finalizarea 

 Rutine/tran    departe”  lucrării 
        

Joi ,,Se întorc I.Construcţii: ,,Casa unde-şi face barza DPM: ,,Mers cu ocolire de Joi ,,Unde nu Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Printre 

 păsările cuib” obstacole”  intră soarele păsările călătoare” copaci” 

 călătoare” Nisip şi apă: ,,Drumul berzei spre casă” Joc: ,,Prin pădure”  pe geam...” Lectură:  

 Rutine III. ,,Păsărică mută-ţi cuibul” Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne     

 Tranziții  răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări !     
        

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

DOS: Lipim boabe 

pentru rândunică 

 o sosirea primăverii”   prieten cu ,,Zboară, zboară”  

 rândunică” Ştiinţă: ,,Ce sunt păsările călătoare?” ,,Rândunica”  periuţa de Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Zboară, zboară”   dinţi”   

 
Tranziții 

      

Formatted: Indent: Left:  0"



Săptămâna 26 
TEMA: CINE ŞI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?  
SUBTEMA: ,,PĂSĂRI” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Au venit I.Construcţii: ,,Coteţ de păsări” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă Ştiinţă: ,,De unde DŞ: ,,Ce ştii despre?” 

 rându- Bibliotecă: ,,Citim despre păsări” Joc didactic: ,,Alege o pasăre şi  îmbrac vin păsările?”  

 nelele!” III. ,,Păsărică mută-ţi cuibul!” spune ce ştii despre ea?”  singur” Lectură:  
        

Marţi ,,Îmi place I.Joc de rol: ,,De-a gospodinele” DLC: Joc didactic: ,,Cine face Marţi ,,Îmi Construcţii: DLC: Joc: ,,Alege 

 raţa, că Artă: ,,Colorăm puişori de păsări” aşa?” - păsări de curte  aranjez ,,Clocitoarea” jetonul potrivit” 

 merge III.Joc: ,,Puişorii la cloşcă!” DEC: Cântec: ,,Rândunica a sosit”  hăinuţele Lectură: DEC: Audiţie muzicală 

 legănat”  Joc muzical: ,,Răţuştele mele”  în dulap”   
        

Miercuri ,,Găinuşa I.Ştiinţă: ,,Cine cloceşte ouăle?” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă spăl Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Trenuleţul 

 cea Construcţii: ,,Cuibar pentru găină” Joc logico-matematic: ,,Trenul”-  pe dinţi de îngrijitorii de triunghiurilor” 

 moţată” III.Joc: Jocuri în curte după formă  două ori păsări” DEC: Temă la alegere 

 Rutine  DEC: Modelaj: ,,Cuiburi”  pe zi” Lectură:  

 
Tranziții 

      

Joi ,,Cocoşe- I.Construcţii: ,,Clocitoare” DPM: Traseu aplicativ: ,,Mers cu Joi ,,Mănânc Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: 

 lul meu Nisip şi apă: ,,Desenăm ouă” ocolire de obstacole şi mers în  fără din enciclopedia cu ,,Excursioniştii” 

 isteţ” III.Jocuri în curtea grădiniţei echilibru cu transport de obiecte  zgomot” păsări”  

 Rutine  uşoare”. Joc: ,,În excursie”   Lectură:  

 Tranziții  Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul     

   3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii     
        

Vineri ,,Vestitorii I.Bibliotecă: ,,Citim ghicitori cu păsări” DOS: Repovestire: ,,Răţuşca cea Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm în DOS: Joc: ,,Recunoaşte 

 

Primăverii,

bun sosit!” Ştiinţă: ,,Curiozităţi despre berze” urâtă”  jucăriile în cărţi cu păsări” personajul!” 

 Rutine III.Jocuri în curtea grădiniţei   clasă Lectură:  

 Tranziții    înainte să   

     plec”   
        



Săptămâna 27 
TEMA: CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT  
SUBTEMA: ,,NE PREGĂTIM DE PAŞTE” 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

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

 copiilor” Bibliotecă: ,,Citim din Cartea mea cu Lectură după imagini: ,,Ne  mamei o ,,Spune ce ai sărbătorim la Paşte?” 

 Rutine relatări biblice” pregătim de Paşti”  bucurie: mă gustat!”  

