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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 
 

Prof. Adina Voicu, Prof. Mona-Elena Popescu  
Grădinița cu program prelungit nr. 3 Mangalia, județul Constanța 

 
 
Educaţia ecologică trebuie să fie un proces care să înceapă de la vârsta preşcolară, având drept 

scop prezentarea datelor, a corelaţiilor valorilor, problemelor şi soluţiilor, toate acestea fiind 
raportate la ecologie, la relaţia om-mediu. 

Cunoaşterea naturii trezeşte gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacităţii creatoare, 
la dezvoltarea vorbirii corecte şi coerente, făcându-l astfel pe copil să mediteze asupra fenomenelor 
şi corpurilor ce-l inconjoară. 

Ştim cu toţii că sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului, aceasta fiind o calitate a 
organismului uman, omul având răspunderea de a o menţine de-a lungul vieţii. Copilul de vârstă 
preşcolară nu are informaţii şi atitudini faţă de problemele de sănătate, de aceea , toţi cei din jurul 
lui ar trebui să îl ajute să înţeleagă modul de păstrare al acesteia, de ocrotire a naturii, de formare a 
unor comportamente şi deprinderi faţă de plante şi animale. 

Astfel, grădiniţa face primii paşi în formarea unor conduite ecologice adecvate ocrotirii şi 
îngrijirii naturii. Pentru realizarea acestora, tot mai mult se pune accent pe organizarea de activităţi, 
care să-i pună pe copii în contact direct cu natura, spre a-i cunoaşte tainele şi frumuseţile. 

Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale 
fieăaruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, oricât de insignificantă ar fi, poate să 
afecteze în mod distructiv natura. Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi 
statisticile întocmite de aceştia au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi actiunea eficientă de 
formare în sens ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afective şi 
volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică se desfăşoară într-o atmosferă 
relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar şi optiunile fiecăruia. 

Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi metodologice, 
scopul final al acestui demers fiind formarea unui comportament ecologic adecvat şi derularea de 
acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.  

Pentru a le forma copiilor o conduită ecologică putem porni de la o idee simplă, dar destul de 
eficientă în planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea copilului în locul elementului din natură 
care a suferit o agresiune din partea omului. Pus în postura celui agresat şi care nu se poate apăra 
singur, copilul va realiza că trebuie să acorde “drept la existenţă” tuturor elementelor mediului din 
jurul său. Treptat va înţelege că orice acţiune de distrugere sau exterminarea de orice fel este cât  se 
poate de dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii. 

Tot mai mult se implementează programe naţionale şi internaţionale pe teme ecologice, o 
serie de proiecte educaţionale ecologice, dintre care ”EcoGradinita”, la  acesta participând şi 
unitatea noastră. Există o multitudine de modalităţi de realizare a educaţiei ecologice la nivel 
preşcolar, însă trebuie să existe o motivaţie a cadrelor didactice, o conştientizare a acestora că 
ocrotirea, protecţia şi conservarea mediului sunt probleme foarte importante care trebuie cunoscute 
de la o vârstă fragedă , că lumea se confruntă cu grave probleme ecologice , care ar trebui evitate 
sau înlăturate de către cel care le-a produs- omul. şi de ce nu, acest om să fie chiar copilul preşcolar! 

La începutul anului școlar, am încheiat cu S.C RECYCLING MAT S.R.L Mangalia un 
contract de prestări servicii de preluare a deșeurilor reciclabile constând în : ambalaje PET, doze 
metalice pentru băuturi, folii din material plastic, hârtie, carton etc. Astfel ne-au pus la dispoziție 
suporți metalici și saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile. 

O atenţie deosebită în cadrul acestui proiect acordam aspectelor legate de colectarea şi 
reciclarea hârtiei, o activitate din nefericire puţin valorificată în planul educaţiei ecologice dar care 
noi încercăm să o transformăm într-o practică curentă. 
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Am creat în sala de grupă un spaţiu în care copii adună hârtie indiferent de cantităţi iar ca să 
motivăm această activitate nu doar din punct de vedere financiar ci şi emoţional, educativ am aran-
jat un pom din a cărui crengi curg simbolic lacrimi şi sub care apare inscripţia mare „Ocroteşte-mă”.  

Sunt plăcut impresionată când copiii au o atitudine corectă faţă de cei ce risipesc hârtia, având 
în acelaşi timp capacitatea de a-i îndemna pe proprii părinţi în colectarea hârtiei. Observăm în orice 
moment al zilei dorinţa copiilor de a folosi hârtia cât mai judicios şi de a aduna orice bucăţică 
nefolosită, astfel determinăm o direcţie pozitivă în educaţie, o abordare şi soluţionare a problemelor 
de respect pentru mediul înconjurător. Educaţia ecologică şi de protecţie a mediului este necesară şi 
posibilă de la cea mai fragedă vârstă şi numai copiii pot sa sensibilizeze adulţii care nesocotesc 
mediul şi ocrotirea acestuia.  

Am derulat de asemenea şi alt 
proiect educaţional cu tematică 
ecologică, pornind de la o hartă comună 
a proiectelor tematice de educare în 
spirit ecologic, ,,Florile îmi sunt surori”. 
Activităţile în clasă şi în natură, pe care 
le-am realizat cu copiii, pentru studierea 
florei au fost orientate şi spre o 
abordare ecologică aplicativă care să 
conducă, printre altele, la “stimularea 
motivaţiei pentru protecţia naturii şi 
valorificarea acesteia în formarea unor 
convingeri şi comportamente adecvate, 
de ocrotire şi protecţie a mediului 
înconjurător”. 

   
Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare importanţă pentru că oferă copiilor 

posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din 
natura, de ordin biologic sau geografic,  despre mediul natural si factorii de mediu. 

În urma observării acestor acţiuni negative ale omului asupra naturii, s-au purtat discuţii 
asupra comportamentului pe care trebuie să-l avem nu numai atunci când realizăm ieşiri în natură ci 
şi în viaţa de zi cu zi. Apoi copiii au trebuit să arate cum se pot implica în protejarea şi ocrotirea 
mediului . 

În aplicaţiile din clasă, ca urmare a activităţilor teoretice, copiii au realizat lucrări plastice şi 
practice care au ilustrat modul în care au perceput mesajul transmis de tema aleasă dar şi modalităţi 
proprii de abordare a acestora. La activitățile practice, lucrările realizate cu materiale din natură şi 
cu materiale reciclabile pot reprezenta adevărate opere de artă şi pot constitui si premizele realizării 
educaţiei ecologice. 

Lucrările din diferite sortimente de hârtie, materiale textile sau material plastic sunt foarte 
îndrăgite de copii si pentru confecţionarea lor putem apela la sprijinul părinţilor care intră cu 
plăcere în jocul copiilor şi le sprijină acţiunile cand sunt solicitaţi.  

Întotdeauna oamenii au fost fascinaţi de frumuseţea naturii, de culorile de apus de soare sau 
de haosul unei furtuni şi au fost inspiraţi de a descrie minunile pe care le-au simţit în jurul lor. 
Privind natura, ne dăm seama că suntem parte integrantă a ei.  

Curiozitatea pe care o manifestă copiii faţă de mediul înconjurător trebuie menţinută şi 
transformată într-o puternică dorinţă de a cunoaşte, înţelege şi ocroti natura. Sentimentele şi 
atitudinile copiilor faţă de natură trebuie sa fie de respect şi grijă, având în permanenţă convingerea 
că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia. Pentru ei, aceasta se 
descoperă în toată splendoarea, prospeţimea şi utilitatea ei, nu numai ca un spectacol ,ci şi ca un 
laborator continuu, trezindu-le în suflete emoţii puternice. 
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Observând-o, îndrăgind-o şi înţe-
legându-i tainele, copilul se transformă 
într-un viitor apărător şi protector al 
naturii, învăţând de mic s-o privească 
cu ochii simţului şi raţiunii, s-o 
înţeleagă şi s-o preţuiască. Poate mai 
mult ca niciodată  avem nevoie astazi 
de o schimbare, nu doar de atitudine ci 
de mentalitate. Şi cu cine să începem 
dacă nu cu cea mai frageda vărstă? 
Copiii trebuie educaţi să iubească, să 
ocrotească natura şi să trăiască in 
armonie cu ea. Ei trebuie să ştie ca orice 
copac plantat înseamnă o gura de aer 
proaspăt si o încercare infima de a 
reechilibra ecosistemul.  

În concluzie,  putem spune că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică ci prin 
toate activităţile şi acţiunile ce le desfășurăm în grădiniţe, copiii îşi pot însuşi numeroase noţiuni şi 
cunoştinte despre problematica ecologiei. Să luăm ca motto al activităţii noastre, afirmaţia lui 
Piaget: „Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul acţionând în mod practic, deoarece 
scopul şcolii este de a forma creatori, inventatori, şi nu de a forma indivizi care să repete ceea ce au 
învăţat generaţiile precedente.” 

Scopul final al educaţiei ecologice este acela de a-l face pe copil să cunoască, să-şi însuşească, 
să respecte normele şi regulile de prevenire şi combatere a efectelor nedorite cauzate de unele 
fenomene naturale, de protejare a mediului înconjurător, de menţinere a sănătăţii individuale şi 
colective şi să înţeleagă necesitatea cultivării comportamentelor şi atitudinilor de protecţie şi 
autoprotecţie în raport cu natura. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Berca M, Ecologie generală şi protecţia mediului, Editura Ceres, 2000; 
 Botnariuc N, Vădineanu A, Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
 

Profesor învățământ primar Hariclia Bănică 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 23 

 
„Călătorie în lumea florilor” 

 
 
 
 
 
EDUCATOARE:  BĂNICĂ HARICLIA                                                             
NIVEL: II (grupa mare) 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când/cum şi de ce se întâmplă? 
TEMA PROIECTULUI: “Tabloul anotimpurilor” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Fantezie şi culoare” 
TEMA ZILEI:  ,,Călătorie în lumea florilor“ 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: DLC+DOS 
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi verificare de cunoştinţe 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
 
 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII  INTEGRATE 
 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  
 

 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE : 

,,Călătorie în lumea florilor” – joc didactic 
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:  
                                   ,,Ne pregătim pentru petrecere” – confecţie, aplicaţie. 
 
ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE ACTIVITATE 
BIBLIOTECA: ,, Învăţăm de la flori”- citire de imagini                         
ARTĂ:              ,,Lalele, narcise, ghiocei “ – confecţie                     
                               „Coroniţe cu flori” - aplicaţie 
JOC DE ROL:  ,,Pregătim prăjituri pentru Zâna Florilor”  
CONSTRUCŢII: ,, Grădina cu flori”- joc cu ţinte 
                                  ,,Vaza pentru flori”- plasticomb 
 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:     

 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,  sintactic;  
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
 
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:  

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,  activităţii personale 
şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere 
gramatical; 

 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; 
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DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:            
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; 
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei 

propuse în cadrul activităţilor practice;  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: 
 
Tema: „Calatorie in lumea florilor” – joc didactic 
 
SARCINA DIDACTICĂ:  

 Formularea de propoziţii, despărţirea corectă a cuvintelor în silabe, identificarea sunetului 
iniţial, reprezentarea grafică a unor propoziţii si cuvinte. 

           
REGULILE JOCULUI: 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe: echipa narciselor  şi echipa lacrămioarelor. Pe rând, câte 
un copil de la fiecare echipă va  întoarce câte un element de pe hartă şi va rezolva  sarcina dată. 
Fiecare răspuns corect va fi punctat cu câte un stimulent (floare). Câştigă echipa care a acumulat 
cele mai multe puncte (stimulente). 

Copiii vor rezolva sarcinile jocului, ajutând-o astfel pe zâna  să ajungă la destinatie. 
ELEMENTE DE JOC:  

 mişcarea, manipularea materialelor, surpriza, aplauzele, întrecerea, prezenţa personajului  
surpriză, recompensele. 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1 - să denumească două flori care incep cu sunetul iniţial ,,L” 
O2 - să alcătuiasca propoziţii cu un anumit numar de cuvinte(trei); 
O3 -  să reprezinte grafic propozitia şi cuvintele din care este alcătuita aceasta; 
O4 –să denumeasca două flori dintr-o poezie învăţată anterior; 
O5 –să recite poezia cursiv, cu intonaţie, pe roluri; 
O6  - să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul de silabe din care este    
        alcatuit fiecare cuvânt , formand astfel o piramida a florilor; 
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DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: 
Tema:  
              “Ne pregatim pentru petrecere” – confectie,  aplicaţie 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
O7  -să denumească materialele necesare realizării lucrării; 
O8  -să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: decupare,îndoire,   
           lipire; 
O11   -să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei; 
O12 -să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice; 
 
CENTRE DE INTERES: 
    
BIBLIOTECĂ: 

-să desparta în silabe cuvintele din imagine; 
-să alcătuiasca o propozitie pe baza imaginii prezentate; 
- să reprezinte grafic propoziţia si cuvintele din care este alcătuită aceasta; 
- sa uneasca cu o linie  sunetul iniţial cu cuvântul; 

ARTĂ: 
- să denumească materialele necesare realizării lucrării; 
- să selecteze elementele necesare confecţionării coronitei: lalele, ghicei, narcise. 
- să asambleze prin lipire elementele decupate, respectând etapele de lucru; 
- să participe la analiza critică şi autocritică a lucrărilor; 

CONSTRUCŢII: 
- sa realizeze o grădina cu flori utilizand jocul cu ţinte; 
- sa realizeze o vază pentru flori îmbinând piesele plasticomb;  

       
JOC DE ROL:  

- sa denumeasca ingredientele folosite pentru relizarea aluatului; 
- sa manuiasca obiectele casnice si materialele puse la dispozitie; 
- sa-si formeze deprinderi practice si gospodăresti;    
- sa participe cu interes intr-o atmosfera plăcută la activitate. 
 

III. ACTIVITATI LIBER ALESE(ALA II) 
SUBIECTUL: ,,Pentru Zâna vom dansa, 

Ghicitori vom rezolva!” 
- Joc distractiv: ,,Ghici, ghicitoarea mea” 
- ,,Dansul  florilor” 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 
Psihomotorii:  

- să execute corect paşii de dans; 
- să-şi coordoneze mişcările cu muzica. 

Afective:  
-    să respecte indicaţiile educatoarei; 
-    să colaboreze cu colegii pentru a realiza corect dansul; 
-    să manifeste stări afective de bucurie, admiraţie, simpatie 
-    sa gasească răspunsul la ghicitori, în urma derularii acestora pe suport electronic; 
-   sa respecte regulile jocului; 
-   sa manifeste spirit de echipa; 
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STRATEGIA  DIDACTICĂ: 
 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, brainstorming, 
metoda activă Diamant, Piramida, jocul, lucrul în grup. 

Resurse materiale: plicuri colorate, jetoane cu imagini sugestive – flori,  ecusoane, cartoane 
colorate, imagini diamant, lipici, hârtie colorată, fişe de lucru, carioca, elemente pentru completarea 
calendarului naturii, făină, zahăr, apă, drojdie, miere, bomboane, sucitoare, şorţuleţe, baticuri, 
platouri, forme diverse de prăjituri, şerveţele umede,  aparat foto, calculator,  CD – muzică, joc de 
masă – ţinte, diplome,  cutie cu dulciuri.  
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, analiza produselor, probe 
practice, aprecierea răspunsurilor copiilor, stimulente.  
         
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache,Didactica activităţilor instructiv-
educative pentru învăţământul preprimar , Ed. Didactica Nova, Craiova 2005 
 Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2009; 
 Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2010; 
 Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(3-6/7ani); 
 Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la “Întâlnirea de  dimineaţă”, Editura 
Tehno-Art,Petroşani, 2009; 
 Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga,  
ed. Arves, 2007 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă.  
                                    “- Dimineaţă ne-am trezit, 
                                     La grădiniţă am venit. 
                                     În cerc noi ne adunăm 
                                     Şi cu toţi ne salutăm. 
 
                                     Vedem cine e prezent  
                                     Poate cine e absent 
                                     Calendarul e-ncântat  
                                     Că va fi iar completat 
                                     Cu nori, vânt sau ploaie 
                                     Dar mai bine cu mult soare.” 
 

Salutul de dimineaţă se realizează prin intermediul jocului ,,Formează pereche”. Fiecare 
copil va extrage dintr-un coşuleţ o imagine cu flori, urmând să-şi găsească perechea pentru a se 
prezenta reciproc.    

Prezenta se realizeaza in maniera interactiva.Copiii sunt solicitati,dupa ce si-au auzit numele, 
sa se regaseasca pe panou si sa-si aşeze albinuta in dreptul sau.De asemenea se vor stabili si absentii 
zilei.  



12

Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii, care va fi completat de către un copil 
prin intermediul jocului de rol “Meteo” . 

Noutatea zilei se va realiza prin   apariţia pe neaşteptate a Zanei Florilor, recitând versurile: 
 

,, Eu sunt Zana Florilor! 
Sunt  o zana  călătoare 

Plimbareaţă, zâmbitoare. 
Dimineaţă m-am trezit, 
La plimbare am pornit, 
Strazile le-am parfumat 
Cu parfum inmiresmat. 

Flori frumoase am presarat 
Gradinile-am colorat. 

Apoi, cand am terminat 
Eu spre casa am plecat…. 

Însă... eu m-am rătăcit. 
Dragi copii, puteţi să m-ajutaţi, 

Spre casa mea  să mă-ndrumaţi?” 
 

Pentru ca zâna sa gaseasca drumul spre casă, le propun copiilor jocul  didactic “Călătorie în 
lumea florilor”. 

Copiii vor forma doua echipe, in functie de jetonul ales (narcise si lacramioare), se vor explica 
sarcinile si regulile jocului pe intelesul copiilor, se realizeaza jocul de proba dupa care se trece la 
executarea proriu-zisa a acestuia. 

Dupa finalizarea jocului, copiii pot descoperi celelalte surprize existente la  sectoarele de 
lucru, nu inainte de a canta un cantecel indragit de ei.  

La centrul  Artă  se va desfăşura activitatea din cadrul Domeniului Om şi Societate unde 
copiii vor confecţiona narcise, ghiocei, lalele, pe care le vor lipi pe coronitele pregatite. Tot aici 
copiii vor formula propoziţii cu cuvintele    narcisa, lalea, ghiocel. 

La centrul  Biblioteca copiii vor realiza sarcinile din ,,Cărticica florilor de primavara” 
La centrul  Joc de rol  copiii vor găti prajituri  pentru invitatul sosit la activitate, verbalizând 

acţiunile întreprinse în propoziţii formulate corect din punct de vedere gramatical. 
La centrul Construcţii vor avea ca sarcina sa alcatuiasca cu ajutorul tintelor o gradina cu flori 

şi o vază pentru flori folosind trusa plasticomb. 
Copiii, după ce realizează sarcinile de la fiecare centru de interes, vor lua pe rând câte o 

bulina şi o va aşeza pe perete în dreptul fotografiei sale, astfel realizându-se monitorizarea tuturor 
copiilor. 
   

EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
La finalul activităţii  vor fi evaluate  lucrările  copiilor de la toate centrele  şi aşezate la panoul 

grupei şi vor dansa ,, Dansul florilor”. 
Încheierea se realizează prin intermediul jocului distractiv ,,Ghici, ghicitoarea mea”, iar zâna 

mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi le oferă recompense. 
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Nr. 
Crt 

 
Etapele 

activităţii 

 
Conţinutul ştiinţific 

 

Strategii didactice Evaluare 
 Resurse 

procedurale 
Resurse 

materiale 
Forme 

de 
organizare 
 

1. Moment 
organiza- 

toric 

Asigurarea condiţiilor optime pentru 
desfăşurarea activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-aranjarea mobilierului; 
-pregătirea materialului necesar 
desfăşurării activităţii. 

    

2. Captarea 
atenţiei 

Se realizează prin prezenţa 
neasteptata a Zanei Florilor la 
activitate, rostind versurile: 

,, Eu sunt Zâna Florilor! 
Sunt  o zâna  călătoare 

Plimbareaţă, zâmbitoare. 
Dimineaţă m-am trezit, 
La plimbare am pornit, 
Strazile le-am parfumat 
Cu parfum înmiresmat 

Flori frumoase am presarat 
Gradinile-am colorat. 

Apoi, cand am terminat 
Eu spre casa am plecat…. 

Însă eu m-am rătăcit. 
Dragi copii, puteţi să m-ajutaţi, 
Spre casa mea  să mă-ndrumaţi? 

 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 

 
    Copil 
costumat în 
Zâna 
Florilor 

 
 
Frontal 

Copiii 
manifestă 

interes fată 
de 

personajele 
-  musafiri. 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiective-
lor 

 
 

Copii, pentru ca zâna să 
găseascadrumul spre casă, noi o vom 
ajuta, desfăşurând jocul  “Calatorie in 
lumea florilor” 
În jocul nostru de astăzi , veţi 
descoperi mai multe surprize aduse 
de mine, trebuie să rezolvaţi corect 
sarcinile, răspunzând la ghicitori, să 
formulaţi corect propoziţii, să 
despărţiţi  cuvinte în  silabe, apoi 
vom poposi în poieniţa mea cu flori 
unde  vă aşteaptă şi alte surprize. 

 
 
 
Conversaţia  
 
 
 
Explicaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 
-imagini 
     de 
primăvară 

 
 
 
 
 
 
 
Frontal 

Ascultă  cu 
atenţie 
tema şi 
sunt 
bucuroşi  
că o pot 
ajuta pe 
zâna 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
 Învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicarea regulilor de joc: 
O vom ajuta pe Zana Florilor să 
gasească drumul spre poienita cu 
flori, descifrând harta şi rezolvând 
sarcinile de pe ea. Ne vom împărţi în 
două echipe, în funcţie de ecusonul 
din piept: echipa  narciselor şi 
lacramioarelor.  
Cu fiecare cerinţă rezolvată, veţi  
înainta pe hartă şi veţi aduna 
recompensele, până când ajungeţi la 
poieniţa cu flori. 
 Aici se află alte surprize care vă 
aşteaptă.  
Fiecare echipa va primi cate o floare 
pentru un răspuns corect.  Câştigă 
echipa care are mai multe puncte  
acumulate. 
Jocul de probă: 
Se va întoarce prima floare de pe 
harta.Prin intermediul versurilor, 
solicit copiii să numeasca tema 

 
Explicaţia 
 
 
Demonstraţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
Exerciţiul  
 
 
Brainstorming 
 
 
 

 
 
-ecusoane, 
cu flori  
 
 
- harta 
 
 
 
-coşul 
Primăverii 
 
 
Vaza cu 
flori(puncte) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Individual  
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ascultă cu 
atenţie 
regulile 
jocului 
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săptămânii ,,Flori de primavara” 
,,Zana Florilor curioasă/ Vrea şi ea sa 
afle-ndata/ Care este tema noastră?” 
Voi iniţia impreună cu copiii o 
discuţie referitoare la flori, desco-
perind prima treaptă a diamantului.  
Executarea jocului propriu-zis: 
Varianta I 
Voi numi un copil  pentru a întoarce 
cea de-a doua  floare. 
Voi citi sarcinile pentru cele două  
echipe. 

,,Cartea literelor este 
O minune de poveste 

Paginile le întorci 
Şi cuvinte noi cunoşti. 
Cine ştie şi ghiceşte 

Cu litera ,,L” începe? 
O floare se numeşte…. 
Şi o alta se numeşte….” 

Fiecare echipă  va aşeza floarea 
corespunzătoare, verbalizând 
acţiunea. 
Varianta II 
În continuare copiii vor întoarce 
următoarea floare. Copiii primesc ca 
sarcină să alcătuiască propozitii care 
sunt alcatuite din trei cuvinte, 
completând astfel a treia treaptă a 
diamantului. 
Varianta III 
Copiii au ca sarcina sa denumesca 
doua flori dintr-o poezie invăţată 
anterior  ,,Glasul florilor”, pe care 
ulterior o vor interpreta pe roluri. 

,, Astăzi vreau să- mi arătaţi 
Daca ştiţi să recitaţi. 
Poezia cu flori este, 
Al cărei titlu ne 
numeşte…?” 

Varianta IV- complicarea jocului 
Prin aceasta proba preşcolarii vor 
alcătui o piramida a florilor astfel: 
prima treapta- flori cu trei silabe, a 
doua treaptă- flori cu doua silabe, iar 
a treia treaptă- o floare cu o silabă.  
Astfel ajungând la poieniţa cu flori, 
unde vor descoperi şi celelalte 
surprize. 

“V-aţi gândit, v-aţi consultat 
Şi răspunsuri bune-aţi dat, 
Dar timpul s-a terminat. 
Câte puncte aţi câştigat? 
Hai să numărăm în cor 
Şi să stabilim un scor. 
Să rostim cu voce tare 
Echipa câştigătoare.” 

 
Trecerea la etapa următoare se face 
prin intermediul cântecului “Vine 
primăvara”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda activă 
Diamantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
Metoda active 
Piramida 
 
 
 
Exerciţiul 

-  imagini 
flori 

 
 
 
 
 
-plicuri 
-ghicitori 
scrise 
-jetoane  
-flori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bagheta 
 
 
 
 
 
-imagini cu    

flori 
 
 
 
 
 
 
 
- imagini cu 
flori 
 
- coronita 
ghiocel si 
lacramioara 
 
 
 
 
 
-imagini cu 
flori 
 
 
 
 
 
-diplome 
 
CD - muzică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual  
 

Pe grupe 

 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
Individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
individuale 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
individuale 
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6. Asigurarea  
retenţiei şi 
a  feedbak-
ului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În continuare copiii vor lucra pe 
centre de interes.  
Activitatea din cadrul Domeniului 
Om şi Societate se va desfăşura la 
centrul Artă. 
Se prezintă centrele de interes 
copiilor.  
Odata ajunşi in poienita cu flori, 
Zana Florilor a pregatit copiilor mai 
multe surprize . 
Deci, la centrul Artă copiii vor 
confecţiona flori (lalele, narcise, 
ghiocei) pe care le vor lipi pe 
coronita. Se prezintă lucrările model 
şi se explică etapele de lucru. 
Se realizează exerciţii pentru 
încălzirea articulaţiilor şi muşchilor 
mici ai  mâinilor  prin interpretarea 
versurilor:  
 “Ne jucăm, ne jucăm, 
Coatele noi le mişcăm. 
Mâna lebădă o fac,  
Care dă mereu din cap.  
Lebedele-n jur privesc 
Mâinile eu le rotesc. 
Ştergem tabla uite-aşa 
Să putem iar desena. 
Degetele-mi sunt petale  
Le desfac ca la o floare.” 
La centrul de interes Bibliotecă, 
copiii vor avea de rezolvat sarcinile 
din ,, Cărticica florilor de 
primavara”:  
-să desparta în silabe cuvintele din 
imagine; 
- să alcătuiasca o propozitie pe baza 
imaginii prezentate; 
 - să reprezinte grafic propoziţia si 
cuvintele din care este alcătuită 
aceasta; 
- sa incercuiasca sunetul iniţial al 
cuvintelor; 
La centrul  Joc de rol   copiii vor găti 
biscuiţi  pentru invitatul sosit la 
activitate, verbalizând acţiunile 
întreprinse în propoziţii formulate 
corect din punct de vedere 
gramatical. 
Folosind procedeul “Mâna oarbă”, 
copiii sunt rugaţi să extragă din 
coşuleţ un jeton cu imaginea 
centrului de activitate. 
În funcţie de jetonul ales copiii se vor 
aşeza la centre. După realizarea 
sarcinilor de la centrul ales copiii vor 
afişa  (lipi) jetonul pe perete în 
dreptul său. Astfel, realizându-se 
monitorizarea copiilor la centrele de 
activitate. 
 

 
 
Conversaţia  
 
 
Explicaţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  

 
 
 
 
 
- poienita cu 
flori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-macheta 
-lipici 
-foarfece 
-hârtie 
colorată 
-carton 
colorat 
 
 
 
 
-fişe de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
- fişa 
labirint 
 
 
 
-jetoane 
monitorizare 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
-sunt atenți 
la etapele 
de lucru și 
ordinea 
lor, pentru 
reușita 
lucrărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
individuale 
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7. Evaluarea  
 
 
 
 
 
 

Se realizează evaluarea lucrării 
colective, evidenţiindu-se efortul 
colectiv şi individual. 
Se fac aprecieri frontale şi 
individuale asupra modului cum au 
lucrat copiii şi la celelalte centre de 
interes. 
Se realizează o miniexpoziţie cu 
lucrările copiilor şi un dans al 
florilor. 

 -macheta  
 
 
 
- coroniţe 
flori 
 

Frontal  
 
Individual 

Aprecieri 
verbale 
individuale 
şi frontale 
 

8. Încheierea 
activităţii 

Se va realiza prin intermediul  jocului 
distractiv ,, Ghici, ghicitoarea mea ” 
În încheiere zâna  mulţumeşte 
copiilor pentru ajutor: 
“Vă mulţumesc tuturor 
Pentru al vostru ajutor. 
Aţi răspuns şi aţi ghicit 
Drumul spre casa l- am gasit. 
Foarte frumos ati lucrat, 
Mulţi prieteni am aflat. 
Drept răsplată, ia priviţi! 
O comoară descoperiţi.” 

