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DOMENIUL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

17-21 octombrie 2022 

- Povestește fragmentul în care Scufița Roșie nu a ascultat sfatul mamei. 

- Recită poezia „Toamna“ - Toți acei ce-ntreaga vară… 

- Alege o legumă și spune ce știi despre ea. 

- Alege o floare și spune de ce îți place. 

 

19-22 decembrie 2022 

- Recită câteva versuri din Imnul Național „Deșteaptă-te Române“. 

- Ce știi despre Moș Nicolae? 

- Ce obiceiuri de iarnă cunoști? Spune Sorcova. 

- Recită o poezie pentru Moș Crăciun. 

  

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Cum l-a păcălit vulpea pe ursul din poveste? 

- Recunoaște și colorează îmbrăcămintea de iarnă. 

- Alege un animal și spune cu ce se hrănește. 

- Unde trăiesc animalele sălbatice? Dar cele domestice? 

 

9-13 aprilie 2023 

- Recită o poezie pentru mama. 

- Ce păsări călătoare cunoști? 

- Cum îi cere cocoșul, boierului, punguța cu doi bani? 

- Spune ceva despre sărbătoarea de Paște. 

- Recunoaște personajele din povestea „Ridichea uriașă“.  

 



Evaluare grupa mijlocie 5 module 2022-2023                                                                                                                                                                                                             3 

 

  

11-15 iunie 

Evaluare finală 

 

- Alege un personaj, spune de ce ți-a plăcut și din ce poveste este?  

- Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile de mai jos și colorează tot atâtea buline câte silabe ai găsit!  

- Recunoaște poveștile!  

 - Spune ce personaj ți-ar plăcea să fii și de ce. 
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DOMENIUL ȘTIINȚE: ACTIVITĂȚI MATEMATICE 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

 

- Colorează cu roșu toate florile.  

- Desenează un șir de mingi și colorează-le cu albastru.  

- Alege ursuleții mari și colorează-i cu galben.  

- Alege din trusa cu forme geometrice cercul, apoi triunghiul.  

- Bate din palme de câte ori îți arată cifra! 2 Colorează cu roșu toate florile.  

- Desenează un șir de mingi și colorează-le cu albastru.  

- Alege ursuleții mari și colorează-i cu galben.  

- Alege din trusa cu forme geometrice cercul, apoi triunghiul.  

- Bate din palme de câte ori îți arată cifra.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Desenează un măr mare și un măr mic. 

- Desenează un morcov lung și un morcov scurt. 

- Recunoaște crizantema și tufănica. 

- Recunoaște dreptunghiul și colorează-l. 

 

19 -22 decembrie 2022 

- Formează perechi între copii și stegulețe tricolore. 

- Încercuiește cizmulița mare a lui Moș Nicolae. 

- Colorează florile sorcovei. 

- Încercuiește două jucării de același fel aduse de Moș Crăciun. 
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29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Numără oamenii de zăpadă și încercuiește cifra corespunzătoare. 

- Desenează in spațiul dat 3 bulgări de zăpadă. 

- Câte veverițe sunt în imagine? 

- Colorează șirul crescător. 

 

9-13 aprilie 2023 

- Desenează în spațiul dat atâtea liniuțe câte pisici sunt. 

- Desenează în jurul ursului un bârlog în formă de cerc. 

- Ridică al treilea creion. 

- Colorează floarea de sub masă. 

- Colorează scara numerică de la 1 la 5. 

 

11-15 iunie  

Evaluare finală 

- Numără florile și încercuiește-o pe a treia.  

- Scrie în spațiul dat tot atâtea liniuțe câte buburuze sunt.  

- Colorează floarea de sub ciupercă și pasărea de pe casă.  

- Caută vecinul mai mic și mai mare al lui 4 și încercuiește-l.  

- Desenează în spațiul dat atâtea buline câte arată cifra.  

- Continua șirul figurilor geometrice. 

- Colorează în fiecare coloană tot atâtea frunze câte indică cifra.  

- Scrie sub scara numerică liniuțele corespunzătoare numărului de flori. 

 

  



Evaluare grupa mijlocie 5 module 2022-2023                                                                                                                                                                                                             6 

 

DOMENIUL ȘTIINȚE: CUNOAŞTEREA MEDIULUI 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Notează cu X , în spațiul dat, imaginea care arată unde ai fost în vacanța de vară.  

- Colorează imaginea și spune din ce loc este.  

- Ce alte anotimpuri cunoști, în afară de cele din imagini?  

- Încercuiește cu roșu animalele domestice și cu albastru animalele sălbatice.  

- Colorează mijlocul de transport care îți place.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Desenează un fruct. 

- Colorează leguma care-ți place. 

- Numește părțile componente ale crizantemei. 

- Ce fenomene caracteristice toamnei, cunoști? 

 

19-22 decembrie 2022 

- Cum se numește țara noastră? 

- Desenează ce ai primit de la Moș Nicolae. 

- Ce obiceiuri de iarnă, de sărbători, cunoști? 

- Desenează ce vrei să îți aducă Moș Crăciun. 

 

29 ianuarie – 2 februarie 2023 

- Cum ne îmbrăcăm iarna? 