 Tranziții III.Joc: ,,Iepuraşu-n iarbă”   îmbracsingur Lectură:  
        

Marţi ,,Aşteptăm I.Bibliotecă: ,,Relatări biblice” DLC: ,,Ne pregătim de Paşti” Marţi ,,Aşez masa Ştiinţă: ,,Isus a fost DLC: ,,Desparte în 

 iepuraşul!” Joc de rol: ,,De-a bucătăresele” - despărţire în silabe  pentru cel mai mare silabe...” 

 Rutine/tran III.Jocuri: Jocuri în curtea grădiniţei DEC: Audiţie: Cristos a înviat!  musafiri” învăţător” Lectură: DEC: Audiţie 
        

Miercuri ,,Ce ne I.Artă: ,,Pictăm ouă” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă spăl pe Bibliotecă: Citim DŞ: ,,Al câtelea ou este 

 spune Ştiinţă:,,Isus Cristos este fiul lui ,,Numeralul ordinal”  mâini de din ,,Cartea mea cu roşu?” 

 iepuraşul?” Dumnezeu” DEC: Desen: ,,Ouă colorate”  câte ori este relatări biblice” DEC: Finalizarea 

 Rutine/tran III.Joc: Iepuraşii la morcovi”   nevoie” Lectură: lucrării 
        

Joi ,,Coşul cu I.Construcţii: ,,Cerul, casa lui Isus” DPM: Învăţarea săriturii în Joi ,,Mă joc pe Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Vrăbiuţele 

 ouă Nisip şi apă: ,,Cozonaci” adâncime.  afară ca să iepuraşii” şi automobilul” 

 vopsite” III.Joc: ,,Alergăm ca iepuraşii” Joc: ,,Broscuţele sar în lac”  fiu puternic” Lectură:  

 Rutine  Ex.1.Privim sus, jos 2.Ne     

 Tranziții  răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări!     
        

Vineri ,,Cristos a I.Bibliotecă: ,,Relatări despre Isus” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm DOS: Lipim un iepuraș 

 înviat!” Ştiinţă: ,,Isus ne învaţă să fim ,,Felicitări de Paşte”  jucăriile cu coşul cu ouă” de Paște 

 Rutine ascultători”   care m-am Lectură:  

 Tranziții III.Joc: ,,Sărim ca iepuraşii”   jucat”   
        



Săptămâna 28 
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 ,,Poveste cu I.Construcţii: ,,Sera pentru legume” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am învăţat Ştiinţă: ,,Cum cresc DŞ: ,,Din ce legume 

 legume” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu legume” Observare: ,,Salata, ridichea,  să fiu legumele?” facem o salată?” 

 Rutine/tran III.Joc: ,,Mergi cum bat!” ceapa verde”  ordonat” Lectură:  
        

Marţi ,,Din I.Joc de rol: ,,De-a vânzătorii de DLC: Povestire: ,,Ridichea Marţi ,,Învăţ să Construcţii: ,,Lădiţe DLC: Repovestire cu 

 seminţe au legume” uriaşă”  păstrez pentru legume” sprijinul educatoarei şi 

 ieşit Artă: ,,Colorăm legume timpurii” DEC: Cântec: ,,Primăvara a  ordine la Lectură: suport intuitiv 

 legume” III.Jocuri: ,,Tragem de ridiche” sosit”  dormitor”  DEC: Repetare cântec 

 Rutine/tran  Joc muzical: ,,Soldaţii”     
        

Miercuri ,,Legumele I.Ştiinţă: ,,Legumele sunt sănătoase” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Învăţ să Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Colorează atâtea 

 sunt Construcţii: ,,Gard pentru grădină” ,,Formăm scara numerică”  mănânc imagini cu multe buline cât arată cifra!” 

 sănătoase” III.Joc: ,,Iepurii vin la salată!” DEC: Pictură: ,,Ridichea”  legume” legume” DEC: ,,Colorăm 

 Rutine/tran     Lectură: legume” 
        

Joi ,,E I.Construcţii: ,,Piaţa de legume” DPM: Învăţarea trecerii peste Joi ,,Servesc Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Trecem 

 primăvară Nisip şi apă: ,,Straturi de legume” aparate joase cu sprijin pe mâini  gustarea fără vânzătorii de peste cuburile din sala 

 în grădina III.Joc de mişcare:,,Vânătorii şi şi picioare.  să fac legume” de sport” 

 bunicii” iepuraşii” Joc: ,,Treci peste bancă!”  firimituri”   

 Rutine  Ex.1.Privim sus, jos 2.Culegem   Lectură:  

 Tranziții  ceapă 3.Ne răsucim 4.Sări ca     

   mingea!     
        