 
 
Conversaţia 

 
 

- biscuiţi  

 
 
Frontal  
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PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Angelica Costin & prof. Gina Nane 
Grădiniţa cu P.P. „Ţara Piticilor” Vaslui 

 
GRUPA MARE 
ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE  
TEMA ACTIVITĂŢII: „Suntem ajutoarele iepuraşului”; 
DOMENII EXPERIENŢIALE: DŞ/DOS; 
MIJOC DE REALIZARE:Activitate integrată (”Operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în 
limitele 1-10”, joc didactic – „Felicitări, coşuleţe şi ouă,  activitate practică” - confecţionare); 
SCOPUL ZILEI:  
 Informativ: 

- Consolidarea cunoştinţelor privind efectuarea operaţiile simple de adunare și scădere cu 1-2 
unităţi;  

 Formativ:   
- Cosolidarea deprinderilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 Educativ:    
- Cultivarea dragostei şi  interesului pentru sărbătorile de Paşte; 

 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
OC1 - să numere  de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele            
corespunzătoare; 
Nivel:     Minimal:- familiarizarea cu numerele de la 1-10; 
                Mediu:-formarea reprezentărilor corecte privind numeraţia 1-10; 
                Maximal:- să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele      
                corespunzătoare; 
 
OC2 - să utilizeze numeralul ordinal în situaţii adecvate; 
Nivel:      Minimal: familiarizare cu aspectul ordinal; 
                Mediu: să înţeleagă aspectul cardinal şi ordinal al numărului; 
                Maximal: să utilizeze numeralul cardinal şi ordinal în  sitiaţii adecvate;  
 
OC3 - să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;  
 
Nivel:      Minimal:-intuirea noţiunii de operaţie; 
                Mediu: -familiarizarea cu simbolurile aritmetice: ”+”, „-”, „=”; 
                Maximal:-formarea capacităţii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi; 
             
OC4- Să decupeze după conturul dat; 
 
Nivel:      Minimal: familiarizarea copiilor cu unealta pentru decupat (foarfeca); 
                Mediu: să înţeleagă procesul de decupare; 
                Maximal: să decupeze după conturul dat; 
OC5: să decoreze felicitarea cu Iepuraş şi ouă, oul să-l decoreze cu piese colorate ca-ntr-un puzzle, 
să şnuruiască, să lipească şi să asambleze coşuleţele ;  
 
Nivel:      Minimal: să se familiarizeze cu lucrarea în ansamblu; 
                Mediu: să înţeleagă şi să-şi creeze cât mai variat lucrările; 
                Maximal: să decoreze felicitarea cu Iepuraş şi ouă, oul să-l decoreze cu piese       
                 colorate ca-ntr-un puzzle, să şnuruiască, să lipească şi să asambleze coşuleţele; 
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SARCINA DIDACTICĂ: 
- Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităti în limitele 1-10; 
 
REGULILE JOCULUI: 
 Copiii desemnaţi recunosc şi denumesc corect cifrele, simbolurile aritmetice, efectuază operaţii 
de adunare şi scădere şi îşi încurajează coechipierii; 
 Rezolvarea corectă a sarcinii aduce echipei aplauze şi recompense (abţibilduri); 
 Liderul echipei îşi ajută coechipierii în rezolvarea sarcinilor dacă este necesar. 
 
ELEMENTE DE JOC: surpriza, întrecera între echipe, aplauze, formule de joc, mânuirea 
materialului, recompensa (abţibildul), penalizarea (răspunsul va fi acordat echipei adverse);      
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, algoritmizarea, 
cubul, joc de rol. 
 Materiale şi mijloace didactice: 
  -  Mijloace didactice: flanelograf, scara numerică, cifre de la 0 la 10, simboluri aritmetice „+”, „-
”, „=”,  cubul, turul galeriei. 
  -    Materiale didactice: hârtie colorată, foarfece, lipici, şnur, carioci; 
 
ORGANIZAREA JOCULUI:  
 frontal; 
 individual; 
 pe echipe. 
 
RESURSE UMANE ŞI BIBLIOGRAFICE: 
Umane: educatoarea şi copiii de la grupă; 
Locul de desfăşurare: sala de grupă; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
-M.Neagu, Georgeta Beraru- „Activităţi matematice în grădiniţă”-Polirom Iaşi 1997; 
-Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflică-„Jocuri didactice matematice”- Emia 2000;      
-Laurenţia Culea „Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie - o provocare?”, Editura 
Diana; 
-Ezechil, Liliana; Păişi-Lăzărescu, Mihaela (2002) Laborator preşcolar-ghid metodic, Editura 
V&Integral, Bucureşti. 
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Secvenţe   
 
 
OB. 

 

Conţinut 

              Srategii didactice Evaluare 

didactice                        
Metede          
şi procedee 

                    
Mijloace 
didactice       

               
Forme 
de 
organi-
zare

                        

I. 
Momentul 
organiza- 
toric 

 - Aşezarea materialului didactic 
pentru activitate şi măsuţele în 
trei grupuri; 
- Copiii sunt invitaţi să se aşeze 
în semicer. 

    

II. 
 Captarea  
      atenţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Întroducerea se realizează prin 
descoperirea surprizei de la 
colţul -Ştiinţă. 
Surpriza constă  într-o scrisoare 
şi un cadou trimis de Iepuraşul 
de Paşti care s-a rătăcit şi nu a 
mai ajuns la noi. 
Iepuraşu-i supărat 
S-a-ncurcat la numărat, 
Şi va roagă foarte mult 
Să îl ajutaţi şi voi  
Ca să numere corect  
Inainte şi înapoi 
Şi apoi ,doar într-o joacă 
 Să adune şi să scadă,    
Să îşi caute vecinii. 
Vreţi sau nu, 
Să îl ajutăm acum? 
Dar, ca să nu greşiţi  
Va trebui să gândiţi      
                                                
IEPURAŞUL  
             
Se prezintă copiilor un tablou 
reprezentând o stradă. Pe stradă 
se află căsuţe şi blocuri, care 
sunt numerotate de la 1-10. 
Rugămintea mea este să-l 
ajutăm pe iepuraş să ajungă la 
noi.  
                                           

Conversa- 
tia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa- 
ţia 
 
 

Scrisoare,  
cetrul de 
interes unde 
s-au aşezat 
materiale- 
le, 
Surpriza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablou cu  
strădă,  
bolcuri şi 
căsute, 
numerota- 
te de la 1 
la10. 
Plicuri cu 
sarcini ce 
trebuie  
rezolvate 

Grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. 
Anunţarea 
temei 

 Se va propune copiilor, pentru a 
veni în ajutorul iepuraşului, să 
desfăşoare jocul „Suntem 
ajutoarele Iepuraşului” în care o 
să demonstraţi că ştiţi să 
efectuieze operaţii de adunare şi 
scădere cu 1-2 unităţi în limitele 
1-10. 
Se intuieşte materialul pe care-l 
vor folosi în cadrul jocului. 

explicaţia 
 
 
   
conversa- 
ţia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copiii ascultă 
anunţarea 
jocului 
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IV. 
Reactuali- 
zarea 
cunoştinţe- 
lor 

 -Se realizează prin formare de 
mulţimi după criteriul- culoare 
şi marime. 
-Blocurile care sunt mari şi au 
culoarea galbenă , respectiv 
căsuţele care sunt mici şi au 
acoperişul roşu.  
-Ei au ca sarcină să formeze 
mulţimi  după culoare şi 
mărime; 
Exemplu: Am format mulţimea 
blocurilor care sunt mari şi au 
culoarea galbenă 
   
Hai concursul să-l pornim, 
Toţi bine să ne simţim. 
Să răspunde-ţi toţi corect 
Să  vă prind 
stimulente(abţibild) în piept. 

explicaţia 
 
conversa- 
ţia 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 cifre, 
 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. 
Prezentarea 
conţinutu- 
lui şi dirijarea 
învătării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
 
 
 

1. Explicarea şi demonstrarea 
jocului. 

se formează 
echipele(iepuraşi cu fundită 
roşie şi iepuraşi cu fundiţă 
galbenă); 

sunt precizate regulile 
şi sarcinile de învăţare-cine va 
răspunde corect, va aduce 
echipei sale stimulent . Echipa 
cu cele mai multe stimulente va 
câştiga jocul. 

 Copiii vor număra 
bocurile şi căsuţele  în  ordine 
crescătoare şi descrescătoare. 
2. Jocul de probă: 
-se execută independent-  
supraveghet de educatoare; 
3.Desfăşurarea propriu-zisă a 
jocului. 
Proba 1. 
A) Liderul de echipă va lua 
plicul de la blocul cu numărul 
1,desemnează un copil care v-a  
preciza vecinii lui 1, mai mic cu 
o nunitate şi mai mare cu o 
unitate).  
  sarcină citită de către 
educatoare.  
Liderul de echipă adversă 
desemneză un copil, care v-a 
preciza vecinii lui 4, mai mic cu 
două  unităţi şi mai mare cu 
două unităţi). Verbalizând 
acţiunea 
B) Pe drumul către grădiniţă 
Iepuraşul poate culege 
 tot atâtea flori cât indică cifra 
din plicul  de la bocul cu 
numărul 2 , le înmânează celui 
de-al şaselea iepuraş cu fundă 
galbenă,(florile se află 
subfalanelograf). 
Se denumesc simbolurile 

 
explicaţia 
dmons- 
traţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
Exerciţiul 
Problema- 
tizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema- 
tizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coş cu ouă; 
coşuleţe cu 
fundiţe roşii 
şi galbene  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouă având 
culori 
diferite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
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OC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematice: „+”, „-”, „=” şi 
semnificaţia acestora (semnul 
plus pentru operaţia de adunare, 
semnul minus pentru operaţia de 
scădere şi semnul egal după care 
se scrie rezultatul operaţiei). 
  
Proba2:  se aduce plicul de la 
bocul cu numărul 3 
 
Sunt prezentate pe rând pentru 
fiecare echipa ghicitori. 
Vor fi rezolvate ghicitori fără 
suport intuitiv: 
  
Iepurilă-i supărat 
 S-a –ncurcat la numărat, 
Cu doi morcovi în hambar 
Şi cu altu-n buzunar, 
Nu ştie că toţi fac…….. 
                                       (trei) 
 
Cinci pitici sapă de zor 
Colo-n grădiniţa lor 
Doi merg să se odihnească 
Câţi rămân să mai muncească? 
(dacă pleacă doi din ei sigur vor 
rămâne teri) 
 
Complicarea jocului 
Joc „Cubul”:”Iepurasul  a trimis 
un cub fermecat, 
cu care ne vom juca. 
 Se reorganizează grupul de 
copii în 6 echipe după culorile 
feţelor cubului. 
1. Galben-Descrie 
2. Roşu-Compară  
3. Albastru-Asociază 
4. Vede-Analizează 
5. Maro-Aplică 
6. Portocaliu-Argumentează  
In plicuri de aceeaşi culoare cu 
feţele cubului sunt sarcini ce 
trebuie rezolvate, cu ajutorul 
educatoarei. 
 
1. Foaie verde de cicoare  
            Ce ştii despre şase oare? 
                                (descrie 
cifra) 
 
2. O vioară şi o chitară 
    Vinote rog şi compară. 
(ce pute-ţi spune despre cele 2 
mulţimi). 
 
3. Spune-mi  puiule de vrei  
    Cui îi corespunde.....3? 
                 ( 3- iezi, 
purceluşi………) 

4.  „Dacă în plic vă uitaţi 

 
 
 
 
 
 
 
Cubul 
 
 
 Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa- 
ţia 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem- 
tizarea 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cub cu feţe 
colorate 
 
 
 
 
Buline de 
aceeaşi 
culoare cu 
feţele 
cubului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individu
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupuri 
 
 
individu
al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
individuale 
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     Fişa voi analizaţi.” 

   -   analizează mulţimea dată; 

   - o mulţime cu patru elemente, 
raportare la număr, vecinii . 

 

 
5. Am primit  cinci stimulente 
   Unul ţi-l dau ţie, prietene! 
   Cine poate ca să-mi spună 
   Cu câte am rămas în mână? 
                       ( 5-1=4, 
verbalivând acţiunea) 
 
6.  Şapte copii joacă şotron  
     Afară sub un şopron 
     Şi mai vin să joace doi 
     Zece s-au adunat de toţi. 
     Aşa este spuneţi voi? De ce?  
                 ( pentru că 7copii+ 
2copii= 9copii)  
        
 
Se aruncă cubul şi răspunde 
echipa care are culoarea 
asemănătoare cu faţa cubului. 
Se aplaudă răspunsurile corecte. 

5.Tranziţia  „Iepuraşi fugiţi acum” se 
execută mişcările sugerate de 
text.  
 

Exerciţiul  grupuri 
 
 

 
 

6. 
Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

 
 
 
 
 
 
 
0C4 
 
 
 
 
 
 
OC5 
 
 
 
OC5 
 
 

Se realizează prin activitate 
practică. Suntem ajutoarele 
Iepuraşului, deci vom încerca 
să-l ajutăm să isprăvescă 
surprizele pe care le face tuturor 
celor dragi cu ocazia  Sfintelor 
Sărbători de Paşte. 
Se descoperă pe rând panourile 
cu modelele educatoarei şi 
etapele de lucru: 

etapele de lucru la 
grupa I: 

se decupează după contur; 
se lipeşte iepuraşul şi ouăle 

cu care jonglează el; 
se decorează după 

imaginaţia fiecăruia în parte 
etapele de lucru la 

grupa II: 
1.    se decupează după contur; 
2. se perforeză, se şnuruieşte 
pentru aforma un întreg, 
3.se lipeşte, se asamblează 
pentru a-i da forma finală de 
coşuleţ. 

etapele de lucru la 
grupa III: 

 
 
 
 
Demons- 
traţia 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 

 
 
 
Panouri cu 
etapele de 
lucru 
 
Foarfece, 
lipici, 
Hârtie 
colorată , 
Şerveţele 
umede, 
 
 
 
 
 

 
Grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
individuale  
şi de grup 
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1.se decupează forma oului,  
2.se lipeşte fiecare piesă în 
funcţie de creativitatea sa, 
rezultâd un ou decorat. 
    Copiii se grupează la alegere 
în funcţie de lucrarea pe care 
doreşte să o lucreze. 
Se execută mişcări de încălzire a 
mâinii pe cântecul “Mişcăm 
degeţelele” 
     Se realizeză lucrările de către 
copiii pe fond muzical. 
 Se dau indicaţii frontale şi 
individuale. 

7.Evaluarea 
performan- 
ţei 

 Aprecierea lucrărilor se va face 
prin metoda Turul galerie . 
Criteriile în aprecierea lucrărilor 
sunt: 
    -   Acurateţea; 
    -  Creativitatea; 

Turul 
galeriei. 

Panouri Individu
al, 
 
grupuri 

 
Evaluarea 
frontală şi 
grup 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
Profesor înv. preşcolar Paula Măgulean  

Profesor înv. preşcolar Crina Bortoş  
Grădiniţa cu PP „Căsuţa piticilor” Arad 

 
GRUPA: mare „A” 
TEMA: Când, cum şi de ce se întamplă? 
SUBTEMA: ,Pe cărările toamnei am pornit, hărnicie multă am găsit” 
TEMA ZILEI: ,,Roade multe adunate, în castelul toamnei aranjate” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
DOMENII  EXPERIENŢIALE: DLC, DŞ (Cunoaşterea mediului), DEC 

(Educaţie muzicală), DOS (Activitate practică) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 
DURATA: o zi 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 dezvoltarea capacităţii de a utiliza mijloace de comunicare verbale şi nonverbale pentru 
rezolvarea sarcinilor date;  

 dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei prin rezolvarea unor situaţii problematice;  
 educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderii de cooperare între partenerii 

de joc;  
 consolidarea deprinderii copiilor de a formula propoziţii corecte din punct de vedere 

gramatical; 
 consolidarea cunoştinţelor despre tehnici de lucru necesare prelucrării materialelor în scopul 

realizării unor produse simple; 
 
SECVENŢA I: RUTINE 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

- Salutul 
- Prezenţa 
- Completarea calendarului naturii 
- Împărtăşirea cu ceilalţi 
- Noutatea zilei: apariţia Zânei Toamna 

SECVENŢA II: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 
I DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Subiectul activităţii: „Balul recoltei” 
Mijloc de realizare: joc interdisciplinar 
Obiective operaţionale: 

- să ghicească  după câteva caractaristici fructele şi legumele de toamnă ; 
- să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical, folosind cuvintele: 

strugure, prună,  varză, usturoi. 
- să formuleze corect pluralul cuvintelor: ardei, cartof, castravete, morcov. 
- să formuleze corect diminutivul fructelor şi legumelor de toamnă; 
- să utilizeze afirmaţia şi negaţia în motivarea unor caracteristici ale fructelor şi 

legumelor;  
- să respecte regulile construirii piramidei culorilor; 
- să recite clar şi expresiv poezia „Supa de zarzavat”; 
- să intoneze corect cântecul „Vine ploaia”, respectând linia melodică . 

Sarcina didactică:   
 să răspundă la sarcinile întâlnite pe parcursul drumului spre castelul Toamnei 
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Regulile jocului: participă la joc toţi copiii, răspunde doar copilul atins cu baghetă de Zâna 
Toamna. Răspunsurile corecte sunt răsplătite cu ecusoane pe care sunt reprezentate diferite 
fructe şi legume. La răspunsurile incorecte se cere ajutorul colegilor. 

Elemente de joc: manipularea materialului, recompensa, aplauze, surpriza 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, demonstraţia, piramida, 

problematizarea. 
Resurse materiale: Zâna Toamna, fructe şi legume de toamnă, bagheta magică, piramida; 
 
II DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Activitate practică 
Subiectul activităţii: „Omul fruct, omul legumă” 
Mijloc de realizare: cofecţionare 
Obiective operaţionale: 

- să confecţioneze omul fruct şi omul legumă folosind materialele puse la dispoziţie; 
- să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării; 
- să-şi dezvolte deprinderi practice de mânuire,  lipire, îmbinare a  materialelor; 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
Resurse materiale: fructe şi legume de toamnă, ochi, gură din carton,  mâini, picioare din scobitori, 

lipici 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
 
SECVENŢA III:  JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE      
 ALA I  

a) Joc de masă „Refă întregul” 
Obiective operaţionale: 

 să reconstituie întregul (legume sau fructe), folosind cu atenţie bucăţile de legume sau fructe 
naturale  şi scobitori puse la dispoziţie; 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,  
Resurse materiale: bucăţi de fructe şi legume naturale, scobitori şi coşuri. 

 
b) Joc de rol „Murături pentru Zâna Toamna” 

Obiective operaţionale: 
 să aşeze corect castraveţii în borcane; 
 să respecte reguli de igienă referitoare la folosirea legumelor;  

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
Resurse materiale: castraveţi, borcane, apă, boabe de piper, boabe de muştar, sare, oţet. 

 
c) Artă  „Etichete pentru borcanele cu murături” 

Obiective operaţionale: 
 să coloreze legumele desenate pe etichetă,  respectând conturul dat ; 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
Resurse materiale: creioane colorate, etichete pe care sunt reprezentate legume. 

 
 ALA II  

Subiectul activităţii „Dansaţi cu noi la bal” 
Mijloc de realizare: Euritmie 
Obiective operaţionale: 

 să se exprime liber prin mişcare, în paşi de dans; 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
Resurse materiale: Zâna Toamna, CD cu muzică, omul fruct, omul legumă confecţionat. 
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   Pe parcursul momentelor întâlnirii de dimineaţă, copiii vor afla că vor 
călătorii spre castelul Toamnei,  în care zâna va organiza un bal al recoltei la care vor participa şi ei. 
Drumul spre castel va fi presărat de încercări pe care vor trebui să le rezolve prin activităţile 
desfăşurate pe tot parcursul zilei, dovedind isteţime, curaj, prietenie şi spirit de cooperare. De 
asemenea, folosind tehnicile dobândite anterior (lipire, etc) vor pregăti cadouri pentu Zâna Toamna, 
vor metamorfoza fructele şi legumele de toamnă,  pentru a dovedi că sunt copii pricepuţi ce merită a 
se distra, cânta şi dansa la balul de la castel. 
 La bal copiii vor cânta şi vor dansa bucurându-se că au îndeplinit cu succes sarcinile primite. 
 
 
 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: 

 Salutul  
Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative, de la stânga la dreapta, 

adresându-se cu denumiri ale legumelor sau fructelor. “Bună dimineaţa roşia Maria!”, “Bună 
dimineaţa ardeiul Andrei!”, “Bună dimineaţa mărul  Răzvan!”, Bună dimineaţa para Diana!” etc. 

 Prezenţa  
„După ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat 
Oare azi cine lipseşte 
Să vedem cine ghiceşte ?” 

 Calendarul naturii – se lucrează la panou 
„A-nceput o nouă zi 
Cum e vremea azi copii ?” 

 Împărtăşirea cu ceilalţi – „Cubul emoţiilor” 
Copiii vor rostogoli un cub pe care sunt desenate legume şi fructe cu diferite emoţii. Vor 

identifica, apoi denumi emoţia  şi vor spune când au trăit ultima dată acea emoţie. 
 Noutatea zilei  

În sala de grupă îşi face apariţia Zâna Toamna care îi invită pe copii la balul pe care îl 
organizează la ea la castel. 

 
 
 

TRANZIŢIE SPRE ADE: (recitare ritmică) 
„Unu-doi, unu-doi  
Mergem toţi în paşi vioi 
Pe scăunele să ne aşezăm 
Pe Zâna Toamna să o ascultăm” 
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IV. 
Reactuali- 
zarea 
cunoştinţe- 
lor 

 -Se realizează prin formare de 
mulţimi după criteriul- culoare 
şi marime. 
-Blocurile care sunt mari şi au 
culoarea galbenă , respectiv 
căsuţele care sunt mici şi au 
acoperişul roşu.  
-Ei au ca sarcină să formeze 
mulţimi  după culoare şi 
mărime; 
Exemplu: Am format mulţimea 
blocurilor care sunt mari şi au 
culoarea galbenă 
   
Hai concursul să-l pornim, 
Toţi bine să ne simţim. 
Să răspunde-ţi toţi corect 
Să  vă prind 
stimulente(abţibild) în piept. 

explicaţia 
 
conversa- 
ţia 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 cifre, 
 
 
 

frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. 
Prezentarea 
conţinutu- 
lui şi dirijarea 
învătării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3 
 
 
 
 

1. Explicarea şi demonstrarea 
jocului. 

se formează 
echipele(iepuraşi cu fundită 
roşie şi iepuraşi cu fundiţă 
galbenă); 

sunt precizate regulile 
şi sarcinile de învăţare-cine va 
răspunde corect, va aduce 
echipei sale stimulent . Echipa 
cu cele mai multe stimulente va 
câştiga jocul. 

 Copiii vor număra 
bocurile şi căsuţele  în  ordine 
crescătoare şi descrescătoare. 
2. Jocul de probă: 
-se execută independent-  
supraveghet de educatoare; 
3.Desfăşurarea propriu-zisă a 
jocului. 
Proba 1. 
A) Liderul de echipă va lua 
plicul de la blocul cu numărul 
1,desemnează un copil care v-a  
preciza vecinii lui 1, mai mic cu 
o nunitate şi mai mare cu o 
unitate).  
  sarcină citită de către 
educatoare.  
Liderul de echipă adversă 
desemneză un copil, care v-a 
preciza vecinii lui 4, mai mic cu 
două  unităţi şi mai mare cu 
două unităţi). Verbalizând 
acţiunea 
B) Pe drumul către grădiniţă 
Iepuraşul poate culege 
 tot atâtea flori cât indică cifra 
din plicul  de la bocul cu 
numărul 2 , le înmânează celui 
de-al şaselea iepuraş cu fundă 
galbenă,(florile se află 
subfalanelograf). 
Se denumesc simbolurile 

 
explicaţia 
dmons- 
traţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exerciţiul 
 
 
 
 
Exerciţiul 
Problema- 
tizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema- 
tizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coş cu ouă; 
coşuleţe cu 
fundiţe roşii 
şi galbene  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouă având 
culori 
diferite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individu
al 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
frontale 
individuale 
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DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinut ştiinţific Metode şi 
procedee 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

 asigurarea  condiţiile optime pentru realizarea activităţii; 
 aranjarea mobilierului; 
 pregătirea materialului didactic necesar pentru desfăşurarea 

activităţii. 
 Copiii se aseaza la mese in functie de imaginile de pe 

ecusoanele primite anterior si simbolul de pe fiecare grup de 
mese 

 

Conversaţia 
 

Observarea 
comportamen-

tului 

Captarea 
atentiei 

După întâlnirea de dimineaţă în sala de grupă apare Zâna 
Toamna care duce o scrisoare în care îi anunţă pe copii  despre 
balul de la castel 
TRANZIŢIE 

„Unu-doi, unu-doi  
Mergem toţi în paşi vioi 
Pe scăunele să ne aşezăm 

            Pe Zâna Toamna să o ascultăm” 

Dramatiza-rea 
Conversaţia 
Explicaţia 

 

Orală 
Participă activ 
la dialog 

Anunţarea 
temei si a 

obiectivelor 

Zâna Toamna ne citeşte o scrisoare:  
                ”Dragii mei prieteni, am organizat „Balul recoltei” 
pentru voi, dar a venit vrăjitoarea cea rea şi m-a alungat din 
castel. Acum sunt tristă deoarece nu pot ajunge la bal  pentru că 
vrăjitoarea a pus pe drumul către castel foarte multe obstacole. 
Am aflat cu bucurie ca în această grădiniţă sunt copii isteţi, care 
ştiu multe lucruri interesante despre mine şi m-am gândit că voi 
ma veţi putea ajuta să trecem probele împreună. Sunt sigură că 
veţi reuşi! Fiecare probă rezolvată ne va duce mai aproape de 
castel ” 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

Orală 
Ascultă 
explicaţiile 
educatoarei 

Dirijarea şi 
obţinerea 
performanţei 

Explicarea şi demonstrarea jocului 
 Se explică regulile jocului: 

Pe drum vrajitoarea v-a pregătit mai multe probe, întrebări la 
care va trebui să răspundeţi. Va răspunde doar copilul atins cu 
bagheta fermecată. Pentru fiecare răspuns corect veţi primi un 
ecuson pe care este reprezentată o legumă sau un fruct şi veţi putea 
trece mai departe spre castelul zânei. Dacă răspunsul nu e corect  te 
va ajuta un coleg.  

Desfăşurarea jocului 
 

PROBA Nr.1 – „Ghicitori despre fructe şi legume” 
Copiii atinşi cu bagheta vor fi solicitaţi să ghicească despre ce 
legumă sau fruct este vorba 

a. Ţăruş portocaliu ascuţit  /În pământ şade înfipt. 
Un iepuraş l-a găsit / Şi pe loc la ronţăit.     

b. Într-o cuşcă mulţi căţei, /Toţi sunt albi şi rotofei 
 Mama-i pune la mujdei! / Eu sunt sigur că nu vrei,

 Fripturică fără ei. 
c.     Aurie şi zemoasă / Tare-i dulce şi gustoasă 
I se spune mălăiaţă / în gura lui nătăfleaţă. 

d. Cu bobiţe aurii, / Cu bobiţe rubinii, 
Parfumaţi şi aromaţi, /  În must dulce-s  transformaţi. 

PROBA Nr.2 „Cuvinte potrivite” 
 Pe drumul spre castel copiii găsesc un coş cu fructe şi legume. 
Educatoarea le cere copiilor să ia în mână un fruct/ o legumă şi să 
spună ceva despre el. 
Exp: Mărul roşu este rotund. 
PROBA Nr.3 – ,,Eu spun una, tu spui multe’’ 
   Educatoarea va denumi câte un fruct / legumă şi ei vor spune 
mai multe: măr, pară, cartof, castravete.  
PROBA Nr.4  - „Cuvinte alintate” 
  Educatoarea va cere copiilor să alinte câteva fructe / legume: 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstraţia 
Explicaţia  

Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orală 
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ardei, roşie, măr, pară. 
PROBA Nr.5 – „Scăunelele” 
     În fata grupei vor fi aşezate două scaune, având pe ele 
semnelele ,,+’’, respectiv, semnul,, -’’. 
     Un  copil se va aseza pe unul dintre scaune şi va exprima prin 
câte o propoziţie ,,Îmi place ........(fruct sau legumă) pentru 
că................... ’’ / ,,Nu imi place ........(fruct sau legumă) pentru 
că..............’’. 
PROBA Nr.6 „Piramida culorilor” 
   Copiii vor fi solicitaţi să identifice după culoare fructele şi 
legumele şi să le poziţioneze în piramidă conform indicaţiilor 
1. Aşază la baza piramidei în cele patru căsuţe fructele şi 

legumele verzi. Ce mai poţi spune despre ele ? 
2. Aşază în cele trei căsuţe fructele şi legumele galbene. Ce mai 

poţi spune despre ele ? 
3. Aşază în cele două căsuţe fructele şi legumele roşii. Ce mai 

poţi spune despre ele ? 
4. Aşază în vârful piramidei fructele şi legumele care au coaja 

tare. Ce mai poţi spune despre ea ? 
 Pentru complicarea jocului Vrăjitoarea îi va pune pe copii să 
închidă ochii şi va schimba locul fructelor şi legumelor. 
PROBA Nr.6 – „Descrierea toamnei” 
În continuare Zâna le cere copiilor să descrie bogăţiile printr-o 
poezie, iar vremea printr-un cântec. 
TRANZIŢIE 

„Către centre vă-ndreptaţi 
Sarcinile să le aflaţi 
Dacă veţi colabora 
Şi bine de le veţi rezolva 
La balul zânei veţi intra” 

PROBA Nr.7 
Centru JOC DE ROL 

 „Murături pentru Zâna Toamna” 
Copiii pregătesc daruri pentru Zână. Vor pune murături la 
borcan 
 

PROBA Nr.8 
Centru ARTĂ 

 „Etichete pentru borcane” 
Copiii pregătesc etichetele pentru borcanele cu murături 

PROBA Nr.9 
Centru JOC DE MASĂ 

 „Refă întregul” 
Copiii refac fructele şi legumele pe care le-a stricat vrăjitoarea. 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
piramidei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Conversaţie 
Explicaţia  
Observaţie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Încheierea 
activităţii 

Zâna Toamna va face aprecieri  asupra comportamentului şi 
participării la activitate. 

