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DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

-

5-9 septembrie 2022
Evaluare inițială
Spune în două- trei propoziții ce știi despre personajul ales.
Recunoaște poveștile prezentate în imagini, personajele precum și principalele momente ale subiectului.
Compune o poveste.
Povestește ilustrațiile în ordine. Dă un titlu poveștii.
Folosește corect formele de singular și plural a substantivelor și adjectivelor.
Formează propoziții despre obiectele din săculeț.

-

17 -21 octombrie 2022
Alege un fruct și formează o propoziție simplă despre el, apoi, una dezvoltată.
Desparte în silabe cuvintele care reprezintă legumele preferate.
Formează o propoziție despre greiere și furnică.
Denumește obiecte care au aceeași denumire dar au forme diferite (omonime), (glob, ochi, toc, boboc, cățel etc.).

-

19-22 decembrie 2022
Spune prima strofă din Imnul Național al României.
Ce dorești să-ți aducă Moș Nicolae? Un obiect, dar mai multe, cum spui?
Reprezintă grafic cuvântul (linie orizontală), silabele (linii verticale) și sunetele (puncte) imaginilor date.
Încercuiește litera I de la iarnă.
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29 ianuarie - 2 februarie 2023
Găsește cuvinte care încep cu sunetul „U“, de la unire.
Desenează câte un pătrățel pentru fiecare cuvânt din propoziție.
Unde se află litera P, de la pol, în imaginile date. Subliniază-l.
Reprezintă grafic, prin punctulețe, sunetele din cuvintele date.
9-13 aprilie 2023

-

Ce oferim fetițelor și mamelor de 1 Martie?
Recunoaște meseriile din imagini.
Ce semnificație religioasă are Paștele, la români?
Completează spațiile cu litere, mari, de tipar, după modelul dat.
Creează o poveste după imaginea dată.

-

11-15 iunie 2023
Evaluare finală
Denumește obiectele din imagini, desparte în silabe și reprezintă grafic în spațiul din dreapta imaginii.
Formează propoziții cu cuvintele care denumesc imaginile și reprezintă grafic propoziția și cuvintele ei!
Încercuiește litera cu care începe fiecare cuvânt.
Găsește alte cuvinte care încep cu aceeași literă și scrie-le în spațiul dat, cu litere mari de tipar.
Denumește obiectele din imagini, desparte în silabe și reprezintă grafic în spațiul din dreapta imaginii.
Formează propoziții cu cuvintele care denumesc imaginile și reprezintă grafic propoziția și cuvintele ei!
Încercuiește litera cu care începe fiecare cuvânt.
Găsește alte cuvinte care încep cu aceeași literă și scrie-le în spațiul dat, cu litere mari de tipar.
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DOMENIUL ȘTIINȚE: ACTIVITĂȚI MATEMATICE
5- 9 septembrie
Evaluare inițială
-

Grupează obiectele prin încercuire.
Denumește grupele formate.
Câte grupe ai format?
Colorează cifra corespunzătoare numărului de grupe formate.
Recunoaște și denumește formele geometrice.
Colorează cu roșu triunghiurile.
Grupează obiectele prin încercuire.
Denumește grupele formate.
Câte grupe ai format?
Colorează cifra corespunzătoare numărului de grupe formate.
Recunoaște și denumește formele geometrice.
Colorează cu roșu triunghiurile.

-

17-21 octombrie 2022
Alege o figură geometrică și spune ceștii despre ea.
Formează grupe de jucării și denumește-le.
Indică corect câteva poziții spațiale.
Ridică atâtea degete câte îți arată cifra.
Caută vecinii lui 3.
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19-22 decembrie 2022
Desenează în spațiul dat atâția fulgi cât îți arată cifra.
Descompune 5 fulgi în moduri diferite.
Avem 4 săniuțe, dacă mai vine una, câte avem în total?
Colorează prima, a cincea și ultima mărgică din șirag.
29 ianuarie – 2 februarie 2023

-

Colorează 6 pinguini.
Desenează pentru fiecare pisică, o farfurie cu lapte.
Alege 7 jucării și așază-le pe măsuță.
Formează perechi între copii și mingi.
Colorează grupele care au 9 elemente.
Completează fluturii de pe masă ca să fie 10.
9-13 aprilie 2023

-

Ai 6 flori, mai primești una, câte sunt în total?
Măsoară distanța de la catedră la măsuța ta, folosind pasul.
Încercuiește vasul în care intră cea mai multă apă.
Colorează animalul cel mai greu.
Desenează acele ceasului care indică ora când vii la grădiniță.