Vineri ,,Grădinarii I.Bibliotecă: ,,Citim pe internet despre DOS: Om şi societate: Vineri ,,Las Artă: ,,Desenăm DOS: ,,Ce înseamnă 

 veseli” legume timpurii”   jucăriile din legume după curăţenie?” 

 Rutine Ştiinţă: ,,Alegeţi şi grupaţi!” ,,Ordine şi curăţenie”  clasă contur”  

 Tranziții III.Jocuri libere în curtea grădiniţei   ordonate Lectură:  

     când plec”   
        



Săptămâna 29 
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: ,,Dumnezeu DŞ: Joc ,,Alege o 

 culori mozaic Observare spontană: ,,Albina,  să fiu le-a făcut pe toate insectă să vorbim despre 

 diferite” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu insecte” furnica, gărgăriţa, fluturele”  ordonat” spre folosul ea” 

 Rutine III.Joc: ,,Furnicuţa cară sacul”    oamenilor”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Marţi ,,Gărgări- I.Joc de rol: ,,De-a albinuţele” DLC: Memorizare: ,,De pe-o Marţi ,,Mănânc Construcţii: ,,Căsuţe DLC: Repetarea poeziei 

 ţele se Artă: ,,Gâze şi flori - mii de culori” Bună dimineaţă”  civilizat” pentru insecte” DEC: Repetare cântec şi 

 joacă cu III.Jocuri: ,,Fluturii vin la flori” DEC: Cântec: ,,Albinuţa mea”   Lectură: joc muzical 

 Rutine  Joc muzical: ,,Geieraşul”     

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Gâzele I.Ştiinţă: ,,Ce rost au gâzele” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Mă îmbrac Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Aranjăm pătrate să 

 nu fac rău” Construcţii: ,,Fluturi” - mozaic ,,Numeralul ordinal”  şi dezbrac imagini frumoase cu facem faguri” 

 Rutine III.Joc: ,,Furnicuţa trece obstacolul” DEC: Modelaj: ,,Gărgăriţa”  singur” insecte” DEC: Finalizarea 

 Tranziții     Lectură: lucrării 
        

Joi ,,Îmi place I.Construcţii: ,,Muşuroi pentru furnici” DPM: ,,Gimnastică ritmică: Joi ,,Apa şi Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Dansul 

 mierea de Nisip şi apă: ,,Drumul furnicuţei” Dansul albinuţelor”  săpunul sunt furnicuţele” albinuţelor” 

 albine” III.Joc: ,,Gâzele zboară!” Ex.1.Zboară fluturaşul 2.Ne  prietenii Lectură:  

 Rutine  răsucim 3.Ne aplecăm  mei”   

 Tranziții  4.Gândăcelul răsturnat!     
        

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

 fluturii” Ştiinţă: ,,Să nu omori gâzele!” ,,Fluturi şi flori” - aplicaţie  clasa la insecte” Expunerea 

 Rutine III: ,,Căutăm gâze prin iarbă şi flori”   plecare” Lectură: lucrărilor 

 
Tranziții 

      



Săptămâna 30 
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 ,,Un I.Construcţii: ,,Florăria” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Îmi plac Joc senzorial: ,,Ce DŞ: ,,Alege o floare şi 

 zambet, o Joc de rol: ,,De-a florăria” Observare: ,,Laleaua”  florile!” ai mirosit?” spune ce ştii!” 

 floare” III.Joc de mişcare: ,,Culegem flori”    Lectură:  
        

Marţi ,,Au I.Bibliotecă: ,,Imagini cu flori de DLC: Joc didactic: ,,Eu spun Marţi ,,Am învăţat Construcţii: ,,Flori” DLC: ,,O lalea, multe...” 