 Aprecieri 
verbale 
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DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ACTIVITATE PRACTICĂ 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinut ştiinţific Metode şi 
procedee 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Ajunşi la castel copiii sunt întâmpinaţi de un măr trist, pentru că la 
bal pot intra doar fructele şi legumele şi el este singur şi nu are cu 
cine să danseze. 

 

Conversaţia 
 

Observarea 
comportamentului 

Anunţarea 
temei si a 

obiectivelor 

Educatoarea îi anunţă pe copiii că vor transforma fructele şi 
legumele în omul fruct şi omul legumă pentru a dansa cu mărul şi a-
l înveseli. 

Conversaţia 
Explicaţia 

 

Orală 
Participă activ la 
dialog 

Intuirea 
materialelor 

Copiii vor fi solicitaţi  să recunoască şi să descrie materialele de pe 
mese: lipici, fructe şi legume de toamnă, scobitori, ochi, gură din 
carton colorat. 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

Orală 
Ascultă 
explicaţiile 
educatoarei 

Analiza 
modelului 

Educatoarea prezintă copiilor un fruct model  
Ce este lipit pe fruct?....ochi, gură, mîini, picioare 
Cum este fructul fericit sau trist? ......fericit pentru ca va avea 

prieteni 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

 
 

Explicarea şi 
demonstrarea 
modului de 
lucru 

Vom lipi ochii, gura, mâinile şi picioarele fructelor şi legumelor, 
lucrând atent şi îngrijit. 

Exerciţiul  

Efecturea 
exerciţiilor 
pentru 
încălzirea 
muşchilor 
mâinilor 

Pentru a lucra corect şi îngrijit trebuie să ne încălzim puţin 
mâinile. Se vor efectua câteva exerciţii de încălzire a muşchilor 
mâinilor. 

Exerciţiul Efectuarea 
corectă a 
mişcărilor 

Efectuarea 
temei de 
către copii 

Se va da semnalul de începere a lucrului. Executarea sarcinilor 
se realizează pe fond muzical. Copiii care întâmpină greutăţi vor 
fi ajutaţi de către educatoare. 

Exerciţiul  

Încheierea 
activităţii 

TRANZIŢIE  - Cântec „A venit pe dealuri toamna” 
După ce Zâna Toamna i-a atins cu bagheta fermecata şi i-a 

schimbat în fructe şi legume copiii intră la bal. Zâna  va face 
aprecieri  asupra comportamentului şi participării la activitate. 

Explicaţia 
Demonstra-
ţia 
Jocul 

Aprecieri verbale 
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PROIECT TIP AVENTURĂ 
„SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ LUMEA PRIETENILOR CARE NU 

CUVÂNTĂ” 
 

Prof. înv. preșcolar Manuela Dașcău  
Grădinița PN Nr. 2 Vladimirescu, Arad 

 
Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o 
micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. 

Metoda proiect de tip aventură este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, 
cu finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei 
verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de 
organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, 
în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire. 

Metoda proiectului pregăteşte preşcolarul pentru şcoală, argumentele care fondează aceasta 
idee fiind următoarele: 

- proiectul poate fi încorporat în curriculum preşcolar din orice parte a lumii; 
- proiectul are o structură temporală care ajută educatoarea să își planifice progresiv 

activitatea cu copiii, în funcţie de interesul acestora și de gradul de cunoaştere al subiectului 
abordat; 

- proiectul oferă copiilor situaţii în care aceștia pot aplica cunoştinţe, deprinderi sociale și 
intelectuale, pe lângă cele de baza date de curriculum; 

- îi determină pe copii să cerceteze singuri în legătură cu subiectul ales, pregătindu-i pentru 
munca de şcolari, conferindu-le iniţiativă și independență. 

Aceasta metoda moderna cuprinde 3 faze după cum urmează: 
FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI 
În sala de grupă avem pus la expoziție un tablou din povestea “Ursul păcălit de vulpe”. Într-o 

zi am surprins copiii punându-și întrebări despre personajele din poveste: “unde traiesc?”, “ ce 
mănâncî?”,etc. Surprizând discuția lor le-am propus ca în săptămâna care urmează să aflăm cât mai 
multe lucruri despre animalele salbatice. Acesta a fost momentul care m-a inspirat în alegerea şi 
derularea proiectului „Să descoperim împreună lumea prietenilor care nu cuvântă” – Vizitarea 
Grădinii Zoologice de la Timişoara (excursie pentru studiul animalelor). 

OBIECTIV  : de a îmbogăţi cunoştinţele copiilor cu privire la animalele sălbatice, cunoaşterea unei 
alte localităţi şi familiarizarea copiilor cu frumuseţile zonei prin care trec; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   La sfârşitul ”aventurii”, copilul trebuie: 
 Să analizeze aspecte ale corpului animalelor;  
 Să explice, prin exemple, în ce constă stilul lor de viaţă, comparându-l cu altele;  
 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi 

elementele comune ale animalelor existente; 
 Să aprecieze frumuseţile acestei zone apropiate localităţii lor natale; 
 Să valorifice intra-  şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite anterior; 
 Să-şi expună opinia privind îngrijirea animalelor şi a mediului in care trăiesc aici; 
 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea animalelor sălbatice, ale mediului înconjurător 

reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării. 
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STABILIREA DIRECŢIILOR DE DEZVOLTARE 
   

INVENTAR DE PROBLEME 
Ce ştiu copiii 
- Sunt animale ce trăiesc în pădure sau în grădinile zoologice 
- Animalele nu vorbesc 
- Pot fi părinţi, iar copiii lor se numesc pui 
- Vânătorul împuşcă animalele din pădure 
 
Ce doresc să afle 
- Cine hrăneşte animalele din pădure ? 
- Unde dorm ele ? 
- Avem foloase de la ele ? 
- Animalele se înţeleg între ele ? 
- Dacă puii se îmbolnăvesc, părinţii lor cum îi ajută ? 
- De ce le împuşcăm (vânăm) ? 
- Care sunt animalele ocrotite de lege ? 

 
FAZA A II-A SAU CONȚINUTUL PROIECTULUI 

 
SCENARIUL ZILEI: 

 
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre copii şi educatoare prin intermediul 

salutului de dimineaţă. 
Salutul. Educatoarea împreună cu mascota grupei ”Albinuța Hărnicuța” îi salută pe copiii: 

„Bună dimineaţa, copilași”, copiii răspund în cor la salut. Copiii sunt rugaţi să o salute și pe 
Albinuța Hărnicuța. Apoi, fiecare copil îl va saluta pe colegul aflat în dreapta lui folosind formula 
de salut și numele copilului salutat, ex. „Bună dimineaţa, Robert!”, replica însoţită de o strângere de 
mână. 

”Dimineața ne-am trezit 
La grădiniță ne-am întâlnit 
Cu toții să ne salutăm 
Pe scăunele să ne așezăm.” 
”- Bună dimineața, dragi copii 
Mă bucur că sunteți aici 
Începe o nouă zi, 
Bună dimineața, copii!” 

Prezenţa: catalogul grupei 
”Noi cu toți ne-am adunat 
Și frumos ne-am salutat 
Pe colegii i-am întâlnit 
Dar oare cine n-a venit?” 

Calendarul naturii. Completarea calendarului naturii va fi făcută de „meteorologul de 
serviciu” care va veni în față și le va spune copiilor ce a observat în drum spre grădiniţă. Cum este 
cerul, cum este vremea, dacă este cald sau rece, cum l-a îmbrăcat mama, etc. Copiii ceilalţi vor 
putea pune întrebări sau vor putea completa părerile „meteorologului”. Se va discuta și despre zilele 
săptămânii, lunile anului și se va marca data. „Meteorologul” așează și jetoanele corespunzătoare la 
locul potrivit pe calendarul naturii. 

Se anunţă ştirea zilei:  Astăzi vom porni în marea aventură a găsirii animalelor de la Grădina 
Zoologică. 

Vreţi să pornim într-o aventură de neuitat? Dacă da atunci aşezaţi-vă doi câte doi, ţineţi-vă 
bine că începe aventura noastră. 
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Se reamintesc regulile ”aventurii” (să stea pe scaune în timpul deplasării, să urce în autocar 
prin uşa din faţă, să coboare prin uşa din spate, să stea în permanenţă în rând, să spună ceea ce 
doresc) apoi  se deplasează la autocar. Se anunţă itinerarul Arad-Timișoara-Arad şi se asigură că au 
reţinut regulile. 

În timpul deplasării cu autocarul le voi asigura o atmosferă de voioşie, prin antrenarea copiilor 
la diverse jocuri muzicale, cântece de drumeţie, concursuri de ghicitori, folosind staţia de 
amplificare a autocarului. 

În acelaşi timp, se observă principalele obiective pe lângă care trec cu autocarul. Li se explică 
copiilor de ce stăm la semafor, ce este o intersecţie, de ce nu putem opri unde dorim noi, etc. 

Ajunşi la principalul obiectiv al ”aventurii”, Grădina Zoologică, copiii vor vizita animalele. 
Voi da explicaţiile necesare pentru ca, copiii, să cunoască mai bine animalele: cum se numesc 
fiecare, cu ce se hrănesc, de unde provin, modul de îngrijire, etc.  

Copiii cântă şi spun poezii pentru a „înveseli animalele”. 
 

FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI 
 
SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR 

- Unde am fost ieri ? 
- Ce animale aţi văzut? Cum erau animalele? 
- Cine hrăneşte animalele de la Grădina Zoologică? 
- Dacă un animal este bolnav, cine îl tratează? 
- Ce obiective importante am mai vizitat la Timișoara ? 
- Unde va plăcut mai mult. De ce ? 
- Alcătuiţi un “Album al grupei” cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu. 

 
CONCLUZII 

În urma desfăşurării proiectului, primii beneficiari au fost copiii, care s-au manifestat natural, 
au avut mai multă libertate de acţiune şi au fost capabili să îndeplinească sarcinile încredinţate sau 
alese de ei, având posibilitatea de a se bucura de finalitatea activităţii lor. De asemenea, şi părinţii 
au beneficiat de multiple avantaje, deoarece au ajuns să cunoască mai bine activitatea din grădiniţă, 
au avut posibilitatea să urmărească progresele copiilor şi au dezvoltat o relaţie mai strânsă atât cu 
educatoarea, cât şi cu ceilalţi părinţi.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„MIRESMELE PRIMAVERII” 

 
Prof. Corina Hiliuta 

Grădinița cu P.P. „Croitorasul cel viteaz” Galați 
 
DATA: 14. 04. 2013 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. “Croitorasul cel viteaz” Galați 
GRUPA: Mijlocie 
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
TEMA PROIECTULUI: “PARFUMUL FLORILOR” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “SURPRIZELE PRIMAVERII” 
TEMA ZILEI: „ ” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA + DS 

DURATA: 1 oră și jumătate 
 
 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 
 

I. ADP   ( Activităţi de dezvoltare personală): 
 ÎD : “Miresmele primaverii” 
 RUTINE: calendarul naturii, mă pregătesc pentru activităţi; 
 TRANZIŢII:  

 
II. ADE   ( Activităţi pe domenii experienţiale) 
           Activitate integrată “ MIRESMELE PRIMAVERII” 
 
 DS ( Activitate matematica ) – “Ghiocelul vesel”- joc didactic 
 
TRANZIŢII: “La pas noi mergem” – joc muzical 
 
III. Centre de interes 
o Stiinta: “: “Asaza-ma la fratiorii/surioarele mele”-sortare  de materiale                                 

o Artă: “Margarete pentru fete” - colaj 
o Constructii: “Gardul gradinii cu flori” 
TRANZIŢII: “Astazi sunt o floare” – joc muzical 
 
V. ALA II 
            Joc de miscare: “Buchetele,buchetele” 
             Joc distractiv: “Albina si florile” 
Strategia didactică: 
I. Resurse procedurale: 

 
Metode si procedee: 

          a.metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, jocul, lucrul 
individual, exerciţiul, problematizarea; 
           b.forma de organizare: frontal, pe grupe; 
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II. Resurse materiale: copiii costumati in flori de primavara: lalea, zambila, margareta, 
narcisa, raza de soare,vant, ghiocelul, palete cu cifre, medalioane cu flori. siluete de 
margarete,frunze din carton verde,paie,polistiren,hartie creponata, bete de frigarui, flori de 
primavara, seminte de floarea soarelui,seminte de dovleac, pierticele de marimi 
diferite,colorate 

 

  BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani), MECI, 2008  
2. Anca Păunescu, Claudiu Bunăiaşu, Cornel Novac, Dumitru Gherghina, Gina Cămăraşu, 

Ioan Dănilă, Nicolae Oprescu, Metodica activităţilor instructiv educative în învăţământul 
preprimar ( Educarea Limbajului, Activităţile matematice, Cunoaşterea mediului, Educaţia 
pentru societate), Editura Didactica Nova, Craiova 2007  

3. Angela Sesovici, Daniela Ionescu, Filofteia Grama, Laurenţia Culea, Mioara Pletea, 
Nicoleta Anghel, Activitatea integrată în grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, 2008 

 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 
 
 
ETAPELE ACTIVITĂŢII:  
 
SALUTUL „Bună dimineaţa, flori parfumate!” 
PREZENȚA “Cine lipsește?” – verificarea prezenței copiilor și așezarea la panou a fotografiilor celor 
absenți; 
COMPLETAREA CALENDARULUI  NATURII   
TRANZIȚII: Jocul muzical: “Astazi sunt o floare” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1: să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 
O2: să sesizeze absența sau prezența unui coleg identificându-l după nume; 
O3: să observe cu atenție vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, 
marcându-le prin simbolul adecvat; 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
 
 

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul, problematizarea; 
b) Elemente de joc: mișcarea, surpriza, mânuirea materialelor; 
c) Resurse materiale: panoul, catalogul grupei, calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale 
vremii, fotografii ale copiilor, imagini simbol ale evenimentelor; 
d) Forme de organizare: frontal, individual. 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 
 

1.DS – Activitate matematica 
 
TEMA: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim                                       
TEMA ACTIVITĂŢII: “Ghiocelul vesel » 
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea cunoştinţelor  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
 O1:Sa formeze multimi in limitele 1-5 dupa 1-2 criterii date; 
 O2:Sa asocieze cifra corespunzatoare numarului de obiecte din multimea 
formata; 
 O3:Sa asocieze cantitatea corespunzatoare numarului afisat; 
 O4:Sa aseze numerele in ordine crescatoare/descrescatoare in limitele 1-5; 
 O5:Sa aseze vecinii numerelor date; 
 O6:Sa verbalizeze actiunile efectuate,folosind limbajul matematic adecvat; 
STRATEGIA DIDACTICA 
Metode si procedee:conversatia,surpriza,observatia, problematizarea; 
Materiale didactice: copiii costumati in flori de primavara: lalea, zambila, margareta, narcisa, raza 
de soare,vant, ghiocelul, palete cu cifre, medalioane cu flori. 
Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 
Locul desfasurarii: sala de grupa                                                                 
Durata: 15-20 min 
 
 

CENTRE DE INTERES 
 
 

ARTA: “Margarete pentru fete”-colaj 
Obiective operationale: 
      -sa realizeze margaretele prin tehnica asamblarii elementelor date,  pe pai; 
      -sa respecte etapele de lucru; 
      -sa pastreze acuratetea lucrarilor; 
STIINTA: “Asaza-ma la fratiorii /surioarele mele”- sortare  de materiale 
Obiective operationale:  
   -sa sorteze materialele puse la dispozitei dupa 1-2 criterii date (forma, culoare 
     -să formeze mulţimi după criteriul cerut; 
CONSTRUCTII: “Gardul gradinii cu flori” 
Obiective operationale:  
   -sa construiasaca gardul gradinii cu flori din diferite materiale puse la dispozitie 
STRATEGII DIDACTICE: 
      1) Resurse procedurale: 
a) Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal, jocul,  
  b)  Forme de organizare: munca independentă, munca pe grupuri mici, analiza, turul galeriei. 
     2) Resurse materiale: siluete de margarete, frunze din carton verde, paie, polistiren, hartie 
creponata, bete de frigarui, flori de primavara, seminte de floarea soarelui, seminte de dovleac, 
pierticele de marimi diferite, colorate. 
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JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE (ALA II) 
   
 
  Joc de miscare: „Buchetele, buchetele” 
 
Scopul: Menţinerea tonusului ridicat şi exersarea numărării în concentrul 1-5 
Sarcina didactică: Gruparea copiilor în bucheţele în funcţie de numărul indicat de educatoare 
Obiective operationale: 
    Sa se grupeze in grupuri in functie de numarul indicat de educatoare 
Elemente de joc: bătutul din palme, mişcarea 
Materiale didactice: floricele,copiii. 
Joc distractiv: „Albina si florile” 
Scopul: Coordonarea miscarilor cu textul cantecului 
Sarcina didactică: Identificarea florii pe care s-a asezat; 
Obiective operationale: 
 
             -sa fie apt sa utilizeze deprinderile insusite in diferite contexte; 
             -sa coordoneze miscarile cu textul cantecului; 
             -sa recunoasca floarea pe care s-a asezat; 
Elemente de joc: batai din palme; 
Materiale didactice: copii albina, copii flori; 
 
 
 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 
 
Tema activitatii: ”Surprizele primaverii” 
Tipul activitatii: formare de priceperi si deprinderi 
Forma de realizare: lucru pe centre de interes 
Durata: 10-15 min 
Obiective de referinta: 
 Sistematizarea cunostintelor despre anotimpul primavara, valorificand deprinderile de lucru 
insusite in realizarea unor lucrari practice; 
Consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica; 
 Formarea deprinderii de a separa materialele dupa 1-2 criterii date; 
Stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor în iniţierea şi desfăşurarea jocurilor, a originalităţii şi 
expresivităţii în interpretarea rolurilor asumate; 
Educarea şi cultivarea unor calităţi volitiv morale: iniţiativa, hărnicia, perseverenţa în desfăşurarea  
şi finalizarea jocurilor ; 
ARTA: “Margarete pentru fete”-colaj 
Obiective operationale: 
      -sa realizeze margaretele prin tehnica asamblarii elementelor date,  pe pai; 
      -sa respecte etapele de lucru; 
      -sa pastreze acuratetea lucrarilor; 
STIINTA: “Asaza-ma la fratiorii /surioarele mele”- sortare  de materiale 
Obiective operationale:  
   -sa sorteze materialele puse la dispozitei dupa 1-2 criterii date (forma, culoare 
   -să formeze mulţimi după criteriul cerut; 
CONSTRUCTII: “Gardul gradinii cu flori” 
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Obiective operationale:  
  
  -sa construiasca gardul gradinii cu flori din diferite materiale puse la dispozitie 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
      1) Resurse procedurale: 
  a) Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal, jocul,  
   b)  Forme de organizare: munca independentă, munca pe grupuri mici, analiza, turul 

galeriei. 
     2) Resurse materiale: siluete de margarete, frunze din carton verde, paie, polistiren, hartie 

creponata, bete de frigarui, flori de primavara, seminte de floarea soarelui, seminte de 
dovleac, pierticele de marimi diferite, colorate. 

 
 

DESFASURAREA ACTIVITATII 
 

 
SECVENTELE 
DIDACTICE 

  
      CONTINUTUL ACTIVITATII 
 

 
STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
(instrumente si 
indicatori) 

 
1.Moment 
organizatoric 

Aerisirea salii de grupa; 

Aranjarea mobilierului pe sectoare:arta, stiinta, constructii; 

Distribuirea materialului necesar pe sectoare de activitate; 

 
Instructajul 

verbal 

 

2.Captarea 
atentiei 

Educatoarea impreuna cu copiii il invita pe ghiocelul 
suparacios sa participle alaturi de ei in jocurile lor. 

Conversatia Proba orala 

3.Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

Se formeaza  grupuri de copii prin tranzitia:”Gaseste-ti 
surorile/fratiorii”si se trece pe la fiecare sector pentru a 
afla tema,pt. a primi indicatiile de realizare si pt. a intui 
materialele. 

Explicatia Recunoasterea 
materialelor de la 
sectoare 

4.Desfasura 
rea activitatii 
pe sectoare 

 Fiecare grupa de copii va duce la indeplinire sarcinile 
primite respectand indicatiile date. 
La Centrul ARTA, copii vor realiza margarete prin tehnica  

asamblarii elementelor date pe pai. 

La centrul CONSTRUCTII, copiii vor construi gardul 

gradinii de flori din materialele puse la dispozitie 

(polistiren,hartie creponata, crengi de copac). 

La Centrul STIINTA, copiii vor trebui sa sorteze din 

multitudinea de materiale,pe acelea care sunt de acelasi 

fel( flori de primavara, seminte de floarea-soarelui, 

seminte de dovleac, pietricele de diverse marimi,culori). 

Ghiocelul va trece pe la fiecare  centru sa vada cum se 

joaca copiii, iar la sfarsit va spune daca i-a placut jocul 

copiilor 

 
 
    Munca    
individuala 
 
  Munca pe 
grupuri mici 
 
 

 
 
Indeplinirea 
sarcinilor primite 
la fiecare sector  
 
Proba practica 
 
 
 
Proba practica 
 
 
 
 
Proba practica 

5.Evaluarea 
activitatii 

Se vor prezenta rezultatele copiilor si  se va face turul 
galeriei; 
 

Conversatia 
Turul galeriei 
Analiza 

 

6.Incheierea 
activitatii 

Se fac aprecieri individuale si colective. Conversatia  

 
 
Tranzitie:  cantecelul: „La padure” 
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ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE 

 
Tema activitatii: “Surprizele primaverii” 
Domeniul de activitate: DS (activitate matematica) 
Subiectul: “Ghiocelul vesel” 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Tipul activitatii: consolidare  
Scopul: 
    - Verificarea cunoştinţelor referitoare la numeraţia în limitele 1-5; 
   -  Imbogatirea experienţei senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la 
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de mulţimi; 
      Obiective operationale: 
O1: Sa formeze multimi in limitele 1-5 dupa 1-2 criterii date; 
O2: Sa asocieze cifra corespunzatoare numarului de obiecte din multimea formata; 
O3: Sa asocieze cantitatea corespunzatoare numarului afisat; 
O4: Sa aseze numerele in ordine crescatoare/ descrescatoare in limitele 1-5; 
 
O5: Sa precizeze vecinii numerelor date; 
O6: Sa verbalizeze actiunile efectuate, folosind limbajul matematic adecvat; 
 
STRATEGIA DIDACTICA: 
Resurse procedurale: 

a) Metode si procedee: conversatia, surpriza, brainstorming, demonstratia, problematizarea, 
exercitiul-joc 

b) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 
     Resurse materiale: copiii costumati in flori de primavara: lalea, zambila, margareta, narcisa, 
raza de soare, vant, ghiocelul, palete cu cifre, medalioane cu flori. 
 
DESFASURAREA ACTIVITATII  
SECVENTELE 
DIDACTICE 

CONTINUTUL ACTIVITATII STRATEGII 
DIDACTICE 

 
    EVALUARE 

 
1.Moment organizatoric 

Se asigura conditiile optime desfasurarii 
activitatii: 
-aerisirea salii de grupa 
-aranjarea mobilierului 
-plasarea organizatorica a prescolarilor in 
spatial educational amenajat sugestiv 

  

 
2.Captarea atentiei 

Educatoarea ii prezinta ghiocelului copiii care 
au devenit floricele. Le specifica prescolarilor 
faptul ca ghiocelul este in cautare si de alte 
flori, pentru a o convinge pe zana Primavara 
sa ramana la noi in tara. De aceea le propune 
copiilor un joc didactic pentru a-l inveseli 
definitiv pe ghiocel. 

 
Surpriza 
Conversatia 

Frontala 

 
3.Anuntarea temei si a 
obiectivelor 

Noi trebuie sa-i aratam ghiocelului florile de 
primavara, sa le numaram, sa formam grupe 
de obiecte de acelasi fel, sa asociem grupei 
cifra corespunzatoare, sa numaram crescator si 
descrescator in limitele 1-5. 

Explicatia 
Conversatia 

 

4.Desfasurarea activitatii Florile se prezinta: zambile,lalele 
,narcise,margarete,se formeaza multimi,o alta 
floare asociaza cifra corespunzatoare fiecarei 
multimi. 
Ghiocelul intra si el in jocul copiilor, le arata o 
cifra( ex.cifra 3) si spune:”Sa vina la mine tot 
atatea narcise cat arata cifra”.O alta floare 

Explicatia  
Conversatia 
 
Observatia 

Frontal 
Individual 
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vine si numara cate narcise sunt, asociaza cifra 
corespunzatoare. 
Aceeasi sarcina se repeta si cu cifra 5.Se 
formeaza un sir numeric de la 1 la 5, apare 
vantul care sulfa peste flori si le imprastie.O 
margareta vine si asaza florile in ordine 
crescatoare(florile au pe spate cifrele de la 1 la 
5). 
Vantul sulfa din nou,o narcisa vine si asaza 
florile in  ordine descrescatoare. 
Ghiocelul mai arata o cifra,de ex: cifra 3, 
floarea care are cifra 3 pe spate vine si se 
asaza in fata ghiocelului, iar langa floarea cu 
cifra 3 trebuie sa se aseze vecinii acesteia, 
respectiv 4 si 5. 
Ghiocelul are pe spate o cifra, de ex.cifra 2, 
iar el doreste sa se aseze langa el vecinul mai 
mic 

5.Obtinerea performantei si 
a feed-back-ului 

Ghiocelul pare ca s-a mai inveselit.Copiii mai 
au o singura sarcina de indeplinit pentru a-l 
trezi definitiv pe ghiocel. Ei au la gat 
medalioane cu flori. Pe dulap sunt afisate 
cifre. Ei trebuie sa se aseze la cifra 
corespunzatoare numarului de flori pe care il 
au pe medalioane. 

Conversatia 
Problematizarea 

Individuala 
 

6.Incheierea activitatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Moment organizatoric 
 
 
 
2.Captarea atentiei 
 
 
 
 
3.Anuntarea temei 
 
 
 
 
4. Desfasurarea  
    jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In incheierea activitatii,ghiocelul le 
multumeste copiilor fiindca au reusit sa-l 
trezeasca si sa-l inveseleasca. 
 Se vor face aprecieri colective asupra 
modului de participare a copiilor la activitate.  
       Joc de miscare:”Buchetele,buchetele”  
       Joc distractiv:”Albina si florile” 
Aranjarea salii de grupa pentru joc; 
Pregatirea si distribuirea copiilor pentru 
jocurile ce urmeaza. 
 
 
Ghiocelul le spune copiilor ca ar vrea sa se 
mai joace putin cu ei,iar copiii ii propun 
urmatoarele jocuri”Buchetele,buchetele” si 
”Albina si florile 
Se anunta titlul jocului. 
1. Fiecare copil  va recunoaste ce floare este , 
dupa ecusonul din piept(pentru jocul: Albina 
si florile’’) 
2. Copiii se vor misca într-un cerc iar la 
indicarea unui numar de catre educatoare se 
vor aduna tot atatia in buchetele.(pentru jocul: 
„Buchetele,buchetele”) 
                1.Un copil va fi albinuta iar ceilalti 
vor fi flori.La semnal ,albina va zbura si toti 
canta si bat din palme; 
,,Albinuta a zburat/Sa culeaga miere/Pe-o 
floare s-a asezat/ Si nectar ii cere/ De 
ghicesti cum o chema/ Albinita draga/ Cu 
tine o vei lua/ Albinita draga”     
Albina trebuie sa ghiceasca numele florii 
.Daca ghiceste ,copiii canta: 
 Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea aleasa/ 
Fericit, multumit/ Ai s-o duci acasa” si 
albina danseaza cu floarea. 
Daca raspunsul nu este correct se canta: 
N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De 

Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 
 
Conversatia 
 
Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Demonstratia 
Explicatia 
Exercitiul 
 
 
 
 

Frontala 
Individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recunoasterea 
florilor 
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5. Evaluarea 
 

acum ai sa fii/ Ca si noi o floare.” 
2. Educatoarea explică preşcolarilor 

regulile jocului, apoi aşază copiii  în cerc. Le 
spune un număr iar aceştia se grupează rapid 
în funcţie de numărul indicat. Cei care rămân 
negrupaţi sunt scoşi o tură din joc.  
Exemplu: Copiii merg în cerc, educatoarea 
spune numărul 3, aceştia se grupează în 
bucheţele de câte 3. 2 copii nu vor avea 
pereche, ieşind o tură din joc. 
Variante:1 Educatoarea arată un jeton cu o 
cifră, fără a pronunţa numărul. 
2. Educatoarea bate din palme de 2, 3, 4 sau 5 
ori. 
Se fac aprecieri individuale si colective cu 
privire la participarea la jocuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatia 
 
Aprecieri verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„ZUMZET ŞI CULOARE” 

 
Prof. Cătălina Petroşanu  

Grădiniţa Cu P.N. Nr. 2, Măcin, Jud. Tulcea 
 

GRUPA: MARE/ MIJLOCIE : ,,FLUTURAŞII” 
TEMA  ANUALĂ: « CÂND, CUM ŞI DE CE SE INTÂMPLĂ? » 
TEMA SĂPTĂMÂNII :  ,,FARMECUL PRIMĂVERII”   
TEMA ACTIVITĂŢII: ,, ZUMZET ŞI CULOARE” 
FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ ( DLC+DŞ+DOS) 
FORME DE ORGANIZARE : FRONTALĂ, INDIVIDUALĂ , PE GRUPURI 
ACTIVITĂŢI  INTEGRATE :   
    1. ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa, fluturaşi!” 
                   Rutine: Micul dejun, ,,Ne pregătim pentru activităţi; 
                   Tranziţii: Jocuri cu text si cânt: “Înfloresc grădinile”, ,,Vine,vine primăvara”;               
    2.ALA1 : JOC DE MASĂ: “Insecte şi flori de primăvara -puzzle” 
                    ARTA: ,,Buburuze”- pictura, modelaj 
                    CONSTRUCŢII: ,,Insecte şi flori” 
    3.ADE (ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE): 

- ACTIVITATE INTEGRATĂ - "Zumzet şi culoare” (DLC, DŞ, DOS): “Răspunde 
repede şi bine!”- joc didactic , "Grădina primăvara"!- activitate practică 

     4. ALA 2:  JOC DISTRACTIV: ,,Albiniţa şi florile” 
                         
TIPUL  ACTIVITĂŢII : Verificare şi consolidare de cunoştinţe 
SCOPUL :                     

 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere în limitele 1-10 întrebuinţând un 
limbaj adecvat; 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de întelegere şi utilizare corectă a 
semnificaţiilor structurilor verbale orale;  

 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică . 
 OBIECTIVE  OPERAŢIONALE  

a) cognitiv-informationale: 
 să reconstituie imaginea unor insecte din mai multe piese; 
 să numească insectele şi florile de primăvară din imaginile date; 
 să se exprime corect, formulând propoziţii simple; 
 să răspundă corect la ghicitori; 
 să interpreteze corect şi expresiv cântece şi jocuri cu text şi cânt specifice primăverii; 
 să formeze grupe de obiecte după diferite criterii ; 
 să recunoască cifrele de la 1-10;  
 să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr ; 
 să numere conştient obiectele grupei în limitele 1-10;  
 să compare două grupe de obiecte si să aprecieze global cantitatea ; 
 să  verbalizeze acţiunile efectuate folosind un limbaj matematic adecvat . 

b) psiho-motrice: 
 să mânuiască materialele puse la dispozitie;  
 să picteze spatiul dat; 
 să asambleze piesele de puzzle, realizând corect imaginea;  
 să lipească în spaţiul dat (flori, nori, insecte, soare), realizând un tablou specific 

primăverii; 
 să respecte regulile jocului, acţionând în consecinţă; 
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 să se mişte corespunzător jocului; 
 să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării practice. 

c) socio-afective: 
 să manifeste spirit cooperant şi  încredere în propriile forţe în activitatea de grup; 
 să realizeze o lucrare plăcută din punct de vedere estetic; 
 să exprime impresii, trăiri afective şi idei proprii legate de tema dată. 

