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LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

Evaluare inițială 

5- 9 septembrie 2022 

- Denumește jucăriile din camion. 

 

17- 21 octombrie 2022 

- De ce crezi că i-a plăcut Sandei la grădiniță? 

- De ce nu se jucau copiii cu Maricica? 

- Ce știi despre toamnă? 

- Ce formule de politețe cunoști? 

 

19-22 decembrie 2022 

- Colorează dulciurile pe care ți le-a adus Moș Nicolae.  

- Colorează-l pe Moș Crăciun. 

- Recită Sorcova. 

 

29 ianuarie- 2 februarie 2023 

- Desenează bulgări de zăpadă. 

- Ce jocuri de iarnă cunoști? 

- Cum era Tomiță Iepurașul? 

- Tu ești lăudăros? 
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9-13 aprilie 2023 

- Recunoaște animalele domestice din imagini. 

- Cum a cântat capra din povestea „Capra cu trei iezi”? 

- Ce au pățit iezii neascultători? 

- Recită poezia „8 Martie”. 

 

11- 15 iunie 2023 

Evaluare finală 

- Recunoaște personajul și spune ce știi despre el. 

 

 

 



Evaluare grupa mică 5 module 2022-2023                                                                                                                                                                                                             4 
 

DOMENIUL ȘTIINȚE: CUNOAȘTEREA MEDIULUI 
 

5-9 septembrie 

Evaluare inițială 

- Recunoaște obiecte din sala de grupă. 

 

17-21 octombrie 2022 

 

- Colorează para. 

- Colorează roșia și ardeiul. 

- Numește o floare care înflorește toamna. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Colorează steagul României. 

- Ce ne-a adus Moș Nicolae dacă am fost cuminți? 

- Ce cântă copiii de Crăciun? 

- Colorează sorcova. 

 

29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Colorează jocul de iarnă care-ți place. 

- Colorează fularul omului de zăpadă. 

- Denumește animalele sălbatice din imagine. 
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9-13 aprilie 2023 

- Cum se numește animalul care trăiește lângă casa omului și ne dă lapte? 

- Colorează animalul care prinde șoareci. 

- Ce dar i-ai făcut mamei de „Ziua femeii”? 

- Colorează ouăle de Paște. 

 

11-15 iunie 

Evaluare finală 

 

- Alege un mijloc de transport și spune ce știi despre el. 
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DOMENIUL ȘTIINȚE: MATEMATICĂ 
 

5-9 septembrie 

Evaluare inițială 

- Grupează mașinuțele în cercul de pe  măsuța ta. 

 

17-21 octombrie 2022 

- Grupează jucăriile după formă. 

- Alege o jucărie roșie (galbenă, albastră, verde). 

- Pune mingile mici în coș. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Colorează grupa cu multe mașinuțe. 

- Încercuiește un balon. 

- Așază în fața ta o jucărie și în fața colegului tău, multe jucării. 

 

29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Relații spațiale: Unde se află soarele? (Sus, pe cer.) Colorează-l. 

- Așază pe masă creioane colorate și sub masă, mingi. 

- Alege o prietenă (un prieten) care să stea în fața ta și unul care să stea în spatele tău. 

 

9-13 aprilie 2023 

- Numără atâtea jucării, câte îți arată cifra. 

- Colorează cercurile. 

- Încercuiește pătratele. 

- Colorează creionul lung. 
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11-15 iunie 

Evaluare finală 

- Numără, formează perechi, recunoaște figurile geometrice și pozițiile spațiale. 
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DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 
 

5-9 septembrie 

Evaluare inițială 

- Salutăm colegii și pe doamna educatoare. 

 

17-21 octombrie 2022 

- Ce faci în fiecare dimineață, înainte să vii la grădiniță? 

- Colorează obiectele pe care le folosești zilnic pentru a fi curat. 

- Ce faci cu  fructele înainte să le mănânci?  

- Cum ajutăm florile să fie frumoase și să nu se ofilească? 

 

19-22 decembrie 2022 

- Cine este Moș Nicolae? 

- Ce sărbătorim la Crăciun? 

- Cum ne bucurăm de nașterea lui Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu? 

- Dacă sunteți cuminți, cine vine cu daruri în noaptea de Crăciun? 

 

29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Cu ce te îmbraci iarna? 

- Ce jocuri de iarnă cunoști? 

- Înainte să ne așezăm la masă, ce facem? 

- Când am terminat de mâncat, ce spunem? 

- Ce alte cuvinte fermecate cunoști? 
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9-13 aprilie 2023 

- O iubești pe mama ta? O asculți întotdeauna? 

- Scufița Roșie a ascultat-o pe mama ei? 

- La ce culoare a semaforului treci strada? 

- La grădiniță ai învățat să te joci frumos cu copiii, respecți regulile și în parc? 

 

 

11-15 iunie 2023 

Evaluare finală 

- „Pretutindeni trăiesc copii.” 
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAŢIE MUZICALĂ 

 
5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Cântă un cântec. 

 

17-21 octombrie 2022 

- Cântă și bate din palme. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Cântec: „Moș Crăciun e moșul bun”. 

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Cântăm un cântec de iarnă. 

 

9-13 aprilie 2023 

- Cântec: „Mamă dragă să trăiești” 

 

11-15 iunie 2023  

Evaluare finală 

- Repetarea cântecelor pentru serbare. 
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAȚIE PLASTICĂ 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Colorează mașinuța. 

 

17-21 octombrie 2022 

- Facem o minge din plastilină. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Pictăm sacul lui Moș Crăciun, cu roșu. 

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Desenăm un om de zăpadă. 

 

9-13 aprilie 2023 

- Vopsim ouă de Paște 

 

11-15 iunie 2023   

Evaluare finală 

- Baloane pentru Ziua copilului. 
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DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: ACTIVITATE PRACTICĂ 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Lipim semne individuale pe dulapuri. 

 

17-21 octombrie 2022 

-  Pregătim mâncare pentru păpușă (rupere și lipire hârtie creponată). 

 

19-22 decembrie 2022 

- Lipim globuri pe Bradul de Crăciun. 

 

29 ianuarie 2 februarie 2023 

- Peisaj de iarnă nouă (aplicație). 

 

9- 13 aprilie 2023 

- Așezăm ouă în coș. 

 

11-15 iunie 2023 

Evaluare finală 

- Baloane colorate pentru vacanța de vară (aplicație). 
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DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Știi să stai într-un picior? 

 

17-21 octombrie 2022 

-  Alergare în direcții diferite. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Atinge clopoțelul prin săritură în înălțime. 

 

29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Aruncarea și prinderea mingii cu ambele mâini. 

 

9-13 aprilie 2023 

- Săritura în adâncime: „Broscuțele sar în lac”. 

 

11-15 iunie 2023   

Evaluare finală 

- Traseu aplicativ: mers cu variante, alergare cu ocolire de obstacole, săritură în adâncime. 

 

 

 