 înflorit primăvară” una, tu spui multe” - singular,  să ud florile” - truse diferite DEC: Repetare cântec 

 lalelele” Artă: ,,Colorăm în cărţile cu flori” plural şi propoziţii - flori   Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Fluturii vin la flori” DEC: Cântec: ,,Ghiocelul şi     

 Tranziții Opţional florile”. Joc muzical la alegere     
        

Miercuri ,,Florile I.Ştiinţă: Orientare în spaţiu: ,,Ajută DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Folosim Ştiinţă: ,,Alege pe DŞ: Joc: ,,Sus-jos, pe-sub, 

 sunt albina să ajungă la floare” ,,Poziţii spaţiale”  şerveţele la internet o floare lângă, în faţă-în spate” 

 vesele” Construcţii: ,,Ronduri de flori” - mozaic DEC: Desen: ,,Laleaua”  fiecare care-ţi place!” DEC: Finalizarea lucrării 

 Rutine III.Joc cu text si cânt: ,,Când am fost noi   masă” Lectură:  

 Tranziții la pădure”      
        

Joi ,,Au I.Artă: Modelaj: ,,Flori” DPM: Gimnastică ritmică: Joi ,,Nu vorbim Jocuri de mişcare: DPM: ,,Gimnastică 

 înflorit pe Construcţii: Truse diferite ,,Dansul florilor”  în timpul ,,Ursul doarme”, ritmică” 

 luncă III.Joc distractiv: ,,Albinele şi florile” Ex.1.Zboară fluturaşul 2.Ne  mesei!” ,,Iepuraşu-n iarbă”  

 flori” Opţional răsucim 3.Ne aplecăm     

 Rutine  4.Gândăcelul răsturnat!   Lectură:  

 
Tranziții 

      

Vineri ,,Simfonia I.Ştiinţă: ,,Curiozităţi despre flori” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Ştiu să Joc muzical: DOS: ,,Cum îngrijim 

 florilor şi a Construcţii: ,,Flori” - mozaic ,,Micii grădinari”  îmbrac ,,Bat din palme” florile?” 

 culorilor” III.Joc distractiv: ,,Deschide-ţi urechea   singur Lectură:  

 Rutine bine”   pijamaua”   

 
Tranziții 

      

Formatted: Spanish (International Sort)



Săptămâna 31 
TEMA: CÂND CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  
SUBTEMA:,,CE AM ÎNVĂŢAT DESPRE PRIMĂVARĂ?” - Evaluare proiect 

 

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

Ziua / ADP ALA ADE Ziua / ADP ALA ADE 

Data    Data    
        

Luni ,,Zâna I.Construcţii: ,,Căsuţă pentru Zâna DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am învăţat Ştiinţă: ,,Unde mă DŞ: Joc: ,,Ce ştii 

 Primăvara” Primăvara” Convorbire cu suport intuitiv:  să am grijă joc?” despre...?” 

 Rutine Bibliotecă: ,,Citim imagini cu ,,Ce am învăţat despre  de jucării” Lectură:  

 Tranziții primăvara” primăvară?”     

  III.Jocuri libere în curte      
        

Marţi ,,Ce mi-a I.Joc de rol: ,,De-a furnicuţele” DLC: Joc didactic: ,,Recunoaşte Marţi ,,Protejăm Construcţii: DLC: Repetarea poeziilor 

 povestit o Artă: ,,Colorăm flori de primăvară” imaginea şi desparte în silabe...!”  florile!” ,,Palatul despre primăvară, flori, 

 gărgăriţă?” III.Jocuri la aparatele de joacă DEC: Cântece şi jocuri muzicale   Primăverii” gâze 

 Rutine     Lectură: DEC: Cântece cunoscute 

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Ce multe I.Ştiinţă:,, Natura se trezeşte la viaţă” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Sunt atent Joc: ,,Scaunele DŞ: ,,Ne jucăm cu 

 ştiu despre Construcţii:,,Lădiţe pentru flori” ,,Verificarea număratului în  la muzicale! degetele” 

 primăvară!” III.Joc:,,Păsărică mută-ţi cuibul!” limitele 1-5”  îmbrăcat!” Lectură: DEC: Finalizarea lucrării 

 Rutine  DEC: Pictură: ,,Pomii înfloriţi”     

 
Tranziții 

      

Joi ,,Zburdăm I.Construcţii: ,,Camioane pentru DPM: Concurs de alergare Joi ,,Pot, vreau, Bibliotecă: DPM: Joc: ,,Sări ca 

 ca albinele” legume” Ex.1.Privim după fluturi 2.Ne  trebuie” ,,Album de iepuraşul!” 