 
SARCINA DIDACTICA: recunoaşterea unor caracteristici ale anotimpului primăvara (flori, 
gâze), formarea unor propoziţii simple şi dezvoltate, utilizarea corectă a singularului şi pluralului 
cuvintelor, asocierea numărului cu cifra  corespunzătoare, interpretarea corectă şi expresivă a 
unor cântece despre primăvară. 
MATERIALE  DIDACTICE: ecusoane cu insecte şi flori, panou evidenţă punctaj, jumătăţi de 
nucă, acuarele, recipiente cu apă, puzzle , imagini de primavară,pioneze, jetoane cu diferite 
imagini, jetoane cu numerele 1-10, , lipici, panou pentru realizarea unui tablou, recompense. 
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, dialogul, exerciţiul, descoperirea, 
diamantul, problematizarea, demonstraţia,  jocul, munca individuală şi în echipă, turul galeriei. 
METODE DE EVALUARE: a) continuă observare curentă, verificare orală, apreciere verbală 
                                                   b) finală – analiza lucrărilor 
DURATA: O ZI 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.I.,2008. 
2. “Jocuri pentru preşcolari” – Culegere,Editura Aramis,2005. 
3. “Metode interactive de grup - Ghid metodic”, S.Breban,E.Gongea,G.Ruiu,M.Fulga. 
4. “Metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura Gheorghe-

Cartu Alexandru,Craiova,2009. 
5. “Revista “Învăţământul preşcolar” nr. 1-2/2010. 

 
    SCENARIUL ZILEI 
Întâlnirea de dimineaţă:  
      
       1.Salutul . La sosirea în sala de grupă, copiii se vor aşeza în semicerc pe scăunele şi prin 
metoda „ mâna oarbă” vor extrage dintr-un coşuleţ câte un ecuson cu insecte/flori care va fi prins 
în pieptul fiecărui copil de către educatoare, care apoi, îi va saluta: ”Bună dimineaţa, floricele şi 
insecte!”. Copiii se vor saluta reciproc, ajutându-se de ecusoane: ”Bună dimineaţa, fluture 
Florin!”, ”Bună dimineaţa, narcisă Andreea!”.  
           Salutul se propagă de la stânga spre dreapta,  fiecare copil  salutându-şi colegul :”Bună 
dimineaţa, fluture/albina.......! Mă bucur să te revăd “ sau “Bine ai venit la grădiniţă!”. 
 
       2. Prezenţa – Copiii sunt îndemnaţi să se uite unii la alţii pentru a-şi da seama ce coleg 
lipseşte. 
 
       3. Calendarul naturii se va completa de către educatoare şi copii, pe baza următoarelor 
întrebări adresate copiilor:  
Cum e vremea azi copii ? 
            Se lucrează pe panou : -Când aţi venit la grădiniţă aţi privit cerul? 
                                                 -Erau nori ?Era soare? Bătea vântul ? 
                                                 -Cum sunteţi îmbrăcaţi azi ? 
                                                 -Ce zi a săptămânii e azi ? Ce zi a fost ieri ? 
                                                 -În ce anotimp suntem ? 



44

        4. Împărtăşirea cu ceilalţi: În această dimineaţă, când mă pregăteam să vin la grădiniţă, de 
pe etajeră, o jucărie a fiicei mele,  m-a rugat să o iau şi pe ea să vadă ce copii isteţi am eu în 
grupă. Pentru a vă da seama cine este oaspetele nostru de astăzi, vreau să vă spun o ghicitoare şi 
astfel, voi să ghiciţi despre cine este vorba:                    
                                                   ,,Stă la stup, că-i casa ei 
                                                   şi-ţi dă miere dacă vrei.”  (Albina) 
         Copiii vor rezolva ghicitoarea, le voi arăta Albinuţa şi apoi vom purta o scurtă conversaţie 
despre acest subiect. 
 
         5. Activitatea de grup: Discuţiile în cerc cuprind prezentarea albinuţei, discuţii referitoare 
la tema săptămânii – insecte şi flori de primăvară. Adresez copiilor întrebări despre insecta sau 
floarea preferată şi îi anunţ că ne vom juca jocul “Adevărat sau fals”, în care le voi spune 
propoziţii adevărate sau false, iar ei vor recunoaşte în care dintre ele am încercat să-i păcălesc: 
"Albina are culoare roşie..." 
"Există lalele de foarte multe culori". 
"Fluturii sunt răi şi ne înţeapă". 
"Narcisele au un miros plăcut". 
"Buburuzele sunt negre cu bulinuţe roşii". 
"Zambilele înfloresc în anotimpul primăvara".  
 
         6. Noutatea zilei : Se va realiza prin mesajul adus de "Albiniţa Maia" : 
- Bună ziua floricele şi insecte ! V-aş ruga, dacă doriţi, să imi arătaţi ce bine şi frumos lucraţi 
voi. Pentru aceasta eu v-am adus diferite materiale iar la sfârşit fiecare dintre voi va avea din 
partea mea o surpriză.  
        Sarcinile  se vor indeplini sub forma unei întreceri pe echipe: echipa insectelor si echipa 
florilor. 
        Prima sarcina va fi lucrul la centre : la sectorul Arta, copiii vor picta buburuze, la sectorul 
Construcţii vor construi flori şi insecte cu ajutorul pionezelor, iar la sectorul Joc de masă vor 
reconstitui imaginile unor insecte sau peisaje de primăvară. 
       Tranziţia către ADE ,,Zumzet şi culoare” se va face prin cântecelul , ,,Înfloresc grădinile”, 
când, la rugămintea albiniţei Maia, copiii desfăşurând jocul "Răspunde repede şi bine" îi vor 
realiza o grădiniţa cu flori unde aceasta îşi va întâlni prietenii. 
        În încheierea activităţii se va desemna echipa câştigătoare a jocului ,,Zumzet şi culoare”, iar 
prin tranziţia "Vine,vine, primăvara", copiii se vor juca de-a Albiniţa şi florile". Copiii vor primi 
stimulente pentru activitatea desfăşurată. 
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Demers didactic pentru Activitatea integrată 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 

       Crearea condiţiilor necesare bunei 
desfăşurări a activităţii: 
 Aerisirea sălii de grupă; 
 Amenajarea spaţiului de desfăşurare 

a activităţii; 
 Pregătirea materialelor 

(demonstrativ, distributiv); 
Aranjarea copiilor în semicerc. 
În cadrul Întâlnirii de dimineaţă, după salut 
(fiecare copil extrage un ecuson pe care il 
prind în piept şi care va arăta din ce echipă 
va face parte), se face prezenţa copiilor 
("Cine lipseşte?”) - Copiii se uită unii la 
alţii şi observă cine lipseşte. 
Se completează Calendarul naturii cu datele 
calendaristice (anotimp, anul luna, ziua), 
starea vremii. 
 
       Se realizează prin apariţia Albinuţei 
Maia şi prin deschiderea cutiei  adusă de 
aceasta. Le arăt copiilor câteva surprize ce 
se află în cutie,pe care le vom descoperi 
apoi, pe rând . 
        Propun copiilor sa îndeplinim dorinţa 
albinuţei şi să începem activitatea. 
    
       Anunţ copiii că vom desfăşura 
împreună activitatea integrată: ,,Zumzet şi 
culoare”. În prima parte a activităţii la 
centrul Construcţii – veţi construi din 
pioneze Flori şi insecte, la centrul Joc de 
masa - veţi reconstitui imagini cu insecte, 
peisaje de primăvară, iar la centrul Arta- 
veţi  picta ,,Buburuze”. În a doua parte a 
activităţii ne vom juca cu fluturi, flori, 
albine, cifre, imagini specifice acestui 
anotimp, veţi răspunde la ghicitori,  veti 
realiza un tablou de primăvară, veţi cânta şi 
vă veţi juca. 
     
      Copiii  împărţiţi în două echipe, echipa 
insectelor şi echipa florilor se aşază la 
sectorul unde doresc să lucreze.  
      Tranziţie: 

La centre ne aşezăm 
Si corect, frumos lucrăm. 

     Educatoarea extrage din cutie şi citeşte 

 
 
 

Frontal 
Conversaţia 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cutia fermecată 
cu surprize 

 
 

Frontal 
Conversaţia 

 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor; 

Corectarea 
ţinutei; 

 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică a  

comporta-



46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Obţinerea 
performanţei şi 
asigurarea 
conexiunii 
inverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pe rând sarcinile de pe fiecare floare, 
urmând ca preşcolarii să le îndeplinească 
respectând indicaţiile date. 
 
    La centrul Artă vor picta buburuze, fiind 
atenţi să realizeze o lucrare originală din 
punct de vedere estetic.  
 
      La centrul Joc de masă copiii vor 
reconstitui imaginile unor insecte, peisaje 
de primăvară. 
 
     La centrul Construcţii vor construi 
floricele şi insecte. 
     Se începe lucrul la fiecare centru. 
 
         Copiii care lucrează corect, estetic, 
vor fi recompensaţi cu flori. 
     Vor fi apreciaţi pentru modul cum şi-au 
desfăşurat activitatea, se va realiza Turul 
Galeriei la expoziţia cu picturile, imaginile 
reconstituite şi  construcţiile realizate, iar 
după ce fac ordine la centre sunt invitaţi să 
iasă din sala de grupă pentru a merge la 
baie: 
  "Rândul iute să-l formăm 
  Şi spre baie ne-ndreptăm". 
 
     Copiii intră în sala de grupă , se aşază pe 
scăunelele aşezate în semicerc şi continuă 
activitatea în cele două echipe . 
Albiniţa Maia îmi şopteşte să scot din Cutia 
fermecată un plic cu imagini şi să le spun 
copiilor  să privească sub masă, unde vor 
descoperi mai multe baloane. În aceste 
baloane se află câte un bileţel cu ghicitori, 
la care, dacă răspund corect vor primi 
puncte (flori). Echipa cu cele mai multe 
flori va fi câştigătoare. 

,,Sub masă de veţi privi 
Sigur veţi descoperi 

Multe baloane colorate  
Şi cu sarcini încărcate! 

 
    Un copil este invitat să spargă balonul de 
culoare galbenă. Astfel,descoperim prima  
sarcină: 

,,Galben ca puful de pui 
Străluceşte pe cer 

Ziua e, dar noaptea nu-i 
Şi ne scapă de ger". 

 
Explicaţia 

 
Conversaţia 
Explicaţia 

 
Instructajul 

verbal 
 

Exerciţiul 
oral 

Demonstraţia 
Pe grupuri 

Conversaţia 
Explicaţia 
Exercitiul 

 
Conversaţie 
Observaţie 

 
Turul Galeriei 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conversaţie 
Observaţie 

 
Explicaţie 
Pe echipe 
Plicul cu 
imagini; 

Baloane surpriză 
 
 
 
 
 
 
 

Balonul I 
 
 
 
 
 
 

mentului 
copiilor; 

 
Execută 

exerciţiile 
plastice 
conform 

indicaţiilor şi 
demonstra-

tiei 
educatoarei 

Reconsti-tuie 
imagini 

Constru-iesc 
Aprecieri 
pozitive 
asupra 

activităţii 
copiilor; 

Evaluarea 
corectitudi-nii 
si capacităţii 
de a duce la 
bun sfârşit 
sarcinile; 

 
Merg ordonat 

 
 
 
 
 
 
 

Rezolvă 
sarcinile 
corect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Răspund la 
ghicitori; 
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 (Soarele) 
      După ce răspund la ghicitoare, copilul  
alege  imaginea şi o lipeşte pe machetă . 
   - Câte silabe are cuvântul soare? Care este 
cifra 2? 
Reprezentaţi grafic cuvântul. 
 
Spargem al doilea balon. 
Un reprezentant al unei grupe este invitat să 

spargă balonul de culoarea cerului. 
- Ce ai descoperit? 

"Vai,vai ,vai ce bătălie 
Când se strâng toţi la un loc, 

Se întunecă pământul, 
Bubuie şi iese foc!" 

(Norii) 
- Unde putem lipi norişorii pe machetă? 

Alcătuiţi o propoziţie care să conţină 
cuvântul nori, apoi reprezentaţi-o grafic pe 

tablă. 
 

Spargem al treilea balon. 
Cine primăvara-nmugureşte  

Si miresme răspândeşte? 
(Pomul înflorit) 

Unde se află pomul înflorit pe machetă? 
Numără câte floricele are şi arată numărul 

corespunzător. 
 

Spargem al patrulea balon. 
„Cu rochiţa înfoiată, 

Roşie îmbulinată, 
Stă pe-o frunză, azi, la soare, 

Ce insectă este oare?” 
(Buburuza) 

 
-Câte silabe are cuvântul buburuză?Cine 
doreşte să reprezinte grafic acest cuvânt? 

Lipeşte pe machetă tot atâtea buburuze  câte 
silabe ai descoperit, apoi alege de pe măsuţă 
tot atâtea flori de culoare roşie şi adaugă-le 

în grădina primăverii. 
 

Spargem al cincilea balon. 
Colorat e ca o floare, 

Trup finuţ şi mic el are, 
Zboară vara pe câmpie 

Spuneţi, ce-ar putea să fie? 
(Fluturele) 

Cel ce răspunde corect la ghicitoare alege 
un număr mai mic de  fluturaşi decât cel al 

 
Problematizare 

 
 
 

Exerciţiul 
 

Balonul II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 
Exerciţiul 

 
Balonul III 

 
 
 
 
 
 
 

Balonul IV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balonul V 
 

Frontal 
 
 
 

 
Alege şi 

lipeşte soarele 
pe machetă; 
Formativ-

orală; 
 
 
 
 
 
 
 

Răspund la 
ghicitori; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Răspund la 
ghicitori; 

 
Număra 
corect 

 
 

 
 

Răspund la 
ghicitori; 

 
 
 

Lipesc 
buburuze; 

Aleg şi lipesc 
lalele; 

 
 
 
 

Răspund la 
ghicitori; 

 
 

Aleg şi lipesc 
fluturii şi 
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6.Asigurarea 
retenţiei si a 
transferului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Evaluarea   
    activitatii 
 
 
 
 
 
 

buburuzelor şi tot atâtea zambile şi le lipeşte 
pe machetă. 

 
Spargem al şaselea  balon. 

"De cu zori prin floricele 
Zboară veselă prin ele, 
Miere nouă ne-aduce 

Şi polen şi fagur dulce.!” 
(Albina) 

Alcătuiţi o propoziţie care să conţină 
cuvântul albină, apoi reprezentaţi-o grafic 

pe tablă.Lipiţi apoi, două albinuţe şi tot 
atâtea narcise pe machetă. 

 
La final vom stabili echipa câştigătoare prin 
numărarea „punctelor” acumulate. Solicit 
copiilor să-mi permită să aşez şi eu ceva in 
tabloul nostru. Aşez o imagine greşită(Ex. 
un om de zăpada, un Moş Crăciun,un brad 
împodobit).  
Copiii privesc cu atenţie şi corectează 
greşeala mea. 
- De ce nu se potrivesc aceste imagini în 
peisaj? 
 
În a doua variantă a jocului, se va realiza un 
poster pe care se află un diamant. 
Echipa florilor va completa  cu imagini 
primul şi al doilea rând, cea a insectelor ,al  
patrulea şi al cincilea rând şi ambele vor 
completa rândul de mijloc  cu imagini 
corespunzătoare  cerinţelor găsite în Cutia 
fermecată. 
- În ce anotimp suntem? 
- Numiţi două insecte frumoase. 
- Numiţi trei flori de primăvară care au 
fiecare câte trei silabe: 
(narcisă,zambilă,viorea). 
-Numiţi două păsări ce s-au reîntors la noi 
în ţară (barza, rândunica) 
- Ce floare mai este numită şi vestitorul 
primăverii? 
 
      Se fac aprecieri asupra activităţii. 
-Ce am reuşit să realizăm noi astăzi din ceea 
ce ne-am propus? 
*Am pictat buburuze; 
*Am construit floricele şi insecte”; 
*Am ansamblat piesele de puzzle; 
Am alcătuit propoziţii, am despărţit 
cuvintele în silabe specificând numărul 

 
 

 
Balonul VI 

 
Explicaţia 

Problematiza-
rea 

Panou 
Conversaţia 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
Om de zăpada 
Moş Crăciun 
Brad împodobit 
 
Conversaţia 
 
 
 
Diamantul 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia; 
 
 
 
 
 

zambile 
 
 
 

Răspund la 
ghicitori; 

 
 
 
 

Lipesc albine 
şi narcise pe 

machetă; 
 

Evaluare 
orală; 

Formativ-
orală 

Identifica 
greşeala 

 
Analiza 
răspunsu-
rilor; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plaseaza 
corect 

imaginile 
specifice 

primaverii; 
 
 

 
 
 
 
 

Aprecieri 
individuale şi 

frontale 
asupra 

modului de 
participare la 
activitate pe 
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   Jocul „Albiniţa şi florile”. 
      Unul dintre copii este albina, iar ceilalţi sunt florile şi sunt aşezaţi în cerc; bat din palme şi 
cântă" Albiniţa a zburat/Să culeagă miere./Pe-o floare s-a aşezat/Şi nectar îi cere/.De ghiceşti 
cum o chema/,Albiniţă dragă,/Cu tine o vei lua,/Albiniţă dragă", în timp ce albina zboară pe tot 
parcursul câtecelului pe lângă flori. Se opreşte la sfârşitul câtecului în faţa unei flori şi, dacă  
ghiceşte ce floare este , dansează cu aceasta, în timp ce copiii cântă "Ai ghicit, ai ghicit floarea 
cea aleasă, Fericit, fericit, poţi s-o duci acasă!”; dacă nu ghiceşte, copiii cântă "N-ai ghicit, n-ai 
ghicit, ce bine ne pare, De acum tu vei fi ca şi noi o floare!”, astfel albina se aşază în cerc iar 
floarea îi ia locul albinei. 
 
 

 
 
 
 
 
8.Încheierea 
activităţii 
 

acestora şi le-am reprezentat grafic. 
Vom face tranziţia către activitatea 
următoare prin cântecul: 
"Vine,vine,primăvara". 
 
       Ziua se încheie cu jocul  distractiv: 
"Albiniţa şi florile!  
La final vom stabili echipa câştigătoare prin 
numărarea punctelor acumulate . 
         Se fac aprecieri generale şi individuale 
pentru modul de realizare a sarcinilor de pe 
parcursul zilei. Copiii vor fi recompensaţi 
cu stimulente şi bomboane. 

 
 
 
 
 
Conversaţia; 
 
 
 
 
 
Frontal 
Recompense 

tot parcursul 
zilei. 

 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 

copiilor în 
timpul jocului 

distractiv 
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PROIECT TEMATIC  
„SA-L CUNOASTEM PE MIHAI EMINESCU, MARELE POET ROMAN!” 

 
Prof. Loredana Moldovanu 

 
 
 
 
 
Tema anuala: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?” 
Nivelul: I  
Durata: o saptamana 
 
Obiectiv general: Cunosterea vietii scriitorului roman Mihai 
Eminescu si a operelor scrise pentru copii.  

 
 
 
 

 
 
 
 

                                             
 

Argument  
 
 

Opera lui Mihai Eminescu ocupa un loc deosebit in cultura romaneasca. Deoarece 
povestile, pe care copiii le aud la  gradinita, pot contribui la orientarea valorica si spre intelegerea 
binelui si a raului, voi realiza proiectului tematic “Sa-l cunoastem pe Mihai Eminescu, marele 
poet roman!”, un act de culturalizare pentru copii, de cunoastere, la nivelul lor de intelegere, a 
vietii si  a operelor pe care scriitorul le-a scris pentru ei. 

 
 
Continuarea acestui proiect poate fi citită în PREZENTAREA POWERPOINT atasată. 
 

CLICK AICI! 

http://www.concursurilecomper.ro/rip/Moldovanu_Loredana-ProiectTematic.ppt
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STUDIU DE SPECIALITATE 
MICROCERCETARE: „CÂT DE BINE ÎMI CUNOSC COPILUL!” 

ANCHETĂ PE BAZĂ DE CHESTIONAR APLICAT PĂRINŢILOR DE LA O GRUPĂ 
MIXTĂ DE PREŞCOLARI 

 
               Prof. Floarea Stan,  

Şcoala Gimnazială „Dumitru Gafton”,  
Grădiniţa cu PP „Prichindel” Gălăuţaş, Harghita             

                                                                        
Microcercetarea este un demers investigativ, sistematic şi organizat, fundamentat pe discursul 

ştiinţific existent relativ la subiectul investigat şi structurat în jurul unor interese de cunoaştere, 
întrebări de cercetare, ipoteze, orientat spre clarificarea unei teme specifice.Este un demers ce se 
poate desfăşura individual sau în grup. 

a)  Etape în desfăşurarea unei microcercetări: 
 Chestionarea. După ce s-au familiarizat cu subiectul cercetat, copiii, părinţii sunt încurajaţi 

să formuleze întrebări ce pot fi  transpuse în probleme de cercetare. 
 Planificarea. Planul de cercetare face referire la sursele de informaţie, metodologia 

cercetării, instrumentele utilizate, procedura de lucru, resursele umane şi logistice necesare, 
rezultatele anticipate şi modalităţile de prelucrare cantitativă şi calitativă a datelor obţinute. 
 Desfăşurarea investigaţiei. Se vor utiliza modalităţile anticipate pentru colectarea datelor şi 

pentru urmărirea proceselor acţionale sau de dezvoltare care au loc. 
 Redactarea, editarea şi prezentarea raportului. 
b) Redactarea raportului de cercetare 
     Reflectaţi înainte la: 
 Ce aţi descoperit? 
 Ce vreţi să spuneţi comunităţii ştiinţifice? 
 Pe ce puncte de vedere avizate vă fundamentaţi perspectivele proprii? 
 Ce perspective noi deschide cercetarea? 
     Componentele raportului de cercetare: 
                   Abstractul: 
 Trebuie să fie inteligibil în sine. 
 Trebuie să fie scurt. 
 Trebuie să fie organizat ca şi raportul în ansamblul său: introducere, metoda, rezultatele şi 

discutarea  lor. 
 Se scrie ultima dată. 
                Introducerea 
 Afirmaţii de început: prezintă problema studiată, în general; 
 Inserţii în literatura de specialitate: 

-se face referire la studiile relevante pentru temă, care au dus la formularea ipotezei; 
-se face referire la veriga din literatura  de specialiitate pe care o acoperă studiul; 
-prezentarea generală a studiului; prezintă ipoteza sau/şi întrebările de cercetare şi metoda; 

c) Metoda; 
 Participanţii (eşantioanele de subiecţi); 
 Echipamentele şi instrumentele de investigaţie; 
 Procedura: designul, variabilele independente şi dependente, instructajul. 
 
d) Rezultate şi discuţii; 
 Rezultatele: cantitative şi calitative; date statistice şi deducţii calitative; 
 Discutarea rezultatelor: interpretarea calitativă a rezultatelor, evaluarea validităţii ipotezelor, 

discutarea rezultatelor neaşteptatte, relaţionarea rezultatelor cu datele oferite de literatura de 
specialitate. Discursul trece în mod repetat de la specific la general. 

e) Tabelele şi figurile; 
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 Tabelele: numerotate şi denumite, inteligibile independent de textul care le însoţeşte, 
conţinutul lor  nu se reia descriptiv şi nu se discută în detaliu ăn text. 
 Figurile: grafice, histograme 

-se numerotează independent; 
-sunt însoţite de legende. 
 

1. Obiectivul cercetării: 
-oferirea unui punct de sprijin pentru părinţi şi educatori în cunoaşterea generală a copilului şi a 

implicării acestuia în activităţile zilnice; 
2. Ipoteza cercetării; 
Presupun că prin educaţia părinţilor cu privire la cât este de important să-ţi cunoşti propriul 

copil, relaţia părinte-copil va deveni mai bună, într-un cadru mai armonios se va desfăşura educaţia 
sa. 

3. Metoda de cercetare; 
-ancheta pe bază de chestionar 
4. Eşantionul de subiecţi; 
În centrul cercetării s-au aflat 20 părinţi ai copiilor preşcolari.La numărul de părinţi aleşi pentru 

cercetare s-a aplicat variabila experimentală, urmând să se observe, să se măsoare şi să se evalueze 
rezultatele obţinute. 

5. Etapele cercetării; 
Punctul de plecare în această cercetare l-a reprezentat chestionarul pentru a afla cât de bine îşi 

cunosc părinţii copiii.Acest chestionar a fost aplicat părinţilor din grupul experimental şi acelaşi 
chestionar părinţilor din grupul de control.Se aplică două chestionare, unul la începutul anului 
şcolar şi altul la sfârşitul anului şcolar. 
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CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 
(numărul 1) 

 
1. Nume şi prenume copil: 
 
2. Data şi locul naşterii: 
 
3. Cine se ocupă de educaţia copilului acăsă? 
                   a. mama; 
                   b. tata; 
                   c. bunica; 
                   d. nu avem timp; 
 
4. Care este atitudinea copilului faţă de dumneavoastră? 
                   a. iubitor, prietenos, sincer; 
                   b. retras, temător, fricos; 
                   c. indiferent; 
                   d. agresiv; 
 
5. Care sunt relaţiile copilului dumneavoastră cu alţi copii? 
                   a. izolat; 
                   b. agresiv; 
                   c. indiferent; 
                   d. prietenos; 
 
6. Ce activităţi preferă copilul dumneavoastră? 
                   a. jocuri la alegere; 
                   b. educarea limbajului; 
                   c. cunoaşterea mediului; 
                   d. pictură, modelaj, activitate practică. 
 
7. Consideraţi că are anumite aptitudini copilul dumneavoastră? 
                   a. muzică; 
                   b. pictură; 
                   c. lectură; 
                   d. sport; 
 
8. Cum apreciaţi evoluţia copilului în grădiniţă? 
                    a. bună; 
                    b.foarte buă; 
                    c. satisfăcătoare; 
                    d. nesatisfăcătoare; 
 
9. Ce activităţi apreciaţi cel mai mult din pragramul grădiniţei? 
                    a. educarea limbajului; 
                    b. activitate matematică; 
                    c. cunoaşterea mediului; 
                    d. jocurile copiilor; 
 
10. La ce activităţi aţi participat în grădiniţă şi la care aţi dori să mai participaţi? 
                    a. jocuri şi activităţi liber alese; 
                    b. activităţi pe domenii experienţiale; 
                    c. activităţi în aer liber (plimbări, excursii); 
                    d. activităţi de după-amiază; 
 
11. Sugestii pentru educatoare cu privire la educaţia copilului dumneavoastră. 
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CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 
(numărul 2) 

 
1. Numele și prenumele copilului: 
 
2. Cum apreciaţi volumul vocabularului copilului? 
             a. bogat; 
             b. mediu; 
             c. sărac; 
 
3. Specificaţi forma de limbaj care predomină la copil: 
            a. coerent; 
            b. incoerent; 
            c. expresiv; 
 
4. Care sunt trăsăturile de caracter ce-l caracterizează pe copil? 
            a. comunicare; 
            b. sociabilitate; 
            c. curaj; 
            d. egoism; 
 
5. Cum s-a ocupat educatoarea de cultivarea gustului estetic? 
            a. pictură; 
            b. serbări; 
           c. excursii şi plimbări; 
           d. teatru; 
 
6. Copilul cunoaşte şi poate menţiona caracteristici ale propriei persoane? 
            a. nume; 
            b. adresa de domiciliu; 
            c. compoziţia familiei; 
            d. preferinţe personale; 
 
7. Care sunt activităţile şi rezultatele cele mai bune obţinute de copil pe tot parcursul anului? 
           a. domeniul limbă şi comunicare; 
           b. domeniul ştiinţă; 
           c. domeniul om şi societate; 
           d. domeniul estetic şi creativ; 
 
8. Ce jocuri preferă copilul? 
           a. jocuri de creaţie cu subiect şi roluri; 
           b. jocuri de construcţie; 
           c. jocuri sportive; 
 
9. Cum se comportă copilul dumneavoastră în familie? 
           a. sincer; 
           b. temător; 
           c. indiferent; 
           d. agresiv; 
 
10. Cum vă comportaţi cu coplilul dumneavoastră? 
           a. protecţie exagerată; 
           b. neîmplinire; 
           c. nerbdare; 
           d. căldură afectivă; 
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11. Care credeţi că a fost perioda bbenefică în evoluţia copilului? 
           a. perioada antepreşcolară; 
           b. perioada vacanţei dde vară; 
           c. 15 septembrie-15 iunie. 