- Ce jocuri de iarnă cunoști?  

- Ce animale sălbatice cunoști? 

- Desenează un om de zăpadă. 
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9-13 aprilie 2023 

- Colorează animalul care ne dă carne. 

- Desenează o floare pentru Ziua mamei. 

- Ce sărbătorim la Paște? 

- Ce păsări călătoare cunoști? 

- Ce mijloace de transport cunoști? 

 

11- 15 iunie  

Evaluare finală 

- Alege anotimpul preferat și spune ce știi despre el?  

- Alege o floare și spune-i părțile componente.  

- Colorează și desenează rădăcina lalelei.  

- Alege un animal, încercuiește-l cu roșu, spune unde trăiește și cu ce se hrănește.  

- Alege un mijloc de transport, spune pe unde circulă și cum se numește cel care îl conduce.  
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DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Încercuiește o jucărie pe care dorești s-o oferi băiatului care întinde mâna. 

- Colorează jucăriile.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Cum procedezi, în parc, pentru a te împrieteni cu alți copii?  

- Cine te învață la grădiniță să te prezinți și să te împrietenești cu copiii?  

 

19-22 decembrie 2022 

- Încercuiește copilul care s-a izolat de grup. 

- De ce crezi că s-a izolat?  

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Cum ne hrănim sănătos?  

- Cum ajutăm florile să trăiască mai mult?  

 

9-13 aprilie 2023 

- Colorează obiectele pe care le folosești zilnic pentru igiena personală.  

- Colorează numai îmbrăcămintea pe care o folosești dimineața pentru a merge la grădiniță. 

 

11-15 iunie  

Evaluare finală 

- Colorează bulina din dreptul activităților care ți-au plăcut cel mai mult la grădiniță. 

- Colorează numai copiii care sunt atenți la doamna educatoare. 

- Spune care sunt „cuvintele fermecate“!  



Evaluare grupa mijlocie 5 module 2022-2023                                                                                                                                                                                                             9 

 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAŢIE MUZICALĂ 
 

5-9 septembrie 2022  

Evaluare inițială 

 

- Repetă împreună cu educatoarea un cântec cunoscut.  

- Execută mișcările unui joc muzical.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Cântă singur un cântec cunoscut.  

 

19-22 decembrie 2022 

- Execută cu ușurință mișcările cerute de textul jocului muzical.  

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Respectă ritmul cântecului.  

 

9-13 aprilie 2023 

- Continuă cântecul început de educatoare.  

 

11-15 iunie  

Evaluare finală 

- Recunoaște cântecul şi-l continuă fără ajutor.  

- Recunoaște instrumentul pe care îl imită educatoarea. 

- Diferențiază auditiv glasul cocoșului de al altui animal (onomatopee).  
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DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAŢIE PLASTICĂ 
 

5- 9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Ține corect creionul în mână.  

- Colorează fără să depășească spațiul.  

- Acoperă spațiul indicat.  

- Înmoaie corect plastilina între degete.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Folosește corect instrumentele de pictură.  

 

19-22 decembrie 2022 

- Folosește corect planșeta. 

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Mânuiește cu ușurință instrumentele de pictură, desen și modelaj.  

 

9-13 aprilie 2023 

- Respectă poziția corectă a corpului față de suportul de lucru.  

 

11- 15 iunie 2023 

- Obține efecte plastice, forme spontane și prin tehnici specifice desenului, picturii, modelajului.  

- Cunoaște materialele și instrumentele de lucru specifice.  

- Compune în mod original si personal spațiul plastic.  

- Utilizează un limbaj adecvat. 
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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 pe hârtie.  

- Așază estetic fluturii și florile pe spațiul indicat.  

- Apreciază corespunzător propria lucrare.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Aplică cu ușurință pasta de lipit  

 

19-22 decembrie 2022 

- Mânuiește cu delicatețe fulgii pentru a nu se rupe. 

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Acoperă întreg spațiul cu fulgi de zăpadă.  

 

9-13 aprilie 2023 

- Apreciază corespunzător propria lucrare.  

 

11-15 iunie 2023 

Evaluare finală 

- Să rupă, să mototolească și să îndoaie hârtia după demonstrație.  

-  Execută individual sau în grup tema dată.  

- Execută operații de curățenie adecvate vârstei.   
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DOMENIUL PSIHOMOTRIC 
 

5-9 septembrie 2022 

Evaluare inițială 

- Merge într-o direcție indicată având o ținută corectă.  

- Aleargă și se oprește la semnal.  

- Execută comenzile primite.  

- Execută exercițiile după demonstrație.  

 

17-21 octombrie 2022 

- Execută împreună cu educatoarea exerciții de încălzire pentru diferite segmente ale corpului.  

 

19-22 decembrie 2022 

- Se orientează în spațiul sălii de sport, conform comenzilor de mers, alergare și oprire.  

 

29 ianuarie - 2 februarie 2023 

- Respectă reguli de igienă individuală și colectivă.  

 

9-13 aprilie 2023 

- Răspunde motric la o comandă dată. 

 

11-15 iunie 2023 

-  Este apt să utilizeze pașii de dans însușiți.  

- Cunoaște și aplică regulile de igienă a efortului fizic. 