 Rutine Nisip şi apă: ,,Drumul gândăcelului” răsucim 3.Ne aplecăm 4.Sări   primăvară”  

 Tranziții III.Joc: ,,Culegem flori” peste gâză!   Lectură:  
        

Vineri ,,Iubim I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu gâze...” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Clasa mea Artă: ,,Temă la 

DOS: Lipim flori pe 

rochița Zânei Primăvara 

 natura!” Ştiinţă: ,,Despre primăvară” ,,Zâna Primăvara” - confecţie  ca o floare alegere”  

 Rutine III.Jocuri la aparatele de joacă   de Lectură:  

 Tranziții    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 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, -   Coli de hârtie, blocuri de desen  - Maşini 

 CD - Cărţi de colorat     

- Jetoane cu anotimpuri - Lipici, hârtie glasată     

-        

Joc de masă: Construcţii:  Ştiinţă: 

- Puzzle - Truse diverse   


 Planşe cu mijloace de transport 

-   Jocul mijloacelor de transport - Mozaic   


 Internet 

- Jocul culorilor - Materiale din natură  NISIP ŞI APĂ:  

      


 Forme pentru nisip 

      


 Cutie de plastic cu nisip 



Inventar de probleme:  
Ce ştiu copiii?  

 Să denumească mijloacele de transport pe uscat


 Că avionul zboară


 
Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 

 

 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? 

 

1. Să recunoască şi să denumescă avionul, elicopterul, racheta, vaporul, barca 

2. Mediile prin care circulă mijloacele de transport 

3. Să se comporte în mijloacele de transport 

4. 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 ,,Cu I.Construcţii: ,,Garaj” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mestec cu Ştiinţă: ,,Reguli de DŞ: ,,Cine conduce...?” 

 maşina la Bibliotecă: ,,Citim imagini cu Observare: ,,Automobilul”,  gura circulaţie”  

 grădiniţă” automobile” ,,Autobuzul” etc.  închisă” Lectură:  

 Rutine III.Joc: ,,Şoferii în concurs”      

 
Tranziții 

      

Marţi ,,O I.Joc de rol: ,,De-a mecanicii de DLC: Joc didactic: ,,Denumeşte şi Marţi ,,Folosesc Construcţii: ,,Curte DLC: ,,Maşina are... 

 călătorie” locomotivă” formează o propoziţie!” - jetoane  corect pentru maşină şi silabe 

 Rutine Artă: ,,Colorăm maşini” cu mijloace de transport  tacâmul” căruţă” DEC: Repetare cântec 

 Tranziții III.Joc: ,,Vine trenul” DEC: Cântec: ,,Trenul”   Lectură:  
        

Miercuri ,,Atenţie, I.Ştiinţă: ,,Primul mijloc de transport” DŞ: Activitate matematică: Joc Miercuri ,,Mă descurc Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Mai multe” 

 

se închid 

ușile!” Construcţii: ,,Depoul trenurilor” didactic: ,,Să fie tot atâtea!”  singur la poliţiştii” DEC: Temă la alegere 

 Rutine III.Joc: ,,Trenul cu surprize” DEC: Modelaj: ,,Roţi de maşină”  dormitor” Lectură:  

 
Tranziții 

      

Joi ,,Am acasă I.Construcţii: ,,Suport pentru bicicletă” DPM: Combinaţii de mers şi Joi ,,Mâinile Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Copii, 

 maşinuţe” Nisip şi apă: ,,Drum pentru biciclete” alergare. Joc: ,,Copii, fugiţi!”  curate ţin imagini cu mijloace fugiţi”! 

 Rutine III.Jocuri la aparatele de joacă Ex.1.Locomotiva 2.Pisica se  boala de transport ”  

 Tranziții  întinde 3.Ne răsucim 4.Sări minge!  departe” Lectură:  
        

Vineri ,,Ne I.Bibliotecă: ,,Citim imagini cu căruţe” DOS: Om şi societate: Vineri ,,Las Artă: ,,Colorăm DOS: ,,Ce ştim despre 

 plimbăm Ştiinţă: ,,Mijloace moderne de ,,Agentul de circulaţie”  jucăriile autobuzul” agentul de circulaţie?” 

 prin oraş” transport”   ordonate în Lectură:  

 Rutine III.Jocuri la aparatele de joacă   clasă”   

 
Tranziții 

      



Săptămâna 33 
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 ,,Hai la I.Construcţii: ,,Vaporul” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îmbrac Ştiinţă: ,,Cum DŞ: ,,Cu ce călătorim?” 

 vaporaşe!” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu vapoare” Lectură după imagini: ,,Mijloace  repede ca un pluteşte vaporul?”  