                                                                 
 
 
 
 
 
      

Redactarea raportului de cercetare 
 

În realizarea acestui studiu am folosit două chestionare. Cu ajutorul primului chestionar am 
încercat să evaluez cunoştinţele părinţilor în legătură cu implicarea copiilor la activităţile zilnice şi 
cunoaşterea generală a copiluluii. Acest chestionar l-am aplicat părinţilor din grupul experimental, 
şi părinţilor din grupul de control, în număr de 20 de părinţi la începutul semestrului I, al anului 
şcolar 2012-2013. 

Din cei 20 de părinţi, atât din grupul de control, cât şi din grupul experimental, 10 dintre ei au 
cunoştinţe în acest domeniu. Pe unii nu-i interesează de comportamentul copilului fie la grădiniţă 
fie acasă, pe alţii nu-i interesează ce facce copilul la grădiniţă, ce activităţi preferă, cum se joacă cu 
alţi copii, ce aptitudini are, dacă a evoluat copilul la grădăniţă. 

Pentru ca rezultatele să fie mai bune la aplicarea celui de al doilea chestionar am încercat  
să-i atrag pe părinţi în cât mai multe activităţi din grădiniţă. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Avram  I. – Curs Manegementul activităţilor intelectuale şi al învăţării eficiente; 
2. Chiş V. – Curs ,,Fundamentele pedagogiei”; 
3. Voiculescu E. – ,,Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti, 2003; 
*** ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Bucureşti, 2009. 
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ANTONIME ÎN VERSURI, MIJLOACE DE ÎMBOGĂȚIRE  
A VOCABULARULUI PREȘCOLARILOR 

 
 Prof. Laureta Speranța Banea  

Grădinița cu P.P. nr. 4 Măcin, Jud. Tulcea 
 

Perceperea, deosebirea și utilizarea corectă în limbaj a cuplurilor antonimice m-a preocupat 
deseori în activitate, însă nu am găsit suficient material atractiv, antrenant pentru copii, cu excepția 
câtorva jocuri didactice. Știind că semnificația cuvintelor se însușește treptat, se întregește în timp, 
paralel cu dobândirea unei experiențe cognitive mai bogate și prin însăși folosirea limbajului, am 
încercat să aduc elemente de originalitate, să dau accente ludice, dar eficiente demersului meu. 

Am scris aceste versuri în speranța că limbajul este apropiat de cel al copiilor, că pot 
întrebuința o intonație și gestică expresivă atunci când le redau, astfel încât preșcolarii să-și 
însușească aspectele gramaticale ale limbii române sub aspect morfologic și sintactic, fonetic și 
lexical. 

 
 
De Paște 
 
Iepurașul cel peltic, 
Dacă nu e mare-i......(mic) 
Iar oul găsit în cale, 
Dacă nu e tare-i.......(moale). 
Eu îl pun în coșul meu, 
Care nu-i ușor, e.......(greu). 
Suntem îmbrăcați frumos, 
Și privim - nu sus, ci......(jos) 
Căci iarba pe lângă casă, 
Dacă nu e rară, e.......(deasă) 
Iar copiii cei frumoși, 
Nu sunt triști, sunt.....(bucuroși). 
 
 
 

        Noaptea 
 
Cerul meu de stele plin, 
Nu-i noros, ci e.......(senin) 
Și m-așez încet în pat,  
Care nu-i îngust, e.....(lat). 
Dac-adorm, mă voi trezi 
Odihnit în zori de zi 
Și-am să-mi cumpăr mâine-o carte, 
Nu de-aproape, de .........(departe). 
Iar pe drum, precum se știe, 
Căci păsărelele limbute,  
Nu-s puține, sunt cam.....(multe)! 
 

          Cățelul 
 
Un cățel pe stradă trece, 
N-are nasul cald, ci.....(rece). 
Dacă-i dai acum un os, 
-Nu-i bolnav, ci.....(sănătos)- 
O să-l roadă cu ardoare, 
Că nu-i moale, e cam.....(tare). 
-Măi cățel, tu ești deștept! 
Nu mergi repede, ci.....(încet) 
Și te plimbi pe înserat, 
După ploaie, neapărat, 
Când aerul e curat 
Și nu este....(poluat)!      
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EDUCAŢIA RUTIERĂ, NECESITATE ABSOLUTĂ 
 

Educatoare  Gabriela Unguruşan  
 
 

În societatea actuală, dominată de tumult, viteză şi automatizare, educarea copiilor trebuie 
făcută considerând şi securitatea lor personală, anume învăţându-i cum să se ferească de pericole, 
cum să-şi protejeze propria persoană, cum să devină precauţi la tot ce se desfăşoară în jurul lor.  

Grădiniţa este primul mediu educativ şi socializator de tip organizaţional pe care-l cunoaşte 
copilul. Ea trebuie să creeze premize favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a preşcolarilor în 
vederea integării optime a acestora în societate. 

Educaţia pentru societate alaturi de celelalte categorii de activitate din cadrul învăţământului 
preşcolar vine în întâmpinarea nevoilor educaţiei pentru viaţă a copilului de vârstă preşcolară. 
Componentă a Domeniului Om – Societate, Educaţia rutieră este la propriu, educaţie pentru viaţă, şi 
alături de celelalte domenii de activitate, contribuie la integrarea optimă a copilului în societate. 

În condiţiile traficului actual, a cunoaşte regulile de circulaţie devine o necesitate absolută 
încă de la vârsta preşcolară. Educatoarele alături de familie şi comunitate trebuie să conlucreze 
foarte îndeaproape pentru a ajuta copiii cât mai de timpuriu să înveţe şi să respecte regulile de 
circulaţie şi de securitate rutieră. antrenându-şi întreaga pricepere şi experienţă, punându-se în 
slujba apărării vieţii şi sănătăţii copiilor. Astfel îi ajutăm nu numai să cunoască regulile de 
circulaţie, ci,mai ales, să le înţeleagă şi să realizeze necesitatea respectării lor în orice împrejurare, 
în orice situaţie, pentru că nu trebuie să uităm că în toată acţiunea educativă pe care o realizăm un  
cuvânt este important: - viaţa, viaţa noastră, a copiilor, a celor din jur. Ea este cel mai frumos dar 
primit şi trebuie să avem grijă de ea, să n-o distrugem, ci, din contră, s-o facem cât mai frumoasă şi 
uşoară. 

Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule 
performante, care a crescut şi prin viteza cu care acestea circulă. Din această cauză statisticile ne 
informează că anual mulţi copii îşi pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, dar şi 
mai mulţi sunt răniţi grav, unii rămânând cu infirmităţi pentru tot restul vieţii. Pentru a ajunge la  
şcoală, copiii traversează străzi, între care unele foarte  circulate, cu sau fără semafor, cu sau fără 
trecere de pietoni. Educaţia rutieră trebuie implementată în educaţia şcolară în scopul dezvoltării la 
copil a capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice 
percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii 
corecte.  

În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin 
educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise,iar copilul îşi dezvoltă 
deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie 
implicat. În grădiniţă, pe lângă o bună cunoaştere a regulilor de circulaţie este important să 
îi învăţăm pe  copii să ştie cum să circule singuri şi în grup, cum să traverseze strada, să nu 
folosească strada ca loc de joacă, să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, să 
cunoască şi să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie, să cunoască culorile 
semaforului şi semnificaţia lor, aspecte din activitatea agentului de circulaţie etc.Trebuie să 
deprindem copiii cu respectarea strictă a regulilor de circulaţie, fie că circulă cu mijloace de 
transport în comun sau că circulă pe jos, ca pietoni. De aceea, micii pietoni trebuie să cunoască de 
la o fragedă vârstă drumul, strada şi indicaţiile, precum şi toate pericolele existente. 

Un bun partener în realizarea acestui deziderat este Inspectoratul de Poliţie care  prin 
reprezentanţii săi participă şi desfăşoară  periodic  activităţi preventive  în unităţile de învăţământ 
din oraş, acolo unde riscul rutier este ridicat datorită traficului intens pe drumurile publice 
respective.În cadrul activităţilor sunt discutate principalele cauze care conduc la producerea 
accidentelor rutiere în care sunt implicaţi copiii.De asemenea poliţiştii dezbat aspectele referitoare 
la traversarea drumurilor, care datorită, neasigurării şi a traversării în fugă, au avut drept consecinţă 
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producerea accidentelor rutiere. Totodată sunt abordate şi problemele care apar datorită 
nerespectarii regulilor privind deplasarea pe drumul public cu bicicleta şi a transformării străzii în 
„loc de joacă”. 

În acelasi timp, sunt stabilite regulile care trebuie urmate în astfel de situatii în vederea 
imprimării în rândul copiilor a unei siguranţe rutiere.  

Organizarea de concursuri cu teme rutiere şi atragerea unui număr cât mai mare de copii în 
concursurile de acest tip precum şi în diverse activităţi educative, contribuie la conştientizarea 
acestora cu privire la înţelegerea importanţei cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie. 

Întregul proces instructiv-educativ trebuie să se bázeze pe o largă şi eficientă colaborare între 
toţi factorii interesaţi: grădiniţă, familia, poliţia rutieră. 

Ca adulti, avem datoria să avem grijă de copii. Parinti, dascăli sau politişti trebuie să-i 
învăţăm ce e bine şi ce e rău ca ei să aibă o viaţă bună, sănatoasă, ocolită de suferinţă. 

 
 

Grupa Mică „C” 
De vorbă cu specialiştii 
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EVOLUŢIA MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Prof. Andreea Chirilă,  
Grădiniţa cu PP nr. 24,  

Structură a Şcolii Gimnaziale „Sfânta Maria” Botoşani 
 

 
De-a lungul timpului, şcoala a fost preocupată de perfecţionarea modalităţilor de comunicare 

în vederea optimizării procesului instructiv-educativ. Cuceririle ştiinţifice actuale în domeniul 
ciberneticii, psihologiei, pedagogiei creează premisele necesare restructurării activităţii educativ-
instructive în conformitate cu noile comenzi sociale. 

Modernizarea învăţământului înseamnă în esenţă sporirea caracterului formativ al muncii 
şcolare. În acest sens, numeroase cercetări pedagogice efectuate în ţară şi străinătate atestă faptul că 
trecerea de la o concepţie tradiţională la una modernă în ceea ce priveşte organizarea procesului de 
instruire, este condiţionată şi de existenţa unor mijloace de învăţământ de mare diversitate. 

Organizarea unui proces de învăţământ modern, bogat în conţinuturi şi flexibil în forme de 
desfăşurare, presupune folosirea unor mijloace de învăţământ adecvate, care creează premisa 
utilizării metodelor active, participative, capabile să favorizeze cunoaşterea ştiinţifică, bazată pe 
contactul nemijlocit al elevilor cu realitatea. 

În decursul anilor, resursele materiale folosite în procesul de învăţământ au funcţionat în 
vocabularul pedagogic sub denumirea de material didactic. Termenul de material didactic 
desemnează „atât obiecte naturale, originale (ierbare, colecţii de minerale, roci, aparate, maşini), cât 
şi pe cele concepute şi realizate special pentru a reproduce şi a reconstitui obiecte şi fenomene 
reale”.  

Fiind utilizat numai de cadrul didactic, materialului didactic i s-a atribuit o funcţie exclusiv 
demonstrativă, servind acestuia pentru prezentarea de obiecte şi fenomene sau pentru efectuarea 
unor experienţe în faţa elevilor. Cercetările pedagogice relevă faptul că actul învăţării e cu atât mai 
eficient, cu cât se stabileşte o relaţie mai directă între elev şi obiectul cunoaşterii, acesta 
presupunând mutarea accentului de pe predare spre învăţare, de pe expunere pe implicarea elevului 
în activitatea independentă, în vederea obţinerii de noi cunoştinţe prin efort personal. „Ca urmare, 
termenul material didactic folosit în învăţământul tradiţional a fost înlocuit cu altul mai adecvat, 
numit mijloc de învăţământ ...”. „Termenul de mijloc de învăţământ este un concept nou care 
desemnează totalitatea resurselor materiale concepute şi realizate în mod explicit pentru a servi 
profesorului în activitatea de predare şi elevilor în activitatea de învăţare”.   

Astăzi este mai necesară ca oricând utilizarea mijloacelor de învăţământ în şcoală, deoarece se 
poate apela la mijloace electronice cu mare putere de informare cum sunt: televiziunea, 
cinematografia, calculatoarele electronice. „Inventariind tehnicile de mare dispune învăţământul, W. 
Schramm (1977), distinge patru generaţii de mijloace de învăţământ, care, de fapt, reprezintă tot 
atâtea momente, stadii în inovarea instrucţiei”. 

Din prima generaţie fac parte tabla, manuscrisele, obiectele de muzeu etc., care pot fi utilizate 
doar direct prin acţiunea profesorului.  

A doua generaţie o formează manualele, textele imprimate, care oferă elevilor cunoştinţe, fără 
să fie necesară prezenţa fizică a celui care le-a scris ori a profesorului. Prin intermediul acestora se 
exercită o acţiune a adultului asupra elevului, „o acţiune mediată” prin intermediul unui cod – 
scrisul.  

A treia generaţie de mijloace de învăţământ a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, când s-a descoperit utilitatea maşinilor în procesul de comunicare 
interumană: fotografia, diapozitivul, înregistrările sonore, filmul şi televiziunea, deci mijloacele 
audio-vizuale.  

Generaţia a patra de mijloace de învăţământ are ca scop metodologic dialogul direct dintre 
elev şi maşină. Este vorba de acel demers care se desfăşoară în laboratoarele lingvistice audio-activ-
comparative, precum şi învăţământul programat. 
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În prezent se vorbeşte tot mai mult de o nouă generaţie a mijloacelor de învăţământ, 
„generaţia a cincea, constituită din calculatoare electronice CCE”. Unii autori prevăd că viitorul va 
fi al învăţământului asistat de calculator, calculatoarele electronice fiind mijloace complementare 
celor din generaţia a IV-a, dar care prezintă avantaje deosebite în realizarea dialogului elev-maşină. 
Generaţia a VI-a a mijloacelor de învăţământ este reprezentată de noile tehnologii de informare, în 
special Internetul, mijloc care în ultimii ani a devenit cel mai popular şi cel mai des utilizat mijloc 
atât de către cadrele didactice, cât mai ales de elevi. Folosirea mijloacelor de învăţământ în procesul 
instructiv-educativ are virtuţi multiple, dar şi limite pe care cadrele didactice trebuie să le cunoască 
pentru a mări eficienţa procesului de învăţământ.  
 
 
Bibliografie: 
1. Ionescu, M. Instrucţie şi educaţie, Editura Universităţii, Arad, 2005. 
2. Mucica, Th., Conceptul de mijloc de învăţământ, (în) Tribuna şcolii, 1999, nr.12, Bucureşti. 
3. Mucica, Th., Material didactic sau mijloc de învăţământ? (în) Învăţământul liceal sau tehnic 
profesional, nr.3/1986. 
4. Mucica, Mijloace de învăţământ în a doua jumătate a secolului al XX-lea (în)  Revista de 
pedagogie, 1998, nr. 4. 
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STUDIU PRIVIND CONFLICTUL ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 

 
Prof. înv. primar Diana Raţiu  

Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, judeţul Arad 
 

 
Termenul de ,,conflict“ provine din verbul latinesc confligo, ere = a se lupta, a se bate între ei, 

cu participiul substantivat de conflictus, având sensurile de ciocnire, şoc, dar şi ceartă, luptă 
impotriva cuiva. Multe dicţionare definesc conflictul prin termeni similari violenţei, ca disensiune, 
fricţiune, dispută, ceartă, scandal, luptă, război. El se manifestă ca o stare de tensiune ce survine 
când părţile implicate interacţionează pentru îndeplinirea unor sarcini, luarea unor decizii sau 
realizarea unui obiectiv.  

Conflictul însumează toate stările noastre afective: agresiunea, opoziţia, dezacordul, 
antagonismul, neliniştea, ostilitatea. Conflictul apare ca urmare a tendinţei uneia dintre părţile 
implicate, persoană sau grup, de a-şi impune punctul de vedere sau interesele proprii. 

 
Dinamica conflictului - Modelul aisbergului al dinamicii conflictului  
Modelul aisbergului ne dă de înţeles că doar o mică parte a conflictelor este vizibilă la 

suprafaţă. 
Conflictele au loc la două nivele: 
* obiectural 
*  psihosocial 
Sursele conflictelor sunt variate: 
*  nevoi umane neîmplinite 
*  sentimentul ameninţării identităţii 
*  aspecte morale 
*  dreptate şi drepturi. 
Sursele conflictelor în şcoală: 
*  încălcarea nevoilor fundamentale ale omului 
*  percepţii diferite asupra realităţii 
*  interese diferite 
*  resurse limitate 
*  nevoi psihologice. 
 

 
Cauzele conflictelor elevilor 

 
Cauze individuale 

 
Cauze familiale Cauze şcolare 

- probleme de comunicare 
- dificultăţi de adaptare la   
   disciplina şcolară 
- imaginea de sine negativă 
- instabilitate emoţională 
- dificultăţi de concentrare 
- tulburări psihice grave 
- instabilitate motrică 
- toleranţă scăzută la frustrări 

- preluarea unor modele relaţiona- 
  re din familie 
- nivel redus al educaţiei în familie 
- lipsa de supraveghere a copiilor 
- reacţii ale copilului la aşteptări 
  prea înalte ale părinţilor 
- indiferenţa, grija insuficientă  
  acordată copiilor. 

- programe şcolare prea încăr- 
  cate 
- climatul de competiţie şcola- 
  ră 
- nedreptatea profesorului 
- prejudecăţi ale profesorului 
- managementul defectuos al 
  clasei 
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Etapele conflictului: 
 ETAPA I:  conflictul este în stare latentă 
 ETAPA II: conflictul este perceput de cel puţin una din părţile implicate 
 ETAPA III: conflictul trece din sfera cognitivă / afectivă în cea de acţiune 
 ETAPA IV: se înregistrează efectele conflictului, confruntarea ia sfârşit prin soluţionare sau 

                                 reprimare. 
 
Motivaţia studiului: 

 conflictul în mediul şcolar înregistrează o creştere alarmantă 
 nevoia unei diagnoze 

 
Obiectivele studiului: 

 evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală 
 identificarea tipurilor de violenţă în şcoală 
 identificarea cauzelor care generează stări conflictuale 
 elaborarea unui set de recomandări pentru diminuarea conflictelor şcolare. 

  
Metodologia cercetării: 

 subiecţi:147 elevi 
 cercetarea s-a efectuat în perioada 1 octombrie – 15 decembrie 2012  
 instrumentele utilizate pentru elaborarea studiului au fost chestionarele pentru elevi şi pentru 

cadrele didactice. 
 

Ierarhizarea formelor de violenţă din perspectiva elevilor: 
 

88%

12%

violenţa verbală

violenţa f izică

 
 
Cauze care generează probleme de comportament: 
 

28%

22%16%

19%

15%

teribilism

anturaj

educaţie def icitară în
familie

influenţa mass-media

nesupravegherea copiilor
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Măsuri de îmbunătăţire a stării de disciplină în şcoală: 
    * răspunsurile elevilor sunt redate in histogramă 

 

21%

16%

48%

15%
consilierea elevilor cu
probleme

instalarea de camere
video

preyâzenţa poliţiştior de
proximitate

antrenarea în activităţi
extraşcolare

 
 
 

În urma prelucrării şi interpretării datelor, am structurat propunerile de combatere a violenţei în 
şcoli după cum urmează: 

 monitorizarea strictă a absenteismului 
 derularea unor campanii de prevenţie în şcoli 
 elaborarea unui Regulament de ordine interioară (ROI) care să conţină un set concret de 

reguli şi sancţiuni 
 semnarea unui angajament de către elevi şi părinţi cu privire la respectarea ROI 
 intensificarea supravegherii elevilor în pauze 
 colaborarea cu Poliţia de Proximitate, Agenţia Judeţeană de Antidrog, Direcţia de Sănătate 

Publică 
 colaborarea cu psihologi 
 organizarea în cadrul orelor de dirigenţie/ educaţie civică a unor activităţi care să vizeze 

rezolvarea unor situaţii conflictuale 
 implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat 
 informarea părinţilor cu privire la actele de violenţă ale elevului 
 supravegherea permanentă a persoanelor care intră în şcoală 
 preocuparea reală de a cunoaşte copiii 
 derularea unor programe de formare a cadrelor didactice pe problematica principiilor 

psihopedagogiei moderne. 
 
 
 



64

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEŢEAN   
PROTEJĂM NATURA – CULOARUL VERDE AL VIEŢII 

 
 

Prof. înv. primar Diana Raţiu 
Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, judeţul Arad 

 
 
TEMA PROIECTULUI: 
 

22 APRILIE – ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI 
 
ARGUMENT: 
 

Natura trebuie respectată şi nu dominată. Ea formează un întreg în care fiecare componentă are 
un rol precis, iar omul este obligat să se integreze armonios în acest întreg. Pare dificil ca un copil 
să înţeleagă unitatea dintre vieţuitoare şi factorii abiotici şi faptul că păstrarea acestei unităţi 
condiţionează menţinerea vieţii pe pământ. În acest scop, noi, cadrele didactice implicate în acest 
proiect, ne propunem să sensibilizăm copiii în ceea ce priveşte problemele actuale legate de mediu. 
       Grija privind starea pădurii, înţelegerea necesităţii unei atitudini conştient – ecologice 
presupune modificarea angajamentului şi a modului comportamental. 
       Copiii trebuie să înţeleagă că în câteva minute putem tăia un copac, dar altul de talia lui va 
creşte peste foarte mulţi ani. Pentru faptul că pădurea împrospătează aerul, adăposteşte multe 
animale şi constituie pentru oameni un mediu de recreere, trebuie ocrotită. Dacă vom reuşi să le 
insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi un mediu 
sănătos. 
 
SCOPUL PROIECTULUI:  
 
* Formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi 
derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. 
*  Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii utilizate de către om şi 
consecinţele asupra mediului. 
 
 
OBIECTIVE: 

 
-  conştientizarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului; 
-  cultivarea sensibilităţii artistice prin realizarea lucrărilor; 
-  formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător si a unor deprinderi de conservare a naturii; 
-  identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei; 
-  promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice, în scopul creşterii eficienţei 
activităţilor şi implicarea elevilor ca factor activ. 
 
SECŢIUNI DE  CONCURS:  
 1 – desen, pictură;    
 2 – colaj; 
 3 – tehnici combinate; 
            4-  prezentări  Power- Point. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 
 
*  15 martie- 1 aprilie  
     Promovarea proiectului în rândul elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor. 
* 1 aprilie – 20 aprilie 
     Trimiterea lucrărilor. 
* 20 aprilie – 22 aprilie 
     Preselecţia şi organizarea expoziţiei. 
* 28 aprilie – 5 mai 
     Jurizarea lucrărilor participante. 
* 10 mai – 1 iunie 
     Expedierea diplomelor. 

 
COLABORATORI: 
 
    * Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad; 
     * Primăria Şofronea;  
     * Casa Corpului Didactic Arad; 
     * Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad. 
 
 
 

Lasăm acum locul fotografiilor să vorbească... 
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AUTOEVALUAREA  
ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII FORMATIVE ŞI FORMATOARE 

 
Prof. înv. primar Elena Vărzaru 

Şcoala Gimnazială, Sat Marcea, Comuna Ioneşti, Jud. Vâlcea 
 
 

Evaluarea formativă este un proces de evaluare continuu care are ca obiectiv asigurarea 
progresului fiecărui elev într-un demers de învățare, modificând ritmul învățării pentru a aduce 
ameliorare sau corecții adecvate. Este o evaluare criterială, bazată pe obiectivele învățării, intervine 
în fiecare sarcină de învățare, comparând performanța elevilor cu un prag de reuşită stabilit. Permite 
profesorului şi elevului să determine dacă elevul posedă achizițiile necesare pentru o sarcină dintr-un 
ansamblu, îi informează asupra gradului de stăpânire a obiectivelor, asigură o reglare a proceselor 
de formare a elevului pentru a-i permite o adaptare la activitățile de învățare. Consideră 
„nereuşitele” elevului momente de rezolvare de probleme, îndrumându-l continuu, fiind centrată pe 
cel ce învață. 

Evaluarea formativă devine formatoare atunci când însoțeşte învățarea şi o ajută, fiind atinsă 
când elevul îşi asumă propria învățare, devenind conştient de ea. Activitatea de învățare devine 
motorul motivațional pentru elev şi sprijin în conştientizarea metacognitivă.  

Se observă modificări care se produc în comportamentul elevului şi în produsul învățării, 
devenind eficace când se conturează pe competență şi produs. Elevul este capabil să-şi regleze, 
autoregleze activitatea de învățare, fiind informat asupra comportamentelor cognitive, încurajându-l 
să pună întrebări, motivându-l în învățare, sprijinind autoevaluarea. Oferă profesorului o conexiune 
inversă despre demersul didactic, descoperirea unor greşeli, dificultăți pe care le poate corecta, 
posibilitateaînvățării diferențiate a elevilor. 

Întărirea responsabilității elevului față de activitatea şcolară transformă evaluarea formatoare 
în autoevaluare, bazată pe cunoaşterea ,,criteriilor de realizare” şi a celor ,,de reuşită” pentru a 
produce, determina şi ameliora învățarea. 

Activitatea de învățare se sprijină pe dezvoltarea unor competențe transversale: competențe de 
ordin intelectual, competențe de ordin metodologic, personale, sociale, şi emoționale. Formarea şi 
dezvoltarea acestor competențe pun problema transferului şi metacogniției. 

Metacogniția este un instrument de transfer al cunoştințelor care se produce conştient 
deoarece este un act voluntar de reflectare, de abstractizare, de generalizare. Aspectele meta-
cognitive se referă la cunoştințele pe care le au elevii despre funcționarea cognitivă, cum îşi 
evaluează propriile cunoştințe, cum selectează strategiile de învățare, când decid schimbarea. 

Metacognițiile elevilor sunt determinate de metacognițiile profesorului, de modul de a aborda 
predarea şi învățarea. 

Pentru a-i face pe elevi parteneri în procesul de evaluare, profesorul trebuie să practice 
evaluarea transparentă, explicarea criteriilor de evaluare, încurajarea modalităților de evaluare şi 
interevaluare. Astfel profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, 
referitoare la rezultatele constatate, elevul exercită rolul de subiect al acțiunii pedagogice, de 
partener la propria formare, fiind motivat în învățare şi responsabil de acțiune. Cooperează cu 
profesorul pentru a identifica dificultățile întâmpinate, îşi stabileşte un ritm propriu de învățare, 
definindu-şi poziția în cadrul grupului.  

Aplicație  
Pentru a-i iniția pe elevi cu spiritul critic, cu stabilirea valorii de adevăr a informațiilor, cu 

autonomia cognitivă am folosit metodele: Predarea-învățarea reciprocă, Ghidul de anticipație, 
Mozaicul, Turul galeriei, etc., am trecut apoi la modalitățile de implicare a elevilor în actul 
evaluativ, formându-le atitudinea responsabilă față de învățare, motivându-i. 
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S-a lucrat în grupuri mici, în perechi, în colaborare, folosind metode interactive, jocul de rol, 
chestionare, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe de dezvoltare, de recuperare, analiza produselor 
activității, observația, investigația, reflecția personală pentru a stabili un ritm propriu de învățare, 
metacognitiv. 

Pe parcursul orelor de matematică- clasa a-IV-a, am urmărit intervențiile individuale şi în 
grup ale elevilor, intervențiile provocate, din proprie inițiativă, influențarea reciprocă, transferul 
competențelor, analiza obiectivă a personalității, autoanaliza, autoaprecierea, progresul atitudinal-
comportamental, relația dintre performanță şi motivație, notându-le în tabelul următor: 
 
Elev Inter-

venție 
provo-
cată 

Inter-
venție 
proprie  
inițiativă

Inter-
venție 
în 
grup 

Transfer 
compe-
tențe 

Apreci-
erea 
în 
colabo-
rare 

Apreci-
erea 
reci-
procă 

Apreci-
erea 
cole-
gilor 

Auto-
apreci-
erea 

Perfor-
manță 

Moti-
vație 

A.M           
B.M           
C.A.           
D.R.           
M.A           
N.G.           
S.M.           
 