-

11-15 iunie 2023
Evaluare finală
Completează cerculețele din casete până obții numărul corespunzător.
Descompune numărul 10 folosind variante diferite.
Compune numărul 10 în două moduri diferite.
Colorează cu roșu toate figurile geometrice mari și subțiri.
Rezolvă problemele ilustrate.
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DOMENIUL ȘTIINȚE: CUNOAŞTEREA MEDIULUI
5- 9 septembrie
Evaluare inițială
-

Alege un anotimp și descrie-l.
Desenează elemente specifice fiecărui anotimp.
Recunoaște animalele și hrana lor.
Încercuiește animalele domestice.
Colorează legumele, încercuiește fructele.
Denumește mijloacele de transport.

-

17-21 octombrie 2022
Desenează fructele de toamnă care-ți plac cel mai mult.
Desenează legume a căror parte comestibilă crește în pământ.
Colorează numai florile de toamnă.
Desenează o carte de povești.

-

19-22 decembrie 2022
Colorează harta României folosind culorile indicate.
Cine este Moș Nicolae?
Încercuiește obiceiul de iarnă care-ți place cel mai mult.
Împodobește bradul de Crăciun.
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29 ianuarie – 2 februarie 2023
Îmbracă copilul din imagine cu haine de iarnă.
Ce se întâmplă cu apa când fierbe?
Desenează un om de zăpadă.
Colorează copiii care dansează Hora Unirii.
Spune de ce îți place anotimpul iarna?
9-13 aprilie 2023

-

Ce animale de la pol cunoști?
Cum este mama ta? Desenează-i chipul.
Cum ne pregătim pentru Sfintele Paște?
Desenează un mijloc de transport și spune pe unde circulă.
Denumește câteva animale domestice.
Colorează rechizitele școlarului.

-

11-15 iunie 2023
Evaluare finală
Denumește articole de îmbrăcăminte specifice fiecărui anotimp.
Unește, cu o liniuță, fiecare animal, cu foloasele pe care le aduce omului.
Încercuiește fructele de vară.
Colorează mijlocul de transport condus de mecanic.
Încercuiește-le pe cele cu două roți.
Desenează o bulină în dreptul celui care nu are motor.
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DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
5-9 septembrie 2022
Evaluare inițială
-

Cum te numești?
Unde locuiești?
Ai frați? Câți?
Locuiești cu bunicii?
Cine te aduce în fiecare dimineață la grădiniță?
Cum răspundem la telefon?
Colorează bulina din dreptul persoanei cu care vrei să vorbești la telefon și spune cum te adresezi?
17- 21 octombrie 2022

-

Ce înseamnă un copil mofturos?
Cum îngrijim florile?
Ce a pățit puișorul neascultător din povestea „Puiul“ de Al. Brătescu-Voinești?
Cum consumăm legumele și fructele?
Încercuiește cartea din care vei învăța să citești în clasa I.

-

19- 22 decembrie 2022
Colorează ghetuțele în care vei primi daruri de la Moș Nicolae.
Desenează Steaua care i-a călăuzit pe cei 3 Crai de la Răsărit, la nașterea lui Iisus Christos.
Cunoști copii săraci care au nevoie de ajutor?
De ce îl așteaptă copiii pe Moș Crăciun?
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29 ianuarie – 2 februarie 2023
-

Spune o poezie de Mihai Eminescu.
Colorează semaforul cu culorile corespunzătoare.
Ce ți-a plăcut din „Povestea Ursului Cafeniu”?
Recită un fragment din poezia „Cățelușul șchiop”.

-

9-13 aprilie 2023
În ce anotimp se întorc păsările călătoare, la noi în țară?
Cum salutăm în timpul sărbătorilor de Paște?
Desenează un personaj din poveste.
Cum păstrăm curate spațiile de joacă?
Cum ne comportăm la spectacole?