 Rutine III.Jocuri libere în curte de transport pe apă”  marinar” Lectură:  

 
Tranziții 

      

Marţi ,,Ne jucăm I.Joc de rol: ,,De-a barcagii”” DLC: Joc didactic: ,,Desparte în Marţi ,,Aranjez Construcţii: ,,Portul DLC: ,,Câte silabe 

 cu bărci” Artă: ,,Colorăm şalupa” silabe”  masa pentru Constanţa” are...?” 

 Rutine III.Jocuri la aparatele de joacă din curte DEC: Cântec  prânz” Lectură: DEC: Repetare cântec 

 
Tranziții 

      

Miercuri ,,Ai văzut o I.Ştiinţă: ,,Ce ştii despre?...” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,Ascult în Joc de rol: ,,De-a DŞ: ,,Să fie tot atâtea 

 şalupă?” Construcţii: ,,Barca” ,,Compararea grupelor de obiecte  linişte marinarii” fetiţe câţi băieţi sunt!” 

 Rutine III.Joc: ,,Marinarii la comandă” prin formare de perechi”  povestea” Lectură: DEC: 

 Tranziții  DEC: Desen: ,,Barca”     
        

Joi ,,Ne jucăm I.Construcţii: ,,Şalupa” DPM: Dans popular: ,,Hora” Joi ,,Hăinuţele Bibliotecă: ,,Citim DPM: Joc: ,,Hora” 

 în apă” Nisip şi apă: ,,Valuri lăsate de vapor” Ex.1.Locomotiva 2.Pisica se  mele sunt imagini cu mijloace  

 Rutine III. ,,Vâslim spre mal” întinde 3.Ne răsucim 4.Sări  ordonate” de transport pe apă”  

 Tranziții  minge!     
        

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

 marinari!” Ştiinţă: ,,Ce ai ales?” ,,Răsucim sfoară pentru marinari”  jucăriile din după şablon sforile” 

 Rutine III.Jocuri libere în curte - răsucire  clasă la Lectură:  

 Tranziții    plecare”   
        



Săptămâna 34 
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 ,,Am văzut I.Construcţii: ,,Aeroport” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Mă îngrijesc Ştiinţă: ,,Cu ce DŞ: ,,Cu ce zburăm?” 

 un avion” Bibliotecă: ,,Citim imagini cu avioane” Lectură după imagini:  singur” seamănă  

 Rutine III.Joc: ,,Avioanele” ,,Mijloace de transport în aer”   avioanele?”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Marţi ,,Am venit cu I.Joc de rol: ,,De-a pasagerii din avion” DLC: Joc didactic: ,,Cu ce Marţi ,,Încerc să-mi Construcţii: DLC: ,,Avionul duce...” 

 

viteza 

Avionului” Artă: ,,Colorăm avionul” călătorim?”  aranjez patul” ,,Aeroport DEC: ,,Cântece” 

 Rutine III.Jocuri libere în curte DEC: Cântece pentru serbare   internaţional”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Miercuri ,,Elicopterul I.Ştiinţă: ,,Primul aviator român” DŞ: Activitate matematică: Miercuri ,,M-am spălat Bibliotecă: ,,Citim DŞ: ,,Scara numerică” 

 Smurd” Construcţii: ,,Hangar pentru avioane” ,,Scara numerică”  pe mâini des” imagini cu primele DEC: ,,Avion cu motor” 

 Rutine III.Joc: ,,Avioane pe pistă” DEC: Pictură: ,,Avionul”   avioane”  

 
Tranziții 

    
Lectură: 

 

Joi ,,Cu racheta I.Construcţii: ,,Pistă pentru avioane” DPM: ,,Aruncare şi prinderea Joi ,,Mă joc Joc de rol: ,,De-a DPM: Joc: ,,Zboară 

 pe lună!” Nisip şi apă: ,,Urme de avion cu cu o mână”  frumos cu călătoria cu avionul” 

 Rutine reacţie” Joc: ,,Aruncăm cu avioane”  copiii” avionul”  

 Tranziții III.Jocuri la aparatele de joacă Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul   Lectură:  

   3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii     
        

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

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

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

  III.Jocuri la aparatele de joacă   jucat”   
        



Săptămâna 35 
TEMA: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?  
SUBTEMA: ,,1 IUNIE 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 ,,E ziua ta, I.Construcţii: ,,Globul pământesc” DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Am crescut Ştiinţă: ,,Copiii DŞ: ,,Unde ai vrea să ai 

 copile!” Joc de rol: ,,De-a parcul de distracţii” Lectura după imagini: ,,1 Iunie”  mare şi sunt rostul vieţii” un prieten?” 