 
1.  Aprecierea în colaborare cu alții 
La unitatea de învățare ,,Operații cu numere naturale” s-a folosit aprecierea în colaborare a 

doi-trei elevi, după ce s-aexplicat modul de apreciere pe baza unor criterii de realizare şi de reuşită. 
Produsele activității, fişele de lucru şi de evaluare, au fost apreciate timp de trei-patru ore, 

apoi au fost consemnate în tabel alături de intervențiile fiecărui elev la activitățile de învățare. 
 
2.  Autoaprecierea controlată 
La unitatea de învățare ,,Înmulțirea numerelor naturale” elevii au fost solicitați să-şi aprecieze 

munca individuală, fiind controlați de colegi şi apoi de profesor, pentru corectitudine. 
Participarea la activitățile individuale şi în grup, reflecția personală despre produsele învățării, 

autoaprecierea, performanța, motivația învățării, progresul sau regresul sunt observate mai multe 
ore, apoi consemnate. 

 
Elevii completează chestionarul: 

Grupul de elevi Uneori De obicei Întotdeauna  
Cooperez cu colegii    
Realizez sarcina 
cerută 

   

Contribui cu idei    
Înțeleg ce am de 
făcut 

   

Fac sugestii 
constructive 

   

Ascult înainte de a 
răspunde 

   

Îmi încurajez colegii    
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3. Autoevaluarea  
La unitatea de învățare ,,Împărțirea numerelor naturale”, după stabilirea criteriilor de 

apreciere elevii au fost puşi în situația de a corecta lucrările colegilor. Sunt apreciate fişele de lucru, 
fişele de evaluare, alte produse ale activității. După mai multe ore se observă progresul înregistrat 
de elevi în exprimarea părerii personale despre activitate, despre realizările celorlalți şi despre 
participarea la activitatea individuală şi în grup. Se solicită completarea chestionarului: 

a) Prin rezolvarea sarcinii am învățat: 
………………………………………………………………………………………………… 
b) Am întâlnit dificultățile: 
………………………………………………………………………………………………… 
c) Creşte performanța dacă: 
………………………………………………………………………………………………… 
d) Am obținut calificativul: ………………………………………………………………….  

 
4.  Aprecierea reciprocă 
În cadrul unității ,,Ordinea efectuării operațiilor”, elevii participă la evaluare prin 

reciprocitate. 
Se schimbă fişele de lucru, de evaluare, jetoanele cu probleme rezolvate, cu scheme de 

rezolvare, formulându-se aprecierea prin calificativ. Se apreciază aspectul lucrării, redactarea 
corectă, corectitudinea rezolvării, folosind experiența anterioară. Elevii au progresat în exprimarea 
părerii despre corectitudinea rezolvării unei sarcini,despre participarea colegului la întreaga 
activitate. Observațiile sunt stabilite în tabel. 

 
5.  Autoaprecierea dirijată sau aprecierea obiectivă a personalității 
La aceeaşi unitate de învățare, întregul colectiv al clasei este antrenat în aprecierea unor elevi 

prin completări. S-a apreciat comportamentul atitudinal al elevilor, rezultatulunor sarcini de lucru, 
setul de competențe acționale, comparând participarea colegilor la activitate cu participarea 
personală. Elevii şi-au expus părerea fiind completați de ceilalți, apoi cu ajutorul profesorului s-a 
stabilit corectitudinea aprecierii. După mai multe ore, observațiile s-au consemnat în tabel.  

Analizând tabelele s-a observat progresul elevilor în participarea la învățare, creşterea 
motivației pentru cunoaştere, depistarea dificultăților şi remedierea lor, reflecția asupra aptitudinilor 
pentru activitate, schimbarea comportamentului atitudinal în cadrul grupului, exprimarea părerii 
personale, conştientizarea funcționării cognitive, a proceselor de autoeva-luare.Fiind conştienți de 
realizările lor în activitate, lucrând împreună, au învățat să ştie, să se aprecieze, să se transforme pe 
ei, să-i transforme pe ceilalți, să comunice.  

Autoevaluarea sau evaluarea auto-formatoare identifică dificultățile sau succesul elevilor în 
învățare, elementele principale care conduc profesorul la revalorizarea strategiilor sale de predare. 
Autoevaluarea este un proces autoreflectiv prin care elevul devine conştient de propriile 
comportamente şi capacități, de formarea personalității lui.  

 
 
 
 

Bibliografie: 
Jinga,I., Petrescu,A., Evaluarea performanței şcolare, Bucureşti, Editura Delfin, 1996; 
Manolescu, Marin, Evaluarea şcolară, Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, 
Bucureşti, 2005; 
Manolescu Marin, Activitatea evaluativă între cogniție şi metacogniție, Bucureşti, Editura Meteor 
Press, 2004; 
Radu, I., Teorie şi practică în evaluarea eficienței învățământului, E.D.P., Bucureşti, 1981; 
Stan,Cristian, Evaluarea şi autoevaluarea în procesul didactic, în Ionescu Miron, Chiş Vasile 
(coord.), 2001, în Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca. 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR 
„Animale din ograda bunicii” 

 
Prof. Inv. Primar: Gina Mariana Marian  
Şcoala  Gimnazială „Gh.  Lazăr” Zalău 

 
  
Tema:  Animale din ograda bunicii 
Discipline / arii curriculare:  

 matematică și explorarea mediului 
 arte vizuale 
 muzică si miscare 
 comunicare în limba română 
 dezvoltare personală 
 educație pentru societate 

Argument 
Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei 
pregătitoare, putând integra aproape toate ariile curriculare.  
Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul elevilor, de a-i conduce către explorarea 
mediului înconjurător şi caracteristicile acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare 
prin formă şi culoare, de a contura personalitatea precum si de a dezvolta mişcarea pe 
muzică şi perceperea sunetelor din natură. 
Este foarte importantă ponderea jocului ca metodă în cadrul temei alese, ţinând cont de 
particularităţile clasei pregătitoare. 

 
Competențe specifice (exemplificări): 
- manifestarea curiozității față de receptarea semnificației mesajelor orale, în contexte de 
comunicare cunoscute- CLR 
- discriminarea unor forme geometrice plane în obiecte manipulate de copil și în mediul 
înconjurător-MEM 
- realizarea de aplicații/compoziții simple pe baza interesului direct- AV 
- oferirea de informații referitoare la sine și la mediul înconjurător prin mesaje scurte- CLR/ES 
- manifestarea liberă a ideilor și trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice 
artelor- DP 
- cântarea în colectiv a cântecelor asociind mișcarea sugerată de text-MM 
- identificarea unor trăsături personale elementare- DP 
Structura proiectului: 
 
  
  

Competenţe ale învăţării integrate 
 Identificarea mediului de viaţă a animalelor (domestice, 

sălbatice, acvatice); 
 Transferarea și integrarea achizițiilor în contexte noi 
 Comunicarea utilizând corect terminologia specifică 
 Receptarea informațiilor despre lumea animalelor, codificarea 

lor în cunoștințe; 
 

-Cunoştinţe   
  
 

 Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală 
 Formularea de răspunsuri la ghicitori 
 Vizionarea unor CD  legate de meserii 
 Recunoaşterea meseriilor si a uneltelor corespunzatoare lor 

-Capacitati 
instrumentale 

 Jocuri de rol 
 Exprimarea mişcării spontane pe cântece. 
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-Atitudini si valori 
  

 cultivarea simțului estetic, valorizarea frumosului, binelului, a 
prieteniei, cooperării 

 formarea atitudinii de întrajutorare, de îngrijire si ocrotire a 
mediului,  

 expunerea lucrărilor – Turul galeriei 
 parada măştilor 
 compararea rezultatelor între colegi. 

4.    Planificarea timpului:  4 lecţii a câte 35 minute - 4 săptămâni 

Resurse: materiale: planşe cu animale (domestice, salbatice, acvatice), atlas, cărţi cu animale 
(domestice, salbatice, acvatice), cărţi cu povesti despre animale,pensule, acuarele, fișe, platilină, 
foarfece, hârtie colorată, albume cu reproduceri de artă reprezentând animale, planşe color cu 
diferite animale, textul literar, fragmente muzicale  
              procedurale: conversația, jocul, audiția, exercițiul, lectura după imagini 
              forme de organizare:  frontală, individuală, în perechi, pe grupe 
  Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

  Schemă orientativă pentru activităţi: 
   Activitățile sunt organizate integrativ, după o schemă flexibilă de la o zi la alta, dar care 
începe cu întâlnirea de dimineață (de exemplu, prezentarea animalului  preferat). 
      Activități de învățare: 
1. Informare – Prezentare în PPT a unui cântec despre animale domestice, prezentare PPT  cu 

animale domestice,sălbatice şi acvatice 
2. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa animalelor în viaţa omului, 

beneficiile acestora. Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate. 
3. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe  
4. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. Se elaborează produsele finale ale 

fiecărei grupe. 
5. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. 

Se schimbă impresii de grup/personale. 
      - descrierea unui animal preferat/MEM 
     - desenarea unei ferme cu animale/AV 
    - numărarea animalelor de pe o fișă dată, acordarea de perechi ,găsirea puiul animalului/MEM 
  -  discuții pe baza animalelor domestice,sălbatice,acvatice/CLR 
   - recunoașterea unui animal doar pe baza simțului tactil- AV 
   - alcătuirea de probleme simple de adunare și scădere/MEM 
  - exprimarea de mesaje orale legate de un context dat/CLR 
   - îngrijirea animalelor de pe langă casa omului/ES 
 -   realizarea unui colaj Ferma cu animale/ AV 
 -modelaj: animalul preferat AVLM 
 - jocul de rol/CLR/ES 
 - audiție și mișcare liberă pe fondul muzical Răţuştele mele, Graiul animalelor, Iepuraşul Ţup MM
 - mișcare sugerată de cântecul Căldărușa plină/ MM 
 - predicții – Dacă aș fi un animal, aș vrea să fiu....../ DP 

  Resurse/elemente procedurale: 
   Lecturi după imagini: „Capra cu trei iez”- de Ion Creangă, „Poveşti cu animale preferate”, 

„Ce ne povesteşte vaca?”, „Găinuşa cea moţată”,   „Cei trei purceluşi”, Muzicanţii din Bremen, 
Poezii: „Veveriţa vrea alune”, „Miaunica”, „Pedeapsa mâţei”,”Puişorul cafeniu”,Glasul 

păsărilor, Cocoşul, găina şi puişorii, Păsările – prietenele copiilor, Prietenii din ogradă - de 
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Cornelia Marta, Prietenii imaginary – de Gabriela Berbeceanu 
Jocuri didactice: „Recunoaşte anotimpul”, „Ce se potriveşte”, „Spune ce ştii?” (propoziţie 

enunţiativă). 
Convorbiri: „Recunoaşte ce animal vorbeşte?”,, „Să vorbim despre protecţia animalelor”. 
- citire de imagini: „Imagini cu diferite animale”, „Ferma de animale”; ”Ograda de păsări”, 

Farmecul pădurii,La delfinariu 
- convorbiri: „Despre ferma cu animale”, ”De ce este important să comsumăm lactate?” 
 

Schema orientativă pentru activităţi 
1. Ferma cu animale (CLR) 
Se prezintă jetoane cu animale pe care copiii trebuie să le despartă în silabe să descopere sunetele 
din care sunt formate silabele si să le reprezinte grafic pe o fişă dată de. Se foloseşte metoda „Ştiu, 
vreau să ştiu, am învăţat”.  Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri 
despre tema textului. Se prezintă o serie de ghicitori despre animale .  
 
2. Bal mascat (AV) 
 
Elevii vor primi cate o mască pe care trebuie s-o coloreze şi s-o decupeze pentru a o putea 
ansambla pe un băţ.Spre sfârşitul activităţii vor dansa pe melodia cântecului Graiul animalelor. 
 
3. Folosele şi mediul de viaţă al animalelor-Ne jucăm, animale  numărăm (MEM) 

Elevii vor descoperii două planşe cu animale şi păsări din ograda bunicilor aduse cadou de 
Ieuraşul Ţup-Ţup.Se vor pune intrebari referitoare la mediul de viaţă al animalelor,la hrana 
lor,foloasele de care se bucură oamenii de la animale, cum se numeşte casa animalelor,cum 
se numesc puii acestora,înfăţişarea lor,etc.După care vor rezolva o fişă cu probleme ilustrate 
în care vor folosi semnele +,-, =. Pe banca fiecare copil va avea un pahar cu trei feluri de 
animale pe care le vor grupa după anumite criterii date,  vor acorda perechi, vor numara şi 
compara mulţimile animalelor. La finalul activităţii copiii vor ajuta animalele să-şi găseasca 
puii pe o fişă individuala. 
 

4. Cântecul ,,Graiul animalelor şi Azi Grivei e mânios”(MM) 
Elevii sunt aşezaţi în semicerc. Pe calculator se vor expune ilustraţii cu referire la text care va 
uşura receptarea cântecului. Se începe prin exerciţii de respiraţie, dicţie şi intonaţie în vederea 
realizării respiraţiei costo-diafragmate. Se va cânta cântecul model, apoi alternativ şi în 
colectiv. Elevii vor avea câte o mască care reprezintă anumite animale. Activitatea se va 
finaliza printr-un dans sugerat de textul cântecului învăţat. 
 

5. Dacă aş fi un animalt, mi-aş dori să fiu... (DP) 
Elevii vor fi împărţiţi în perechi şi vor ieşi pe rând în faţa clasei. Se vor realiza jocuri de 
cunoaştere şi intercunoaştere de tipul : „Pot să te prezint eu ?” în care fiecare elev prezintă 
animalul aleas de prieten. 
Jocuri de asociere verbală de tipul „Eu imit, tu spui ...”.  

INVENTAR DE PROBLEME: 
            CE STIU COPIII     CE DORESC SA AFLE 

 Ce stim? 
 In ce anotimp suntem; 
 Animalele domestice; 
 Animale salbatice; 
 Din ce este alcatuit corpul animalelor; 
 Hrana si adaposturile lor; 
 Padurea este mediul de viata al 

Ce nu stim si vrem sa aflam? 
 

 Cum se numesc puii animalelor 
domestice? 

 Ce animale pot fi si salbatice? 
 Care sunt dusmanii animalelor 

domestice? 
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animalelor salbatice. 
 - animalele au medii de viata diferite ;   
 -animalele nu vorbesc cu oamenii ;    
     -animalele/ pasarile domestice sunt 

ingrijite de om ;  
 animalele/ pasarile salbatice se 

ingrijesc singure ;           
      -unele animale sunt considerate 

prietenii omului ;                                   
 -pentru hrana animalelor oamenii 

muncesc sau platesc ;                            
 -animalele au 4 picioare ;  
 pasarile au 2 picioare si 2 aripi ;             
 -oamenii cresc animale pentru a 

obtine ceva sau “de frumusete”. 
 

 

 Foloasele; 
 Cu ce se hranesc animalele 

salbatice. 
 Cum se numesc adaposturile lor 
 Animalele au familie ?                      
 Cum vorbesc/ comunica animalele 

sau pasarile intre ele ?                       
   De ce puii vin cand aud glasul 

parintilor ?                                         
 Puii de animale/ pasari merg la 

scoala sau gradinita ?                        
 Cine ajuta animatele salbatice 

cand sunt bolnave ?                          
 De ce unele pasari sau animale 

mai mari mananca pasari sau 
animale mai mici ?                            

 De ce unele animale/ pasari nu 
dorm noaptea ?                                  

 Cum reusesc pasarile calatoare sa-
si gaseasca cuibul primavara ?        

   Cum se ingrijesc animalele iarna?  
 Animalele/ pasarile au dusmani 

sau prieteni ? 
 

CENTRUL TEMATIC 
A fost dotat pe timpul desfasurarii acestui proiect cu planse pe care sunt reprezentate animale, cu 
cărţii cu poezii ilustrate despre animale, jetoane cu animale şi alte materiale aduse de părinţi si a 
fost îmbogăţit cu lucrările realizate de copii. 
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Centre de interes deschise şi materialele puse la dispoziţie copiilor : 
 

BIBLIOTECA ARTA JOCURI DE ROL 
-cărţi:                               
-Atlas enciclopedic          
-Atlas zoologic ‘‘Lumea 
animalelor’’                     
-de poveşti,                      
-de colorat/ poveşti,         
-caiete tip, editura 
‘‘Delta’’/ “Diana”,          
-albume cu poze: aduse de 
copii, făcute în excursii 
organizate la Gradina 
Zoologică           
-siluete de animale/ păsări    
-coli de scris/ instrumente 
de scris         
-imagini film/ CD 

-coli de desen/ scris         
-caiete de desen               
-creioane colorate/ negre, acuarele, 
pensule, carioca, plastilină            
-materiale suport                       
-lipici/ aracet                  
-hârtie colorată                
-materiale naturale (coji de ou, 
cojide nucă, fire de lână, vată, aţă, 
nylon, crenguţe, boabe de piper, 
orez, şerveţele, fulgi, frunze, sârmă) 

-truse de jucării               
-păpuşi                             
-halate                              
-măşti (animale/ păsări)     
-jucării de pluş/ plastic    
-păpuşi de teatru 

CONSTRUCŢII ŞTIINŢE JOCURI DE MASA 
-cuburi de lemn/ plastic   
-cuburi cu litere               
-maşini, utilaje                  
-truse de jucării din plastic 
de diferite mărimi, forme, 
culori         
-materiale naturale (fulgi, 
grăunţe, beţisoare, cutii, 
frunze presate, crenguţe) 

-microscop, lupă              
-atlas zoologic                 
-siluete                             
-cifre, litere, jetoane, caiete tip           
-fişe de lucru                   
-cărţi :,, Animale pe cale de 
dispariţie’’, ,,Curiozităţi din lumea 
animalelor’’                     
-imagini – păsări/ animale exotice 

-puzzle-uri (diferite teme 
despre animale/ păsări)   
-truse de piese magnetice   
-cuburi – imagini – 
puzzle                              
-,,Loto’’ – păsări/ 
animale                            
-truse ,,Logi II’’               
-seturi jetoane/ imagini 

 
 
 
 
 

Dragi părinţi, 
 

Începând de saptămâna aceasta, pentru a satisface curiozitatea copiilor cu privire la 
animalele domestice, sălbatice şi acvatice, vom derula împreună proiectul tematic: „În lumea 
necuvântătoarelor...”. Vom învăţa despre părţile componente ale animalelor, despre foloasele pe 
care ni le aduc animalele domestice, despre asemănări şi deosebiri între animale domestice şi 
salbatice, despre adăposturi, despre hrană etc. Proiectul se va desfăsura pe parcursul a patru 
săptămâni. 

 Vă rugăm să discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi atât 
cunoştinţe şi informaţii corecte, pe care să le impărtăşească şi celorlalţi copii din clasă, cât şi 
materiale care să fie aduse de copii la şcoală şi tot ce mai consideraţi dvs. că ne-ar sprijini pentru 
derularea cu succes a acestui proiect. 
 
                                                                                          Vă mulţumim pentru intelegere si sprijin! 
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ŞTIAŢI  CĂ ? 

  
-         Animalele sunt sensibile; 
-         Laptele caprelor este foarte sănătos; 
-         Din carnea de porc se pot prepara mai multe alimente; 
-         Din penele găinilor, gâştelor, raţelor se fac perne; 
-         Din lâna oilor se fac haine 
-         Din pielea porcului se pot face genţi, pantofi. 
-         Laptele măgăriţei ajută la tuse 
-         Din carnea calului se prepară mezeluri 
-         Şi la noi în ţară s-a înfiinţat Poliţia animalelor 
 
 

 
 
 
SFATURI UTILE 
 
      1.   NU LOVIŢI ANIMALELE 
      2.   OFERIŢI-LE ADĂPOST 
      3.  JUCAŢI-VĂ CÂT MAI MULT CU ELE 
      4. NU UITAŢI SĂ VĂ SPĂLAŢI PE MÂINI DUPĂ CE VĂ JUCAŢI CU ANIMALELE 
      5. DUCEŢI-LE FRECVENT LA MEDICUL VETERINAR 
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Numele___________________ 

 
 

FISA DE LUCRU 
 
 
 
1.Uneste imaginea cu cuvantul potrivit 
 

                                                            PORC 
 

                                                                       VACA 
 
 
 

                                                                        CAL 
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PRIETENII DIN OGRADA BUNICII 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 
Sarcini de lucru: 
 
-Denumeste animalul din imagine; 
-Fomeaza propozitii despre animale; 
-Spune ce fel de animale sunt toate acestea; 
-Cum se numesc puii lor? 
-Cu ce se hraneste fiecare animal? Ce foloase aduce omului fiecare anmal din imagini? 
-Asaza in casuta atatea cercuri cate silabe are cuvantul care denumeste animalul din imagine!      
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CINE ESTE PUIUL MEU? 
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FISA DE LUCRU 
 

                                        UNESTE MAMA CU PUIUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79
 

 

PROIECT INTERDISCIPLINAR 
- proiect tematic de tip constructiv - 

UNITATEA TEMATICĂ „VREAU SĂ AM O MESERIE” 
 

Prof. Inv. Primar: Gina Mariana Marian 
Şcoala  Gimnazială „Gh.  Lazăr” Zalău

 

 
  
UNITATEA TEMATICĂ „VREAU  SĂ AM O MESERIE’’! 
TEMA SĂPTĂMÂNII-,,MUNCA E BIJUTERIE, CÂND LUCREZI CU VESELIE!’’ 
PROF.ÎNV.PRIMAR: MARIAN GINA MARIANA 
CLASA PREGATITOARE C 
 
Discipline / arii curriculare: CLR, MEM, AV/LM, MM, DP 

 Matematică si explorarea mediului 
 arte vizuale 
 muzică si miscare 
 comunicare în limba română 
 dezvoltare personală 
 educatie pentru socitate 

Argument: 
 
     Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei pregătitoare, putând 
integra aproape toate ariile curriculare.  
 Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la un moment dat. Dacă 
sunt făcute cu responsabilitate, cu omenie şi cu credinţă, „toate meseriile-s frumoase/ fiindcă rodul lor 
meşteşugit,/ne aduce tuturor foloase! ” (Emilia Căldăraru). 

 
„Îndeamnă la însușirea științei (de carte), menită să lumineze mintea, să îngăduie 

adaptarea și orientarea mai ușoară în viață, în general, și în orice lucrare și meserie.” 
 
 
OBIECTIV GENERAL:  

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi profesiilor, precum şi 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora. 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  
- Identificarea meseriilor şi profesiilor, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor elementare de protecţie 
a muncii; 
- Adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport de norme prestabilite; 
- Formularea unor opinii personale în aprecierea unor comportamente; 
- Manifestarea atitudinilor pozitive şi responsabile faţă de securitatea personală şi a celor din jur. 
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale acumulate în relaţia cu 
ceilalţi şi cu mediul educaţional. 
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Structura proiectului: 
 

COMPETENŢE  ALE  ÎNVĂŢĂRII  INTEGRATE 
CLR   
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 
1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate 
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 
comunicare cunoscute 
2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj *vizual sau 
verbal, în context cunoscute 
4.1. Reproducerea unor mesaje simple, în context uzuale de comunicare 
4.2. Trasarea *elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 
MEM 
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/  
2.1. Discriminarea unor formegeometrice plane (pătrat,triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri 
geometrice (cub,sferă) în obiecte manipulatede copii şi în mediul 
înconjurăt 
1.6. Identificarea cardinalului unei multimi la care s-au adaugat / scos 1-2 elemente 
3.2. Explorarea unor modalitati de a descompune numere mai mici decât 10 folosind obiecte/desene 
5.4. Rezolvarea de probleme simple (în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în 
concentrul 0-10), cu ajutorul obiectelor concrete 
MM 
1.4. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporal 
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber 
3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea cântecelor 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 
DP 
2.1. Recunoaşterea regulilor clasei 
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 
AV/ LM 
1.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin colaj, care reflecta un obiect  

vestimentar 
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 
2.3. Realizarea de compoziţii simple pe baza interesului direct 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care asociază elemente de 
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 
-Cunoştinţe    Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală 

 Formularea de răspunsuri la ghicitori 
 Vizionarea unor filmlute  legate  de meserii 

 
-Capacități 
instrumentale 
   

 Realizarea de mulţimi folosind jetoane cu imagini care  reprezinta  
meserii;  

 punerea în corespondenţă a două mulţimi 
 Sortarea jetoanelor pe diverse categorii: meserii *uneltele  

meseriasului 
 Realizarea unor desene care să reprezinta meserii. 
 Jocuri de rol 

Exprimarea mişcării spontane pe cântece. 
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Întrebări cheie: 
CE ȘTIU DESPRE  MESERII?  

CE VREAU SĂ ȘTIU DESPRE   MESERII?                                   
  

-Atitudini și valori 
  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi 
profesiilor, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea 
acestora. 

 expunerea lucrărilor – Turul galeriei 
 compararea rezultatelor între colegi. 

 
    Planificarea timpului:  - 3 săptămâni 
    4 lecţii a câte 35 minute +15 minute  

Resurse:  
 materiale: planșe cu povești/poezii; jetoane; hârtie colorată/glasată/creponată; acuarele; 

CD-uri cu cântece  despre meserii 
 procedurale:învățarea prin descoperire, povestirea, conversația euristică, 

brainstorming-ul, explozia stelară, explicația, demonstrația, jocul didactic, turul galeriei.
 forme de organizare: activități frontale, individuale și pe grupe/echipe. 

               
      Schemă orientativă pentru activităţi 

Săptămâna I –,,Îmi  aleg o mesrie,,!  
Săptămâna II –  Munca e bijuterie, când lucrezi  cu veselie! 
Săptămâna III – ,,Foloasele  meseriilor ,, 
 

      Rezultate scontate 
 Portofoliul elevului – format din fișele de lucru de la CLR, MEM și DP, totalitatea lucrărilor 

realizare la Arte vizuale și lucru manual; 
 Însușirea de către elevi a unui repertoriu de cântece despre  meserii; 
 Formarea de competențe de comunicare eficientă, de manifestare a emoțiilor în comportamente 

pozitive și de .colaborare și lucru în echipă; 
 Album de fotografii din  timpul  activitatilor 

  Indicatori de performanță 
Realizarea corectă și în limita de timp a sarcinilor de lucru; 
Obținerea unor produse de calitate. 
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                  CE ȘTIM ? 

Ce ştim? 
 Bucătarul lucrază la bucătărie. 
 Pâinea se face din făină şi se coace în 

cuptor. 
 Mobila se face din lemn. 
 Tablourile sunt pictate cu diverse culori. 
 Medicul îngrijeşte bolnavi. 
 Mecanicul repară maşini. 
 

   CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?  
Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? 

 
 *Cum se face pâinea? 
 *De unde se iau medicamentele? 
 *De unde ştie bucătarul să combine

alimentele? Dar cofetarul cum prepară
prăjiturile? 

 *Ce unelte foloseşte mecanicul? 
 *Ce conţine trusa medicală? 
 *Cine înregistrează la televiziune? 
 *Care meserie este mai frumoasă şi de

ce? (aceea pe care o practici cu plăcere şi
îndemânare) 

 *Ce reguli trebuie să respectăm pentru a
ne păstra sănătatea şi integritatea la locul
de muncă? 

 *Ce înseamnă munca în echipă? 

                                                                           
 

 
CENTRE DE INTERES DESCHISE SI MATERIALE puse la dispozitia copiilor                                          
 

BIBLIOTECA 
- carti si reviste cu 

imagini despre  
meserii 

- caiete de lucru 
- fise suport 
- coli de scris 

,creioane, planse 
,albume 

- carti de colorat cu  
meserii. 

ARTA 
- creioane colorate 
- tempera ,pensule 
- carioca 
- hartie glace 
- hartie creponata 
- aracet 
- plastelina 
- material din  
-  

JOC DE ROL 
- set  bucatarie , 
- trusa  medicala 
- timpurii(ridichi,salata 

,ceapa),halat,baticuri 
- sortulete ,castroane 

,farfurioare; 
aragaz-jucarie 
- seturi specifice meseriilor 
 ( „Trusa medicală”, „Mica 
gospodină”, „Trusa 
mecanicului”); 

- - mobilier adecvat. 
CONSTRUCTII 

- diferite truse lego 
- cuburi de plastic 
- cuburi de lemn 
- tangram, 
- arco, 
- mozaic 

STIINTA 
- imagini cu  meserii 
- cd-uri, pliante 

,vederi,tv 
- puzzle 
- jocuri  formeaza  

din jumatati intreg 
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SCRISOARE DE INTENŢIE  CĂTRE  PĂRINTI 

 Dragi părinţi, vă anunţăm                                   Atunci când este muncit. 
 Că am dori şi noi s-aflăm                                   Orice lucru ar putea 
 Câte-n lună şi în soare                                        Să ne-ajute cu ceva 
 Despre muncă şi a ei valoare.                            Tema să o lămurim, 
 O vorbă am auzit: Că deşi are miros,                 Bucuroşi noi îl primim 
 Orice muncă-i cu folos.                                      În echipă să lucrăm, 
 Banul este preţuit                                               Valoarea să i-o dublăm. 
 