11-15 iunie
Evaluarea finală
- Avem voie să ne jucăm în timpul spectacolului ?
- Dacă vrem să luăm o gustare în ce moment o facem ?
- Bifează comportamentul corect din mijloacele de transport în comun.
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DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
ACTIVITATE PRACTICĂ ŞI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
5-9 septembrie 2022
Evaluare inițială
-

Întinde corect pasta de lipit.
Lipește elementele într-o succesiune logică.
Realizează morișca prin îndoirea vârfurilor și lipirea lor prin suprapunere.
Știe să facă o invitație, să răspundă la o invitație și cum să se comporte într-o vizită.

17-21 octombrie 2022
- Știe să facă o invitație, să răspundă la o invitație și cum să se comporte într-o vizită.
19-22 decembrie 2022
- Decupează cu perforatorul fulgi, steluțe.
29 ianuarie - 2 februarie 2023
- Lipește elementele decupate.
9-13 aprilie 2023
- Facem o felicitare pentru „Ziua mamei“
- Vopsim ouă de Paște.
11-15 iunie 2023
Evaluare finală
- Folosesc perforatorul pentru a decupa flori și fluturi.
- Întind corect pasta de lipit sau dezlipesc autocolantul.
- Îndoiesc hârtia după indicații pentru a obține: pahar, coif, barcă.
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DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV: EDUCAŢIE MUZICALĂ
5-9 septembrie 2022
Evaluare inițială
- Interpretează vocal cântece îndrăgite, respectând linia melodica și ritmul.
- Repetă o melodie cu abateri neesenţiale.
- Execută corect mișcările ritmice sugerate de text.
17- 21 octombrie 2022
- Ghicește ce cântec am cântat.
19-22 decembrie 2022
- Continuă cântecul început.
- Cântăm pentru Moș Crăciun.
29 ianuarie – 2 februarie 2023
- „Iarna ne-a sosit în zori”.
- „Săniuța fuge”.
9-13 aprilie 2023
- „Astăzi este ziua mamei”.

-

11-15 iunie 2023
Evaluare finală
Cântă împreună cu educatoarea și grupa respectând linia melodică și ritmul.
Cântă singur respectând cerința.
Execută mișcările sugerate de textul cântecului .
Exprimă prin mimică starea sufletească creată de muzică.
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAŢIE PLASTICĂ
5- 9 septembrie 2022
Evaluare inițială
- Trasează cu pensula linii, pete de culoare și puncte pentru redarea temei propuse.
- Redă prin tehnici specifice modelajului anumite elemente ale mediului înconjurător.
17-21 octombrie 2022
- Pregătește ustensilele necesare pentru desen/pictură.
- Pregătește plastilina pentru lucru.
19-22 decembrie 2022
- Alege cu grijă culorile pentru desen, pictură.
29 ianuarie – 2 februarie 2023
- Pictăm sacul lui Moș Crăciun.
9-13 aprilie 2023
- Vopsim ouă de Paște.
11-15 iunie 2023
Evaluare finală
- Pictură din imaginație.
- Desenează cum își vede prietenul.
- Modelează ce ți-a plăcut mai mult din toate temele din grupa mare.
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DOMENIUL PSIHOMOTRIC
5-9 septembrie 2022
Evaluare inițială
- Ridică brațele, sare ca mingea, stă într-un picior.
- Execută relativ corect diferite tipuri de mers și alergare.
- Acționează corect la comenzile primite.
17-21 octombrie 2022
- Execută corect mișcările cerute.
- Răspunde corect comenzilor.
- Execută cu atenție pași de dans popular.

19- 22 decembrie 2022

29 ianuarie - 2 februarie 2023
- Săritură de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare.
- Cine sare mai departe?
- Aruncarea și prinderea mingii cu două mâini.
- Joc „Mingea la căpitan”.

9-13 aprilie 2023

11-15 iunie 2023
Evaluare finală

-

Execută deprinderile motrice însușite.
Respectă ordinea în competiție.
Manifestă spirit de echipă, de competiție, fairplay.
Execută pașii de horă respectând linia melodică și ritmul.

