PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
DATA: 20.05.2016
GRUPA: mare A
EDUCATOARE: p.i.p BAR EMOKE
DURATA: 35-40 MINUTE
TEMA DE STUDIU:” Ce şi cum vreau să fiu”
TEMA PROIECTULUI: „Să te mândreşti cu mine ”
SUBTEMA PROIECTULUI:”Ce voi fi când voi fi mare ?”
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
FORMA DE REALIZARE: activităţi liber alese-Etapa I
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII :
- Ştiinţă:” Caracteristici ale meseriilor şi profesiilor”
- Bibliotecă: “Ce este şi cine îl foloseşte? ”
- Artă: “Colorăm meseriile preferate”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Ştiinţă:” Caracteristici ale meseriilor şi profesiilor”
 Să identifice profesiile şi meseriile reprezentate în imagini
 Să identifice o profesie după uniformă
 Să traseze după contur
 Să asocieze cu ajutorul unei linii profesia cu uneltele corespunzătoare
 Bibliotecă:” Ce este şi cine îl foloseşte?”
 Să recunoască unelte şi ustensile utilizate în diferite profesii şi meserii
 Să manifeste atitudine pozitivă faţă de diferite profesii şi meserii
 Să aşeze jetoanele la locul potrivit
 Artă:”Colorăm meseriile preferate”
 Să realizeze corect lucrarea propusă respectând cerinţele date;
 Să respecte conturul imaginii;
 Să utilizeze corect instrumentele de lucru
 Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri
METODE SI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia , munca în echipă, munca
individual
MIJLOACE DIDACTICE: Fisa de lucru, creioane colorate, cărticele cu imagini de colorat
,jetoane, unelte şi ustensile de plastic
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Activitatea copiilor

Pentru buna desfăşurare a
activităţii voi asigura:
-aerisirea sălii de grupă
-aranjarea mobilierului
-pregătirea materialului
După ce “Întâlnirea de dimineaţă”
a luat sfârşit copiii sunt îndrumaţi
spre centre prin poezia ritmată
“Bat din palme”
- Astăzi v-am pregătit mai multe
sectoare iar sarcinile pe care le
veţi primi au legătură tema acestei
săptămâni “ profesiile şi
meseriile” .
Vom trece pe rând pe la fiecare
sector şi vom intui materialele
ccare se află pe măsuţe
indemnându-i pe copii să se aşeze
la locuri
Cu materialele pe care le-am
pregătit ne vom juca.
Voi anunţa tema la fiecare sector:
- vă alegeţi câte o cărticică şi veţi
colora acele meserii care vouă vă
plac cel mai mult
-veţi alege pentru fiecare meserie
uneltele şi ustensilele potrivite
-veţi rezolva o fişă în care va
trebui să poriviţi uneltele la
meseria corectă, să identificaţi
poliţistul din imagine şi să trasati
conturul a două imagini
Voi cere copiilor să adopte
poziţia corectă la masa de lucru
(spatele drept, picioarele pe podea,
ochii la o distanţă potrivită de
foaie)
Incalzirea muschilor mici ai
mâinii se va face printrun complex
de exerciţii
„Batem palmele uşor
Batem palmele de zor
1,2 1, 2 faceţi toţi la fel ca noi,

Copii intră ordonat

Copii stau pe scăunel
şi recită în cor poezia
însoţită de mişcările
potrivite
Copii ascultă
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Copii privesc cu
atenţie materialele
pregătite şi le
denumesc

Conversaţie

Copii vizitează cele
trei centre iar după
indicaţiile primite, în
funcţie de dorinţa lor,
dar şi a
particularităţilor
individuale se vor
grupa pentru a începe
activitatea .

Conversaţia

Adoptă poziţia corectă
la masa de scris
Fac exerciţiile de
încălzire a
musculaturii mânii

Explicatia
Demonstratia

Închid pumnii şi-i desfac
Degete, vă fac pe plac!
1,2 1, 2 faceţi toţi la fel ca noi”.
Pe mânuţe ne spălăm,
Curat noi ca să lucrăm!

Încheierea
activităţii

La pian acum cântăm
Linişte să ascultăm.
Le urez spor la muncă
Voi trece pe la fiecare centru şi
voi oferi ajutor acolo unde este
necesar.
Voi supreveghea activitatea şi voi
îndruma copiii să trecă pe la
fiecare centru.
În încheiere se vor face aprecieri
pentru activitatea la fiecare centru
în parte şi copiii vor primi
recompense

Copii incep să lucreze
Munca în grup
Munca
individuală

Aprecierea