                                                                                    Vă mulţumim pentru intelegere si sprijin! 
                                                                                              Învăţătoare: Marian Gina-Mariana 
 
 

INVENTAR DE CONŢINUTURI: 
 

SCHEMĂ ORIENTATIVĂ PENTRU ACTIVITĂŢI: 
Activitătile sunt organizate integrativ, după o schemă flexibilă de la o zi la alta, dar care 
începe cu întâlnirea de dimineată (de exemplu, prezentarea  meseria preferata). 
Activităti de învătare: 
1. Informare – Prezentare în PPT a unui cântec despre meserii, prezentare PPT  cu meserii 
2. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa animalelor în viaţa omului, 
beneficiile acestora. Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate. 
3. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe 
4. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. Se elaborează produsele finale ale fiecărei 
grupe. 
5. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Se verifică rezultatele. Se 
schimbă impresii de grup/personale 
6. - descrierea unei  meserii preferate/MEM 
- modelarea  uneltelor meseriasului/AV 
-  discutii pe baza meseriilor/CLR 
- recunoașterea unui animal doar pe baza simțului tactil- AV 
- alcătuirea de probleme simple de adunare și scădere/MEM 
- exprimarea de mesaje orale legate de un context dat/CLR 
-   realizarea unui colaj / AV 
- jo- Joc didactic (c./î.): “Găseşte cuvântul potrivit!” (antonime); 
- Joc exerciţiu (c./î.): “Cum mai pot spune?” (sinonime); 
- Joc exerciţiu : “Cui îi dai unealta ? “ 
- Joc exerciţiu (f.d.p.): “Ce este? Al cui este ? cul de rol/CLR/ES 
- auditie si miscare liberă pe fondul muzical a cantecului,,Ce  miros au meseriile’’ 
- miscare sugerată de cântecul ,,ce  miros au meseriile/ MM 

 
 

JOCURI SI ACTIVITATI DIDACTICE DE  RELAXARE 
CONSTRUCTII: “Case si blocuri”, “Construim masca scafandrului”, “Scoli si gradinite”, “Ferma 
de animale”, “Rafturi” 
JOCURI DE ROL: “De-a tamplarii”, “De-a agricultorii”, “De-a fermierul”, “ De-a vanzatoarea”, 
“De-a farmacistul”, “De-a medical”, “De-a soferul” 
JOCURI DE MASA: “Al cui este…?”, “Alegeti si grupati”, “Puzzle” 
STIINTA: “Ce stim despre cosmonauti?”, “Curiozitati din tainele meseriilor”, “Ce rol au 
fructele?”, “Ce facem cand suntem bolnavi?”, “ Ce echipamente de protectie se folosesc…?” 
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BIBLIOTECA: “Citim ilustratii despre meserii” , “ Citim imagini despre activitatea de cofetar si 
bucatar”, “Citim imagini despre meserii periculoase”, “Lecturam imagini despre meserii noi”, 
“Alcatuim propozitii cu meseriile invatate”, “Citim imagini despre ingrijitorii de animale”, “Sortam 
imagini cu meserii preferate”, “Lecturam imagini despre vanzatori din diferite magazine”, “Sortam 
imagini despre activitatea medicului”, “Alegem imagini cu meseriile care ne-au impresionat mai 
mult” 
ARTA: “Coloram imagini cu produsele obtinute la brutarie”, “Incercuim imaginile care reprezinta 
rechizite scolare”, “Decupam si lipim materialele necesare croitorului” , “Coloram numai obiectele 
cu care lucreaza frizerul”, “Coloram instrumentele medicului” 
 
ACTIVITATI PE DOMENII  
DOMENIUL COMUNICARE  IN LIMBA ROMANA (CLR): 
-Poveste creata “Meseria tatalui meu” 
-Memorizare “Ce miros au meseriile?” 
Memorizare,,Gospodina’’  
-Joc didactic”Reporterul” (Ce voi fi cand voi fi mare?) 
MATEMATICA SI EXPLORARE MEDIULUI (MEM): 
-Observare “Atelierul de tamplarie” 
-discriminarea unor forme geometrice plane în obiecte manipulate de copil și în mediul înconjurător 
OM SI SOCIETATE (ES): 
-Convorbire “Cum ne ferim de accidente?” 
-Convorbire “De ce crestem animale?” 
-“Figurine colorate” (prajiturele pentru copii) 
-“Salata de fructe” 
 
DOMENIUL MUZICA SI MISCARE ( MM) 
-Cantec: “Trenuletul muzical”-predare 
                   ,,Ciocanele’’ 
-Joc muzical “Mergi cum cant”-repetare 
-Joc cu text si cant “Tesatoarele”-repetare 
 
ARTE VIZUALE SI LUCRU MANUAL  (AV/LM) 
-Modelaj “Uneltele meseriasului preferat” 
-Desen “Tema la alegerea copiilor”  
-Modelaj “Uneltele meseriasului preferat” 
 
Activitati de dezvoltare personala (DP): 
Intalnire de dimineata (DP): 
“Ce poti sa-mi spui despre…?”, “ Uite ce stiu eu sa fac”, “Cine stie mai multe…?”, “ Ce e 
bine…cum e bine?”, “Mie imi place…”, “Sa ne minunam…sa ne bucuram”, “Povesteste ce ai 
visat...”, ”Cum ti-ai petrecut ziua…?”, “Da-i un nume….”,    “Povestea mea…” 
 

 
STRATEGII DE EVALUARE: 

Evaluare iniţială: 
1. Probă orală: descrierea unor aspecte ale meseriilor cunoscute de copii; 
2. Probă practică: aplicarea unor norme şi reguli de prevenire a accidentelor de “muncă” şi 

de comportare în colectiv. 
Evaluarea continuă: 

1. observarea sistematică a interesului pentru cunoaşterea meseriilor şi profesiilor, a 
capacităţilor de a le investiga, a atitudinilor faţă de muncă şi a abilităţilor practic-
aplicative. 
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Evaluare finală: 
1. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor şi profesiilor; 
2. Probă docimologică multidisciplinară. 
3. Probă practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi 

responsabilităţi în echipă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina   MATEMATICA SI EXPLORARE MEDIULUI 
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012; 
Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Diana, 2012; 
- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina ARTE   VIZUALE  SI  LUCRU MANUAL aprobată 
prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012; 
-MECTS- Programa şcolară pentru disciplina  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012\ 
-MECTS- Programa şcolară pentru disciplina  MUZICA SI  MISCARE   aprobată prin ordin 
al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012 
-MECTS- Programa şcolară pentru disciplina  DEZVOLTARE PERSONALA  aprobată prin 
ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012 
,,Metode de nota 10’’ – Ed. Risoprint- 2004 
,,Strategii şi demersuri activ-participative’’ – suport de curs 
Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M.-( 2002),  Metode interactive de grup, Editura Art 
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HARTA PROIECTULUI 
 
                       

                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
                              
                                                                  

 
 
 
 
 

CENTRUL TEMATIC 
A fost dotat pe timpul desfasurarii acestui proiect cu planse pe care sunt reprezentate   

diferite meserii, cărţii cu poezii illustrate cu  meserii, jetoane cu meserii, materiale aduse de părinţi 
si cu lucrările realizate de copii. 
   

Când munca ţi-o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine.  

Echipamente şi norme 
de protecţia muncii 

 

 

Retribuţie: 
- salariu; 

-bonuri valorice 
 

Produse ale muncii 

          

                           

 

 

Regulament de ordine 
interioară – disciplină; 

munca în echipă 
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PROIECT DIDACTIC 
„Vreau  sa am o  meserie” 

 
Prof. Inv. Primar: Gina Mariana Marian  
Şcoala  Gimnazială „Gh.  Lazăr” Zalău 

 
 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr” Zalău 
Clasa: pregătitoare C 
Data: 29.04.2013 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Unitatea tematică: „Vreau  sa am o  meserie” 
Tema  săptămânii: Ce doresc să  devin  când  o să fiu mare ? 
Subiectul: ,,Jocul  cuvintelor și  a  silabelor’’ 
Forma de realizare: activitate integrată 
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe . 
Scopul:  
  - consolidarea deprinderii copiilor de a formula propoziţii corecte din punct de vedere 
grammatical; 

- consolidarea deprinderii de a despărţi corect cuvintele în silabe  
- dezvoltarea auzului fonematic.; 
 - dezvoltarea operaţiilor gândirii; educarea spiritului competitive. 

 
COMPETENŢE GENERALE: 
 
Comunicare în limba română 
1. Receptare de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare. 
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute. 
 
Matematică şi explorarea mediului 
1.3 Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare 
 
Arte vizuale şi lucru manual 
2.3 Realizarea de creaţii funcţionale şi estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. 
 
 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
 
Comunicare în limba română 
1.4. Identificarea silabelor şi a  sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate. 
2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare  intenţiei de comunicare. 
3.1. Recunoaşterea  unor cuvinte uzuale , din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 
tipar. 
 
Arte vizuale şi lucru manual 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  
- să-si îmbogăţească vocabularul activ si pasiv pe baza experienţei, activitătii personale și a 
relaţiilor cu ceilalţi; 
-  să citească imagini ce au un conţinut specific temei de studiu, să le  comenteze ; 
- să facă asocieri între unelte și meseriaşi; 
- să despartă în silabe cuvintele  date și să le reprezinte grafic; 

     - să construiască  corect puzze-ul; 
     - să asocieze  cuvântul cu  imaginea; 
     - să coloreze frumos  imaginile date; 
      - să participe activ şi afectiv  la joc aducându-şi  contribuţia la   reuşita echipei. 

Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, explicaţia, exerciţiul, cântec şi mişcare, metoda 
freinet 
Mijloace de învăţământ: postasul, carton, lipici, cutiuţa cu recompensă creioane colorate, fişe de 
lucru, fişe de muncă independentă diferenţiate, planşe diverse, marker, plicuri cu jetoane şi cuvinte. 
 
 
 
 
 
Forme de organizare: frontal, individual 
Evaluare: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor  activităţii. 
Resurse umane : 13 elevi 
Resurse temporale : 35 min activitate integrată + 15 minute activitate  în completare 

 
Bibliografie: 
      - Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ aprobată prin 
ordin al ministrului nr. 3656/29.03.2012, Bucuresti, 2012; 
     - Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Diana, 2012. 
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Evenimentul 
didactic 

Competen
ţe 
specifice 

Conţinut ştiinţific                   STRATEGII     
DIDACTICE 

     
    Evaluare  

Metode  şi    
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

1.Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
2.Reactualizarea 
cunoştiinţelor 
 
 
 
 
 
3. Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Anunţarea 
subiectului şi a 
obiectivelor 
operaționale 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLR. 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR. 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui climat 
educaţional favorabil. 
 
 
 
 
Le aduc aminte copiilor de 
lectia  învățată anterior  
adică sunetul și literele  H 
și h. 
   Am   să-i   solicit apoi  să  
îmi  spună  cuvinte  care 
conţin sunetul H si  h la  
început, mijloc  şi  sfârşit, 
să  despartă  în  silabe şi  să  
alcătuiască  propoziții. 
  
Un copil  deghizat în poştaş  
bate la uşa. Intrarea 
poştaşului în sală se face 
printr-un dialog . 
    - Cine bate ? 
    - Poştaşul. 
    - Ce ne aduce? 
    - O scrisoare. 
    - Pentru cine? 
    - Pentru copii cuminţi. 
    - Atunci intră. 
Se realizează un schimb de 
saluturi între poştaş  şi 
elevi. Poştaşul   scoate  din 
geantă câteva plicuri pe 
care înmânează destinatari-
lor. 
   Elevii sunt împărţiţi pe 3 
grupe: 
      grupa 
FLUTURAŞILOR 
      grupa ALBINUŢELOR 
      grupa  
BUBURUZELOR 
       
Fiecare grupă primeşte câte 
un plic. 
 
 
 
 
Poştaşul   şopteşte 
învăţătoarei un cuvânt. 
   
    Învăţătoarea dezvăluie 
cuvântul misterios. Anunţă 
tema acestei activităţii.  
  ,, Azi ne vom juca cu 
litere, silabe, cuvinte şi 
propoziţii referitoare la 
meserii.” 
 

 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
Problematiz
area 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
Conversaţia 
 
Observaţia 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plicuri 
Poştaş 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ecusoane   
 
 
 
 
 
 
 
Plicuri  cu  
puzzle, 
litere  şi  
cuvinte,lipi
ci 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontal 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 
Frontal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Probă orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţia 
sistematică 
 
Probă orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă 
practică 
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5. Obţinerea 
performanţei 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
6. Încheierea 
activităţii              
 

 
 
 
 
 

CLR1.4 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

AV2.3 
MEM  1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
      Învăţătoarea cere 
elevilor să deschidă 
plicurile  aduse de poştaş. 
Citeşte  scrisorile şi explică 
sarcinile fiecărei grupe . 
      O  grupă  este formată 
din 4 membri. A primit un 
puzzle  din 5 piese 
reprezentând o meserie  şi 
instrumente sau aspecte 
privind meseria  respectivă. 
Fiecare membru al echipei 
îşi alege un cartonaş cu o 
imagine şi cuvântul 
corespunzător şi le va lipi în   
locul potrivit pe planşă. 
Elevii vor lipi şi numărul de 
silabe  în dreptul  
cuvântului.   
  Învăţătoarea observa 
modul în care colaborează 
elevii. Dă indicaţii dacă  
este nevoie.   
           Elevii care au 
terminat anunţă acest fapt 
prin ridicarea mâinii.  În 
această ordine vor veni în 
faţa clasei ,câte doi 
reprezentanţi din fiecare 
echipă şi vor spune  modul  
în  care au lucrat 
reprezentând grafic 
cuvintele        Învăţătoarea 
cere elevilor să motiveze 
alegerea acestei meserii. 
Elevilor din celelalte grupe 
li se cere să răspundă la 
întrebarea  
         De ce nu ai alege 
această meserie? 
Echipele care au realizat 
corect toate sarcinile de 
lucru sunt aplaudate  . 
    
   Se trece la următorul 
moment al activităţii.  
   Pe  tabla sunt  expuse  
mai multe  imagini  cu  
meserii, iar copiii vor scoat 
din saculetul  femecat  un 
cuvânt  pe care-l  va lipi în 
dreptul imaginii 
corespunzătoare cuvân-
tului. Pentru fiecare răspuns 
vor fi  apreciați  și  
încurajați. 
 
 
     Elevii primesc fișa de 
muncă independentă 
diferentțată. Prima cerință 

 
 
Exerciţiul 
 
 
 
Explicaţia  
 
 
 
 
Demonstraţi
a  
 
 
 
 
 
 
Metoda 
Freinet  
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 

Plicuri 
care 
conține  
puzzle 
Poştaş 
Bilețel cu 
ghicitoare 
 
 
 
 
 
 
 
Modelul 
învăţătoare
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saculetul  
fermecat si  
cuvinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişă de 
lucru 
 
 
 
 
Recompen
sa  
Brățări   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Individual 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal   
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
frontal 
 
 
 
frontal 

 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 
Probă 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă scrisă 
 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
 
 
 
 
Observare 
sistematică 
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va să asocieze  imaginea și  
cuvântul  cores-punzator. 
    La  a  doua  cerința  vor  
reprezenta  grafic cuvintele   
iar  a treia  să coloreze  
imaginile. 
  Se amintesc culorile 
folosite pentru cuvânt, 
silabă  și sunet.  
 
 
 
 
 
Descopăr  sub formă de 
surpriză  o cutiuţă foarte 
frumoasă în care se va  găsi 
un bileţel  cu proverbul 
,,Meseria  este brățară  de 
aur’’ 
Dupa  explicarea 
proverbului fac aprecieri  
Ofer recompesă tuturor 
elevilor o  brațară  cu 
imaginea meseriei  pe  care 
au  format-o la puzzle. 
 
Se  va  recita poiezia  ,, Ce  
miros  au mese-riile’’de  
Gianni  Rodari 
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PROIECT DIDACTIC 
„DESIGNER  VESTIMENTAR” 

 
Prof. inv. primar: Gina Mariana Marian  
Şcoala Gimnazială „Gh.  Lazăr” Zalău 

 
 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” 
Clasa: pregătitoare C 
Data:  
Propunător: prof. înv. primar Marian Gina Mariana 
Aria curriculară: Arte şi tehnologii 
Disciplina: Arte vizuale şi lucru manual 
Unitatea tematică: „Vreau  să am o meserie” 
Subiectul: Colaj „Designer  Vestimentar”  
Forma de realizare: activitate integrată 
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi 
Scopul: Crearea obiectelor de îmbrăcăminte folosindu-se tehnicile tăiere şi lipire. 
 
COMPETENŢE GENERALE: 
 
Arte vizuale şi lucru manual 
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de 
contexte familiare 
2.Realizarea de creaţii funcţionale şi estetice folosind materiale şi tehnici elementare 
diverse 
 
Comunicare în limba română 
1.Receptare de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 
Muzică şi mişcare 
2. Redarea repertoriului de cântece pentru copii cu mijloace interpretative specifice 
vârstei 
3.Raportarea spontană la muzică prin intermediul propriilor abilităţi creative 
 
COMPETENŢE SPECIFICE: 
 
Arte vizuale şi lucru manual 
1.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin colaj, care 

reflectă un obiect  vestimentar 
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate 
vizual 
2.3. Realizarea de compoziţii simple pe baza interesului direct 
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care asociază 
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 
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Comunicare în limba română 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, rostit clar şi rar; 
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în 
contexte de comunicare cunoscute. 
 
Muzică şi mişcare 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text; 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 
 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să  decupeze  corect pe contur  obiectele  de imbracaminte 
 să realizeze colajul respectând explicaţiile  date creând  cât  mai  frumoase  

hăinuţe; 
 să respecte etapele de lucru ale activităţilor prezentate 
 să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor fini ai mâinii; 
 să mânuiască atent şi corect instrumentele folosite; 
 să reproducă în colectiv cântecele însuşite intuitiv, pronunţând corect 

cuvintele în cânt 
 

Strategii didactice: 
Metode şi procedee:  conversaţia,  explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei, 
expoziţia, cântec şi mişcare 
Mijloace de învăţământ: foi  de carton pe care sunt  desenate  conturul  unor  obiecte de 
îmbrăcăminte (rochiţa, pantaloni, bluziţa etc) aracet, Zâna Primăvara, modelul 
învăţătoarei, foarfecă, şervetele, beţişoare, panou  unde sunt  expuse  obiectele  de 
îmbrăcăminte, materiale  textile, floricele  decupate, diplome, laptop, cd cu muzică. 
 
  
Forme de organizare: frontal, individual 
Evaluare: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor  
activităţii. 
Resurse umane: 13 elevi 
Resurse temporale: 35 min activitate integrată+15 minute activitate  în completare 
 

 
Bibliografie: 
 
- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina ARTE   VIZUALE  
SI  LUCRU MANUAL aprobată prin ordin al ministrului Nr. 
3656/29.03.2012, Bucureşti, 2012; 
- Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Diana, 2012; 
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Evenimentul 
didactic 

Competenţe 
specifice 

Conţinut ştiinţific                   STRATEGII     DIDACTICE      
    
Evaluare  Metode  şi      

procedee 
Mijloace de învăţământ Forme de 

organizare 

1.Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
2. Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
3.Anunţarea 
subiectului şi a 
obiectivelor 
operationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Demonstra-
rea modului de 
execuţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Executarea 
prin activitate 
independentă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLR. 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR. 1.1 
1.5 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
AV 1.1. 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AV 2.3. 
2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui climat 
educaţional favorabil. 
 
 
 
 
 
În clasă va intra  Zâna   
Primăvara   
imbracata foarte  
frumos  . 
I  se va cânta  un 
cantec legat  de  
anotimpul primăvara , 
apoi  se va purta o 
coversaţie legată de  
felul cum este 
îmbrăcată. 
 

 
 
 
Azi dragi copii  Zâna a  
venit  la voi pentru  că 
are nevoie  de ajutorul 
vostru.A fost    invitată 
la un bal si nu ştie  ce 
rochie să îmbrace  . 
-Vreţi voi să o ajutaţi? 
Deci  azi  voi o sa fiţi  
desingneri  
vestimentari  şi  veţi 
decora  modele cât 
mai frumoase pentru  
Zână . 
Dar  voi stiţi  ce 
înseamnă  designer  
vestimentar? 
Vom   discuta puţin  
despre această 
meserie. 
 
Apoi  le   prezint 
modelul  meu  de 
rochiţă decorată.  
Elevii intuiesc 
materialela care le au 
pe masă şi le 
denumesc. Le explic 
ce au de făcut. Fiecare 
elev primeşte un 
carton pe care se află 
desenat un obiect de 
imbracaminte. Ei va 
trebui-i să- l decupeze  
pe contur  obiectul  de 
vestimentaţie  , apoi  
să  lipească  pe 
interiorul lui  bucăţi  
din material  textil 
tăiate în forma pe  care 
o  doresc, realizând în 
final un obiect de 
înbrăcăminte . 
Pentru  decorarea 
obiectelor  de 
îmbracaminte  vor  
primi  floricele  
perforate  din  hârtie 
colorată  şi şnur  
colorat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizarea 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
Observaţia 
 
 
 
 
Observaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 
 
Conversaţia  
 
Demonstratia 
 
 
 
 
Problematizarea  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zăna  Primăvară 
 
 
 

 
 

 
 

 
Zăna  Primăvară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelul învăţătoarei 
 
 
 
 
 
Cartoane cu conturul  
obiectelor  de  
îmbrăcaminte 
Aracet 
Şerveţele  umede 
beţişoare 
Foarfecă 
Material  textil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laptop 
Cd cu muzică 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual  
 

 
 
 
 
 
 
Probă orală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaţia 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probă 
practică 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
Probă 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică 
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6. Încheierea 
activităţii 
 

 
MM 2.1 

3.1 

 
Pe masă fiecare elev 
are aracet, cartonul  cu 
conturul  în formă de 
pantaloni,bluziţa  etc  
material  textil 
,foarfecă, şi  floricele  
din hârtie colorată. 
Le explic care sunt 
etapele de realizare a 
colajului. 
Înainte de începerea 
realizării colajului , 
elevii vor  executa 
câteva exerciţii pentru 
încălzirea muşchilor 
mici ai mâinii  
ex.,,spargem 
nuci,aruncam  
cojile,cantaăm la 
pian,spălăm haine etc. 
 
Prima  sarcină  de 
lucru va fi să  
decupeze  obiectul  de 
înbrăcăminte  iar  pe  
el  va    lipi material   
pe  cere la  tăiat  cu  
foarfeca în forme  
diferite .Pentru  
decorare  vor folosi      
floricele  perforate din 
hârtie.Pentru  cordon 
vor folosi  pnglică  
colorată. 
Lucrările  vor  fi 
expuse în cadrul unei 
expoziţii realizate în 
clasă. 
 
 
 
 
Fiecare elev începe să 
lucreze. Ofer ajutor 
acolo unde este 
nevoie. Pun fond 
muzical, cu cântecele 
pentru copii legate  de  
meserii. 
 
 
 
În  incheiere vom 
cânta un cantecel  
voios. 
Fiecare lucrare va fi 
expusă , elevii vor  
vota cel mai frumos 
colaj. Zâna  Primăvară   
va  premia lucrările şi  
va  face aprecieri 
asupra modului de 
lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Diplome  
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ROLUL ȘI FACTORII CREATIVITĂȚII 
 

                                                 Prof. inv. primar Elena Hărătău 
                                               Şcoala „Domniţa Maria”, Bacău 

 
 

Despre importanta creativitatii nu e nevoie sa spunem multe: toate progresele stiintei, tehnicii si 
artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur exista mai multe trepte de creativitate;  
C.W. Taylor descrie cinci „planuri” ale creativitatii. 

a) Creativitatea expresiva se manifesta liber si spontan in desenele sau constructiile copiilor 
mici. Nu se pune problema, la acest nivel, de utilizare sauoriginalitate. Este insa un mijloc excelent 
de a cultiva aptitudinele creatoare ce se vor manifesta ulterior. 

b) Planul productiv este planul crearii de obiecte, specific muncilor obisnuite. Un olar sau o 
tesatoare de covoare produc obiecte a caror forma se realizeaza conform unei traditii, unei tehnici 
consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul caruia accede orice om muncitor. 

c) Planul inventiv este accesibil unei minoritati foarte importante. E vorba de inventatori, acele 
persoane ce reusesc sa aduca ameliorari partiale unei unelte, unui aparat, unei teorii contraversate. 
Intr-o tara mare, cum este Japonia, se inregistreaza anual peste 100.000 de brevete de inventii, ceea 
ce asigura un progres vizibil al productiei. 

d) Creativitatea inovatoare o gasim la oamenii caracterizati ca fiind „talente”. Ei realizeaza 
opere a caror originalitate este remarcata cel putin pe plan national. 

e) Creativitatea emergenta este caracteristica geniului, a omului care aduce schimbari radicale, 
revolutionare, Intr-un domeniu si a carui personalitate se impune de-a lungul mai multor generatii. 

In afara de aceste aspecte, daca nu creativitatea, cel putin imaginatia este necesara fiecarui 
dintre noi in conditiile vietii obisnuite. O echipade psihologi de la Universitatea Harvard a studiat 
caracteristicile psihice ale unor muncitori instabili, cei care creaza fluctuatia fortei de munca, aspect 
stanjenitor pentru managerii intrprinderilor. Sunt acele persoane care azi se angajeaza intr-o fabrica, 
dar dupa o luna-doua, pleaca in alta parte, dar nici aici nu stau mult s.a.m.d. Examenarea a aratat ca 
majoritatea lor erau lipsiti de imaginatie, in sensul de a nu fi capabili sa-si imagineze cum de ceilalti 
vad lucrurile altfel, au alte opinii alte valori. Numim aptitudinea de a te identifica cu o persoana si a 
vedea lumea cu ochii ei, cu mentalitatea ei – empatie. Empatia presupune putina imaginatie care 
insa lipsea muncitorilor amintiti mai sus si de aceea ei aveau numeroase neintelegeri, ducand fie la 
parasirea institutiei, fie la demiterea lor. Absenta capacitatii empatice ar explica, dupa aceiasi 
cercetori, si mai multe din divorturi, unii dintre cei casatoriti nefiind capabili de empatie, deci sa-si 
imagineze alte dorinte, alte interese decat cele personale, ceea ce devine usor sursa de conflict. Iata 
ca, macar sub aceasta forma, imaginatia este o insusire valoroasa, imprtanta pentro o convetuire 
armonioasa. 

In ce priveste factorii creativitatii, se poate vorbi, mai intai, de aptitudini pentru creatie. Exista 
anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoastem, care favorizeaza imaginatia, ele creand 
predispozitii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totusi e nevoie de 
interventia mediului, a experientei pentru ca ele sa dea nastere la ceea ce numim talent. Sunt unii ce 
exagereaza chiar rolul muncii in creatie. De exemplu, Thomas Edison, cunoscutul inventator, 
sustinea ca geniul este 99% transpiratie si 1% inspiratie. Acest punct de vedere se justifica prin 
specificul domeniului sau, inventiile de ordin tehnic, deoarece a trebuit sa incerce peste 3.000 de 
substante pana sa ajunga la cea mai rezistenta la tensiunea din becul elecric (atunci a fost gasit 
filamentul de carbune). Dar teza lui Edison nu se aplica in cazul lui Mozart, capabil sa scrie o 
sonata in cateva zile. De munca este nevoie, dar nu chiar in proportia  preconizata de renumitul 
inventator. 

Fara indoiala, un al doilea factor care trebuie amintit il constituie experinta, cunostiintele 
acumulate. Importanta nu este doar cantitatea, bogatia experientei, ci si varietatea ei. Multe 
descoperiri intr-un domeniu au fost sugerate de solutiile gasite in alta diciplina. Nu intamplator se 
insista in pedagogie asupra valorii culturii generale.  
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Se disting doua feluri de experiente: a) o experienta drecta, acumulata prin contactul direct cu 
fenomenele sau prin discutii personale cu specialistii si b)o experienta indirecta, obtinuta prin 
lectura de carti ori audierea de expuneri. Prima forma are un mai puternic ecou psihic, ceea ce nu 
inseamna  ca ar fi de neglijat cartile,care ne pun in contact cu mari spirite ce stralucesc de-a lungul 
multor secole.  

Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltarii creativitatii, motivatia si vointa, amintite cand 
ne-am referit la structura ei. Crestera dorintei, a interesului pentu creatie, ca si a fortei de a birui 
obstacole are, evident, un rol notabil in sustinerea activitatii creatoare. 

In ce priveste rolul inteligentei, situatia e mai putin clara, desi e evident ca in domeniul stiintei 
prezenta este de netagaduit. In conformitate cu experientele efectuate, relatia dintre inteligenta si 
creativitate e complexa. S-au aplicat, la un mare numar de subiecti, teste de inteligenta  si 
creativitate. S-au obtinut corelatii semnificative, dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a aratat 
ca printre subiectii cu note ridicate la inteligenta sunt unii avand cote slabe la creativitate.  

In schimb, cei cu perforemante ridicate de creativitate aveau la inteligenta cote cel putin 
mijlocii, de unde concluzia necesitatii sale pentru o creativitate superioara. Totodata reiese ca in 
anumite tipuri de inteligenta (gandirea critica) nu e implicat si spiritul creativ. 

In ultima analiza, societatea are o influienta deosebit de importanta pentru inflorirea spiritiului 
creativ intr-un domeniu sau altul. In primul rand, intervin cerintele sociale. Stralucita epoca a 
Renasterii italiene,  in domeniul picturii si sculpturii, se explica prin imbogatirea negustorilor,  
atagand dupa sine cerinta construirii de palate impodobite cu picturi si sculpturi, care a stimulat 
talentele existand totdeauna intr-un popor; s-au creat scoli iluste permitand ridicare acestor arte pe 
cele mai inalte culmi. In secolul nostru, dimpotriva, interesele societatii s-au indreptat spre 
progresul tehnicii, aceasta cunoscand o dezvoltare fara precedent. 