 Rutine III. Plimbare în parc   construiesc Lectură:  

 Tranziții    fără ajutor”   
        

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

 ani, copii!” Artă: ,,Copii din rase diferite” DEC: Cântec: ,,De ziua ta!”  săpunul sunt ,,Palatul copiilor” DEC: Repetare cântec 

 Rutine III.Jocuri la aparatele de joacă   prietenii Lectură:  

 Tranziții    mei”   
        

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

 horă, Ştiinţă: ,,De ce ne-a dat Dumnezeu Evaluare finală  gustarea fără ,,De-a poveştile DEC: Temă la alegere 

 copii!” copii?” DEC: Temă la alegere  să vorbesc” copilăriei”  

 Rutine III.Joc: ,,Copii, fugiţi!”    Lectură:  

 
Tranziții 

      

Joi ,,Copiii, un I.Construcţii: ,,Disneyland” DPM: Repetarea dansului Joi ,,În dulăpior Bibliotecă: ,,Citim DPM: Repetarea 

 dar de la Nisip şi apă: ,,Cercuri pentru horă” popular ,,Hora”  păstrez imagini cu copii dansului popular ,,Hora” 

 Dumnezeu” III.Jocuri în parc Ex.1.Privim podeaua 2.Avionul  ordine” fără copilărie”  

 Rutine  3.Pendulul 4.Uriaşii şi piticii   Lectură:  

 
Tranziții 

      

Vineri ,,Copilărie, I.Bibliotecă: ,,Jocuri ale copiilor” DOS: Activitate practică: Vineri ,,Aranjez Artă: ,,Colorăm 

DOS: Lipim o pălărie pe 

capul copilului 

 copilărie” Ştiinţă: ,,Copiii ascultători” ,,Copilul” - confecţie din aţe  jucăriile la jucării pentru  

 Rutine  înnodate cu ajutorul părinţilor  plecare” copii”  

 Tranziții III. În parc împreună cu părinţii    Lectură:  
        



Săptămâna 36 
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 ,,Am crescut I.Construcţii: Truse diferite DŞ: Cunoaşterea mediului: Luni ,,Ştiu să mă Ştiinţă: ,,Am DŞ: ,,Cu ce mă joc?” 

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

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

 Tranziții activitatea noastră”   singur” Lectură:  

  III.Jocuri libere în curte      
        

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

 multumesc!” reviste” personajul şi spune ce ştii  mănânc ,,Grădiniţa” personajul...” 

 Rutine Joc de rol: ,,De-a educatoarea” despre el”  civilizat” Lectură: DEC: Repetarea 

 Tranziții Artă: ,,Colorăm fără să depăşim DEC: Repetarea cântecelor    cântecelor pentru 

  spaţiul” pentru serbare    serbare 

  III.Jocuri în curte      
        

Miercuri ,,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: Aranjarea mapelor 

 frumos loc” Construcţii: La alegerea copiilor recunoaşte figurile geometrice  mâini de Lectură: cu lucrări 

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

 Tranziții  DEC: Pictură: Temă la alegere  nevoie”   
        

Joi ,,Vă iubesc, I.Artă: Modelaj: La alegere DPM: Repetarea dansurilor Joi ,,Ştiu să-mi Bibliotecă: ,,Citim DPM: Dansuri populare: 

 colegii mei!” Construcţii: Temă la alegere pentru serbare  aranjez imagini de la prima ,,Hora” şi ,,Alunelul” 

 Rutine Nisip şi apă: ,,Castele de nisip”   hăinuţele” serbare”  

 Tranziții III.Jocuri la nisipar    Lectură:  
        

Vineri ,,A sosit I.Bibliotecă: ,,Citim imagini din DOS: Om şi societate: Vineri ,,Ştiu să Artă: Desen: Temă DOS: ,,Mi-a plăcut la 

 vacanţa grădiniţă” ,,Aşa da! - Aşa nu!”  aranjez la alegere grădiniţă!” 

 mare” Ştiinţă: ,,Ce aş vrea să mai învăţ?” ,,Mi-a plăcut la grădiniţă!”  jucăriile Lectură:  

 Rutine Construcţii: Truse diferite   după ce mă   

 Tranziții 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.      
        