Un alt factor determinat in stimulare creativiatii il constituie gradul de dezvoltare a stiintei, 
tehnicii, artei. De pilda, forta aburului era cunoscutaa inca din antichitate.Existau jucarii ce se 
miscau datorita presiunii aburului. Apoi zeul Baai Moroen, divinizat in orientul mijlociu, era 
infetisat printr-o uriasa statuie de bronz. In zilele de sarbatoare se facea un foc mare la baza acestei 
statui care incepea sa miste din maini si sa scoata un sunet inspaimantator. Preotii stiau ca focul 
incalzea puternic un recipient cu apa, si aburii apasau pe niste clapete actionand mainile. Dar totul 
era un secret pazit cu strasnicie. In ce priveste productia materiala, ea era efectuata de sclavi si nu 
exista nici o preucupare de a le inlesni munca. La inceputul secolului 18-lea, dezvoltindu-se 
manufactura, a aparut si diviziunea muncii. Prin simplificarea operatiilor efectuate de un muncitor 
s-a putut contura ideea folosirii fortei aburului pentru miscarea unor mecanisme, executind miscari 
simple rectilinii ori circulare. De asemenea, Einstein n-ar fi putut formula teoria sa asupra 
relativitatii daca, in prealabil alti savanti n-ar fi efectuat o serie de experiente al caror rezultat nu se 
putea explica prin legile mecanice cunoscute atunci.  

Exista o puternica influenta directa exercisata de precedetori, de profesori: Socrate l-a 
influentat pe Platon, Hayden l-a influentat pe Beethoven. Chiar daca ulterior elevul se indeparteaza 
de modelele initiale, acestea au un rol deosebit in formarea tineretului. 

Societatea poate avea si functia de frana in dezvoltarea cunoasterii. Sa ne amintim de 
persecutiile Inchizitiei si Italia sau de intoleranta stalinista, impiedicind progresul stiintelor sociale 
si biologice. 
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INTERDISCIPLINARITATEA 
 
 

Prof. pt. înv. primar Iuliana Calavie  
Scoala Gimnazială, Com Plopu, Prahova 

 
 
Interdisciplinaritatea este un punct de referinţă în contextul „noilor educaţii”, deoarece este un 

model educaţional flexibil ce înlesneşte individului adaptarea rapidă la mutaţiile ce intervin în 
evoluţia societăţii. Prin predarea interdisciplinară se realizează un cuantum bogat de cunoştinţe , se 
obţine un cadru propice de muncă intelectuală, stimulând şcolarilor gândirea creativă şi capacitatea 
de comunicare. Pedagogul D. Hainaut consideră că un demers didactic este interdisciplinar atunci 
când „predarea conceptelor sau a principiilor se face în cadrul mai multor discipline, aplicaţii şi 
faţete ale fiacărui principiu în sfera disciplinelor în care sunt aplicabile”. Abordarea 
interdisciplinară prezintă avantaje şi dezavantaje. Printre avantaje enumerăm:  

- permite transferul şi rezolvarea de noi probleme 
- reduce tentaţia dogmatismului 
- este o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi 

volumul de învăţare prin caracterul larg al aplicabilităţii principiilor. 
 
Interdisciplinaritatea este percepută de către elevii mici ca un joc ce le oferă un larg evantai de 

manifestări în care ei descoperă lucruri noi, îşi descoperă anumite aptitudini şi-şi formează 
deprinderide muncă şi de viaţă. “Jocul” interdisciplinar îmbină sarcini didactice din domenii de 
cunoaştere diverse într-o structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. El 
poate fi utilizat ca o tehnică de explorare a realităţii pe o cale mai accesibilă. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI PASCALE 
 
 

Prof. înv. primar Emilia Loredana Murgoci  
Şcoala Gimnazială „Gh. Pătraşcu” Buruieneşti, Neamţ 

 
 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-a 
respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 
experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, 
fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

În secolul XIX-XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să se 
păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în 
care ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest 
sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 
Sfintelor Paşti. 

• Polocania sau Spolocania este numită prima zi de post. În această zi se spală oalele în care se 
face mâncare „de dulce” şi se urcă în pod. Copiii mai mănâncă în această zi din hrana care rămâne 
de la Lăsatul secului. 

Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 
Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se 
sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da 
le biserică.O legend despre aceste ramuri de salcie ar fi următoarea: 

Se spune că Irod, regele iudeilor, voia să-L găsească pe Mântuitorul nou născut şi să-L ucidă în 
faşă. Fecioara Maria, împreună cu Iosif au fugit de primejdie în Egipt, prin arşiţa soarelui dogoritor. 
În calea lor au găsit un plop şi s-au aşezat la umbra lui sub crengi. Dar plopul îşi clătina frunza şi 
umbră nu ţinea. Atunci, maica Domnului a plecat de sub plop spunând: „Umbră să nu mai ai în 
vecii vecilor!” Nu departe de plop era o salcie. Cei trei s-au aşezat la umbra ei. Salcia le-a ţinut 
umbră deasă. Atunci Maica Domnului a spus : „Copac bun ce eşti! Întotdeauna să rămâi liniştit şi la 
umbra ta lumea să vină cu drag! Toţi să te folosească şi o ramură de-a ta, dacă o va înfige în 
pământ, să prindă rădăcini şi să înmugurească”. De atunci frunzele plopului tremură neclintit şi 
salcia ţine umbră răcoroasă. Se spune că de durerea maicii Domnului „plâng” unele sălcii cu 
ramurile lungi. Cu ramurile de salcie înflorită merg credincioşii la biserică în ziua de Florii pentru a 
le pune la picioarele Domnului. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de 
taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce 
simbolizează sângele ucenicilor săi . Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce 
reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă 
acestea în joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia 
populară că este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este descrisă  fie cu un animal 
respingător, fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit, ce 
pedepseşte fetele şi femeile leneşe. 

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni 
temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul 
ţării ( Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în mijlocul curţii 
focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate, în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea 
că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea, atunci când femeile se 
deplasau la cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte, ele îşi 
plângeau morţii, dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferi pomana. Secvenţa de ceremonial 
comună întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se 
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derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge 
în vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare). 

Pentru femei joia Mare este foarte importantă deoarece trebuie să termine torsul lânii şi al 
cânepii, să termine cusutul iei noi pentru Paşte. Dacă aceste lucrări nu sunt isprăvite, Joimăreţele, 
personaje din mitologia populară, urâte ca aspect, le vor pedepsi aspru pe fete şi pe femei. Tot în 
Joia Mare, gospodinele vopsesc şi încodeiază ouăle. După ce au stat pe masă toată Săptămâna 
Luminată, ouăle încodeiate se aşază în coşuleţul lor pe raft într-o vitrină, unde rămân tot anul, cu 
excepţia zilei de Înălţare, când decorează din nou masa. 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la 
biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul, ţesutul 
sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de 
vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. 

Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 
cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută 
cu,,Hristos a înviat!” şi,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin    aceste cuvinte 
adevărul nostru de credinţă. 

Pregătirea sufletească, pe lângă grijire (mărturisirea şi împărtăşirea la biserică), mai 
presupunea şi respectarea mai multor tradiţii care dădeau diversitate şi frumuseţe sărbătorii. Mai 
ales interdicţiile de a munci în zilele de sărbătoare: 

* Nu lucrează nici oamenii la câmp, nici femeile în casă. O femeie care a cârpit în această zi (în 
marţea Paştelui), ducându-se la câmp la secerat, fiind îmbrăcată cu cămaşa aceea, s-a întâmplat o 
furtună cu trăsnete şi tunete. Femeia împreună cu copiii au stat la adăpostul căruţei şi tunetele şi 
fulgerele erau numai împrejurul lor. Atunci, femeia, reamintindu-şi că este îmbrăcată cu cămaşa 
cârpită în marţea Paştelui, a scos-o de pe ea şi a alergat de a aruncat-o pe o claie de grâu. Imediat ce 
a lăsat-o din mână, cămaşa a fost trăsnită. 

* Se spune că o femeie a prăşit la porumb cu copiii ei în această zi. Aceşti porumbi prăşiţi în 
această zi s-au făcut foarte buni. La nimeni nu se făcuseră aşa. Tocmai când le era dragul mai mare 
a bătut piatra (grindina) aşa de tare, încât i-a făcut praf. Piatra a sfărâmat numai porumbii prăşiţi în 
această zi.” 

* Nu se lucrează pentru boli, semănături, grindină şi ger. Nu se toarce. 
* Se ţine de teamă să nu se înţepe vara cu ghimpi ori cu mărăcini, fiind obişnuiţi a umbla 

desculţi. 
* Se ţine ca să nu facă porumbul tăciune. Se ţine să nu mănânce gândacii grâul. 
* Marţea albă se ţine pentru că se cade că e o zi luminată şi cel ce lucrează orbeşte. 
O altă categorie de tradiţii se referă la minunile ce s-au săvârşit de Paşti: 
* Se spune că din lacrimile maicii Domnului, căzute pe pământ, au ieşit mai în toate părţile 

izvoare făcătoare de minuni, şi cine se spală în aceste izvoare, şi mai cu seamă în această zi, se 
vindecă de orice boală ar fi cuprins. 

* Zice că se serbează, pentru izvorul ploilor, adică cu această zi începe cursul ploilor. Se ţine 
pentru ca vara să fie ploioasă. 

* Se ţine fiindcă atunci mulţi oameni se vindecă de boli, scăldându-se sau spălându-se 
dimineaţa cu rouă.  

• Iată o poveste care ne încredinţează de realitatea Învierii lui Hristos: „În noaptea dinspre ziua 
de Paşti, când era Iisus în mormânt, necredincioşii se bucurau foarte. Au tăiat un cucoş, l-au fript şi 
l-au pus pe masă şi un peşte l-au făcut cu borş şi au zis: „Când va cânta cucoşul ista şi când va înota 
peştele în borş, atunci va învia Hristos!”. Deodată, cucoşul a început a bate din aripi, iar peştele, 
cum era bucăţi, s-a împreunat şi a început a înota şi a stropit pe necredincioşi cu zeamă de aceea. Iar 
copiii s-au trezit cu câte un ou roş în mână şi au strigat «Hristos a înviat!».”  

• În cele mai multe părţi ale ţării, întorcându-se de la biserică, toţi cei ai casei se aşază la masă, 
gustând din pasca şi ouăle sfinţite. Apoi zic: „Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul cu bine, 
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iar după moarte să ne vedem iar în cer”. Când ciocnesc ouă, bărbatul cu femeia lui, al cui nu se va 
sparge, acela va trăi mai mult. Copiii, sau flăcăii cu fetele ciocnesc ouă unii cu alţii, iar acela al 
cărui ou se sparge, trebuie să-l dea neapărat altuia al cărui ou a rămas întreg. 

• Un ou roşu de Paşte este bine să-l păstrezi şi să-l pui vara în patul cu viermi sau gogoşi de 
mătase pentru ca aceştia să nu se îmbolnăvească. 

• În dimineaţa zilei de Paşti, când te speli, pune în cana cu apă un ou roşu şi un ban. Dacă te 
speli cu acea apă, vei fi rumen la faţă şi sănătos tot anul. 

• În unele zone ale ţării se pun în primul snop secerat o pâine şi un ou de Paşti, ca rodul anului 
următor să fie cât se poate de bogat. 

• Într-o legendă se zice că maica Domnului a adus o coşarcă cu ouă ca s-o ofere celor care-L 
chinuiau pe Iisus răstignit, rugându-i cu lacrimi în ochi să le fie milă de suferinţele Lui. Dar ei 
râseră şi tot Îl mai chinuiau. Atunci Sfânta Fecioară se aşeză lângă cruce, puse coşarca cu ouă 
alături şi începu să plângă cu foc. Din sângele care curgea din rănile lui Iisus, căzuse stropi în 
coşarca cu ouă. Unele se împestriţară, iar altele sa făcuseră roşii de sânge. Mântuitorul privind spre 
ouă zise: „De acum înainte, să faceţi şi voi ouă roşii de Paşti ca să vă aduceţi aminte de răstignirea 
Mea”. 

• Se spune că în timp ce Mântuitorul Hristos se afla ţintuit pe cruce şi îşi aştepta în pace 
sfârşitul, un păianjen s-a lăsat pe un fir până la faţa Mântuitorului şi I-a vorbit astfel: „Pentru Mine, 
Dumnezeu a rânduit să mă hrănesc cu sânge. Tu, care eşti asemenea Lui, dă-mi putere să sorb 
sângele călăilor Tăi şi să Te scap de chin”. Iisus l-a privit liniştit şi i-a zis: „Nu este bine să fac ceea 
ce-mi ceri. Dar pentru că ai dovedit mai multă milă decât toţi aceşti păcătoşi, să porţi pe spate de 
aici înainte semnul crucii pe care sunt răstignit ca să te ferească de primejdii”. De atunci oricine 
încearcă să facă rău păianjenului cu cruce are multe de pătimit, căci crucea cu care a fost însemnat 
de Mântuitorul îl ocroteşte cu o tainică putere. 

„Paştele Blajinilor” este la o săptămână după Paşti. În această zi de luni, după duminica 
Tomei sau a Orbului oamenii  dau de pomană ouă roşii,  şi cozonac de sufletul celor blajini din 
lumea de dincolo. 

Toate aceste tradiţii creionează în linii mari bogăţia spirituală de care dădeau dovadă bunicii 
noştri. Deşi ele nu aveau valoare dogmatică, ne place frumuseţea lor şi în acest univers ne simţim 
acasă. 

Sărbătoarea Învierii Domnului păstrează la noi în ţară, din vremuri vechi, datini şi tradiţii 
frumoase pe care suntem datori să le transmitem copiilor noştri. Ele conţin o mare încărcătură de 
simboluri creştine şi precreştine care fac parte din zestrea noastră naţională. E şi datoria noastră, a 
cadrelor didactice, să  conştientizăm elevii că păstrarea lor înseamnă păstrarea purităţii sufletului 
românesc şi a istoriei poporului român. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 
sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în 
ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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RECEPTAREA TEXTULUI LIRIC POPULAR PE CADRUL  
EVOCARE – RELALIZAREA SENSULUI – REFLECŢIE 

 
 

Prof. Mariana-Carmen Ilică,  
Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

 
 

Textul liric trebuie citit şi interpretat în cheia sa pentru a-i decoda sensul fundamental.1 
În timp ce receptarea textului epic percurge drumul dinspre evenimente/fapte (Ce se spune?), 

spre punerea în evidenţă a modalităţilor spunerii (Cum se spune?) urmată de interpretare, demersul 
didactic de studiere a textului liric se realizează în altă ordine: evidenţierea, mai întâi, a 
modalităţilor spunerii, a elementelor de ordin formal (fonetice, lexico-semantice, morfo-sintactice, 
figurative, prozodice), apoi a structurilor şi semnificaţiilor, prin detalieri şi nuanţări.2      

Înţelegerea şi interpretarea textului liric nu e posibilă fără însuşirea  şi valorificarea noţiunilor 
de teorie literară, noţiuni care se acumulează treptat şi însoţesc studiul textului. 

Studierea textului liric în etapa gimnaziului urmează diferite modele impuse  de teoriile 
receptării, modele ce se regăsesc în  parcursul didactic din  manualele  de limba şi literatura romana 
de la diferite edituri:   

Modelul structuralist, de exemplu,  propune  parcurgerea unor etape doar din considerente  
didactice: 

 lectura afectivă, precedată de audiţii, vizionarea unor imagini/secvenţe cinematografice, 
picturi; 

 prima explorare a textului începe cu lectura, intuirea temei, a sentimentului dominant, elevii 
selectează  versuri care i-au impresionat; 

 analiza pe fragmente/secvenţe lirice urmăreşte interogarea textului la toate nivelurile; 
 etapa de sinteză se poate realiza printr-o schemă unitară, prin formularea unor întrebări 

deschise, de interpretare, prin stabilirea de analogii cu alte texte lirice. 
Modelul propus de Judith Langer accentuează rolul lecturii în procesul receptării  
şi formulează patru tipuri de relaţii care se stabilesc între cititor şi text, prin actul lecturii: ,,a 

păşi din exterior spre interior (intrarea în lumea textului), a fi în interior şi a explora lumea 
textului, a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem, a  ieşi din lumea textului şi a obiectiva 
experienţa.”3 

Intrarea în lumea textului se face cu paşi mici, corespunzători prelecturii şi reacţiei imediate 
după prima lectură: realizarea de texte poetice şi evaluarea acestora de colegi, interogarea asupra 
aşteptărilor elevilor pornind de le titlu, formularea unor întrebri privind primele impresii de lectură, 
neclarităţile sunt notate  pentru a fi discutate  în etapa finală a studierii textului. Aceste activităţi 
sunt urmate de explorarea nivelului formal (ritm, rimă,  măsură, strofe, structuri sintactice). 

Explorarea lumii textului se face structural, pe niveluri de receptare: fonetic şi punctuaţie, 
morfologic, sintactic, lexico–semantic, stilistico-textual prin activitate pe grupe. 

A regândi datele despre text înseamnă reluarea neclarităţilor din prima etapă. Se găsesc posibile 
semnificaţii ale textului poetic prin formularea unor întrebări deschise, problematizante.4 

Ieşirea din lumea textului şi obiectivarea experienţei se concretizează în sintetizarea 
informaţiilor printr-o metodă grafică (de exemplu brainstormingul-ciorchine), un plan de 
interpretare pe baza căruia elevii vor realiza un text, o compunere  de tipul Scriere despre textul 
literar.5 Sintetizând, putem spune că manualele de gimnaziu propun un model de receptare care 
parcurge, ca şi în cazul textului epic, trei etape în care se realizează  activităţi ce urmăresc 
observarea, înţelegerea, interpretarea şi reflecţia asupra textului. 

Etapa de prelectură este diferită, în funcţie de nivelul receptării şi al interpretării.  
În cazul textelor lirice populare informaţiile despre trăsăturile literaturii populare vor fi 

succinte, pentru elevii de clasele a V-a şi a VI-a – urmărindu-se, în general, notiţele biografice din 
manual – şi complexe, în clasele a VII-a – a VIII-a când anumite precizări, despre specia literară, 
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geneza operei, structura, formula estetică, facilitează înţelegera. Dar, ca şi în cazul textelor epice, 
etapa de introducere  în studiul textului liric trebuie să exploateze paratextul. 

Elevii vor fi interogaţi asupra aşteptărilor pe care le au de la text, pornind de la titlu şi subtitlu  
ori imaginile care însoţesc textul din manual  (sau alte imagini): Ce vă sugerează un titlu ca Voi 
brazi-nalţi, încetinaţi? La ce vă gândiţi când priviţi imaginea turmelor de oi ce  coboară la iernat? 

Profesorul poate utiliza jocul didactic concurs literar, solicitând realizarea unui text poetic care 
să-i introducă pe elevi în laboratorul creaţiei literare. Activitatea durează cinci-şase minute şi se 
evaluează: Pornind de la constucţiile interogative ,,Dară stâna, saraca?o!/ Cine foc a matura-o?”, 
compune o doină de dor, cu măsura de 7-8 silabe, ritm trohaic şi rimă împerecheată (monorimă). 

Deschiderea prin realizarea de câmpuri lexicale este o altă modalitate de  introducere în studiul 
textului poetic: Realizaţi câmpurile lexicale ale cuvintelor stână şi brazi. Descrieţi polii în jurul 
cărora gravitează elementele celor două câmpuri. (doina Voi brazi-nalţi, încetinaţi, clasa a VII-a, 
manualul Corint).    

Etapa de înţelegere se realizează prin lecturi repetate şi integrale pentru a pătrunde în universul 
ficţional: prima lectură (afectivă) va fi urmată de alte lecturi integrale  realizate de elevi. 

O strategie de parcurgere secvenţială a unui text liric (dar şi secvenţele descriptive ale unui text 
narativ) este harta subiectivă a lecturii care se realizează prin decuparea textului pe secvenţe, 
lectură repetată, cu voce tare, a secvenţelor de către profesor, timp în care elevii notează, reprezintă 
grafic, individual, ce văd şi ce simt.  

Drumul fiecarui cititor este propriu iar sensul constituit prin actul lecturii este, de asemenea, 
personal.6 

Se recomandă evitarea lecturii pe strofe urmată de formularea ideilor principale, modalitate 
amendată de didactică. Textul liric nu descrie evenimente/fapte, ci exprimă sentimente, atitudini 
prin intermediul eului liric. În secvenţele ce urmează lecturii şi relecturilor textului  poetic, elevii 
sunt solicitaţi să observe aspecte de ordin fonetic, lexico-semantic, morfo-sintactic, stilistico-textual, 
de versificaţie şi de puctuaţie, prin lectură aprofundată (activitate pe grupe). 

Textul poate fi abordat structural, pe niveluri de receptare, elevii constituindu-se în 6 grupe care 
descoperă particularităţile  textului.  

Activitatea de descoperire nu este una de  inventariere, ci de explicare a rolului acestor 
elemente în exprimarea sentimentelor. 

Manualele formulează astfel de sarcini:  
 Grupaţi cuvintele care desemnează elementele cadrului natural în trei câmpuri lexicale 

distincte în funcţie de planurile cărora le aparţin. (Doina, clasa a VI-a manual EDP) 
 Selectaţi epitetele şi repetiţiile din text. (Doina, clasa a VI-a manual EDP) 
 Explicaţi folosirea cratimei şi a apostrofului acolo unde aceste semne ortografice apar. 

Procedaţi similar pentru linia de dialog. Continuaţi explicaţiile pentru folosirea semnului 
întrebării şi exclamării. (doina Voi brazi-nalţi, încetinaţi, clasa a VII-a, manualul Corint)   

 Care credeţi că este efectul enumeraţiei din secvenţa motivului transhumanţei? (doina Voi 
brazi-nalţi, încetinaţi, clasa a VII-a, manualul Corint)   

Explorarea textului, conduce la descoperirea altor aspecte cum ar fi: prezenţa eului liric, 
identificarea mărcilor lirismului, sentimentele dominante, trările interioare, atmosfera pe care 
versurile o degajă, tema poeziei, semnificaţia titlului, mesajul operei lirice. 

Interpretarea textului liric, găsirea semnificaţiilor elementelor descoperite, este o activitate 
dificilă pentru că textul liric reflectă un univers al închipuirii şi esenţelor greu de definit.7 
Interpretarea este o invitaţie făcută elevilor la a gândi, a simţi, a-şi formula opiniile şi a argumenta, 
pentru că ei trebuie să înveţe că orice afirmaţie, pentru a fi acceptată, trebuie susţinută.                         

Din păcate, manualele nu constituie în această etapă a receptării textului liric, un ghid care 
orientează discuţiile spre formularea unor concluzii, prin activitate frontală sau prin cooperare, 
propunând strategii precum: conversaţia, brainstorming-ul liniar sau ciorchinele, tehnica 
gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi, jurnalul de lectură etc. De aceea ne permitem să formulăm 
câteva cerinţe: 
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 Ce sentiment dominant se desprinde din doină? Alegeţi din posibilităţile de mai jos: tristeţe, 
durere, mulţumire, bucurie, seninătate, axuberanţă, veselie, nostalgie. (Doina, Vasile 
Alecsandri) 

 Ce anume contribuie la realizarea atmosferei care se desprinde din doină? Discutaţi 
variantele de mai jos: natura ca atare, felul în care o vede privitorul, prin prisma propriei 
stări sufleteşti. (Codrule, codruţule - Lucian Blaga)  

 Găsiţi în text şi comentaţi felul în care natura pare a prelua sentimentele şi stările eului 
liric. (Codrule, codruţule - Lucian Blaga) 

Reflecţia, ca secvenţă finală a studiului poeziei, pune în evidenţă paşii parcurşi pentru 
receptarea textului liric: ,,de la poezia auzită, la poezia privită şi apoi la configurarea sensului.”8  

Se formulează concluzii, se sintetizează particularităţile operei lirice populare care să-i ajute pe 
elevi, în descifrarea unor texte asemănătoare. Se propune un plan pentru analiza textului liric pe 
baza căruia elevii vor realiza un text de tipul scriere despre textul literar conform programei  
analitice. 

Pentru cultivarea şi verificarea receptivităţii se pot formula diferite sarcini de lucru, în clasă 
sau acasă: memorarea unor secvenţe, după preferinţă, lectura şi discutarea în grup a unei doine, la 
prima vedere, realizarea unor texte scrise, având ca punct de plecare opera studiată compuneri libere 
pe teme propuse de elevi.  

Insistăm asupra tratării diferenţiate a elevilor, nu numai în funcţie de vârstă/clasă, ci şi de 
posibilităţile lor de a produce texte orale sau scrise: ne referim, în special, la textele care vizează 
creativitatea, calitate care trebuie cultivată de profesor şi prin alte modalităţi: elaborarea unor 
portofolii, realizarea revistelor scrise de elevi pentru elevi, cercurile literare.  

Realizarea compunerii de tip argumentativ a unui text liric, de către elevii de gimnaziu ar trebui 
să conţină:9 

 Date generale despre text (autor, an de aparitie, gen, specie); 
 Tema textului şi semnificatia titlului; 
 Eul liric (persoana, viziunea, starea, sentimentele); 
 Compoziţia textului (strofe, versuri şi structura lor); Care sunt imaginile? Ce redau? Ce 

spaţii? Ce gânduri? Ce sentimente? Ce stări? Ce metamorfoze? Cum sunt realizate? 
 Semnificatii globale, efecte asupra cititorului. 
Fără a se transforma într-un şablon, algoritmul propus este un ghid necesar, dar el va fi aplicat  

diferenţiat, în funcţie de text şi  vârsta elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2000, p. 181; 
2Pamfil, Alina, Op. cit., p. 124; 
3Pamfil, Alina, Op. cit., p. 64; 
4Idem, p. 172-181; 
5Paşcan, Loredana, Mihaela, Abordarea textului liric în gimnaziu din perspectiva modelului 
comunicativ, Editura Biblioteca Gutenberg, Câmpulung Moldovenesc, 2007, p.47-57; 
6Pamfil, Alina, Op. cit., p. 213; 
7Pamfil, Alina, Op. cit., p. 126; 
8Pamfil, Alina, Op. cit., p. 126;  
9Idem 
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ȘCOALA „ALTFEL”  
MODUL ÎN CARE ELEVILOR LE PLACE SĂ ÎNVEȚE 

 
 

Prof. Oana-Sorina Rădulescu  
    Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu Mare, Dolj 

 
 

Activitățile extracurriculare sunt o oportunitate pentru ca elevii să privească școala într-un alt 
mod, „altfel” decât o fac de obicei. Aceste activități reprezintă liantul între „trebuie să învăț” și „îmi 
place să învăț”, reprezintă trecerea din sfera teoretică în sfera practică. 

În cadrul activităților extracurriculare sunt adoptate și aplicate metode activ-participative 
diverse care solicită elevii în mod constructiv. Astfel, elevilor li se dezvoltă spiritul de observație, 
competențele artistice și creative, spiritul competitiv și cel de echipă, competențele de comunicare 
și dialog social, spiritul de voluntariat. 

Prin prisma acestor activități elevii învață să devină responsabili, independenți, siguri pe ei, 
învață să își respecte competitorii și să le recunoască meritele, să se autoevalueze corect și văd 
universul cunoașterii cu alți ochi. Elevul timid reușește și el să își depășească limitele, să se 
integreze mai ușor în colectivul din care face parte, învață să fie sigur pe forțele proprii. 

În cadrul școlii „altfel” sunt promovate activitățile extracurriculare pe care elevii au ajuns să le 
îndrăgească și să le aprecieze din ce în ce mai mult.  

 
În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” din anul acesta școlar am desfășurat în școala 

noastră activități diverse dintre care am decis să vă prezint câteva în continuare: 
1. „Cu primăvara-n suflet” – activitatea și-a propus să dezvolte spiritul de voluntariat, lucrul în 

echipă, precum și spiritul de inițiativă al elevilor. Elevii au mers însoțiți de cadrele didactice 
coordonatoare la un cămin de bătrâni și au plantat flori și pomi în grădina locației respective. 

2. „Învață-mă să iubesc animalele!” – scopul activității a fost acela de a dezvolta spiritul de 
voluntariat și de lucru în echipă, spiritul competitiv al elevilor. Elevii au participat la un 
concurs pe echipe în care fiecare echipă a trebuit să igienizeze o parte din baza proprie a 
școlii în care sunt îngrijite animale de companie (peruși, porcurșori de Guineea, porumbei 
etc.). De asemenea elevii au avut sarcina de a îngriji animalele respective și de a le hrăni. 
Cea mai bună echipă a fost premiată.  

3. „Curiozități din lumea animalelor” – scopul activității a fost descoperirea de către elevi a 
unor fapte inedite din mediul înconjurător, precum și conștientizarea acestora privind 
efectele negative ale poluării asupra mediului înconjurător. Au fost expuse elevilor 
prezentări PowerPoint cu animale rare de pe Terra și cu efectele nocive ale poluării asupra 
mediului înconjurător. 

4. „Prin muzeele Olteniei” – scopul activității a fost acela de a face cunoscută elevilor 
comunitatea în care trăiesc, tradițiile și obiceiurile acesteia, precum și latura cultural-
artistică. Au fost expuse prezentări despre muzeele existente în județul Dolj și s-au realizat 
vizite cu elevii la Muzeul de Artă din Craiova, precum și la Casa Băniei. În cadrul vizitei la 
Casa Băniei elevii au participat la concursul „Eu știu mai multe despre Oltenia!” și au fost 
premiați. 

5. „Interferențe istorice și literare” – activitatea și-a propus realizarea unor conexiuni între 
cunoştinţele dobândite în cadrul mai multor discipline. S-au purtat discuții libere în cadrul 
unor mese rotunde la care au participat elevii în urma vizionării de către aceștia, pe clase a 
următoarelor filme istorice: „300 – Eroii de la Termopile”, „Mihai Viteazul” și „Troia”. 

6. „Un zâmbet de Paște!” – activitatea și-a propus să dezvolte competențele artistice și creative 
ale elevilor în cadrul unor workshop-uri în care elevii au realizat pe echipe sau individual 
diverse obiecte decorative pentru Paște: felicitări, coșulețe pentru ouă vopsite, ouă 
încondeiate sau decorate prin metode diferite (vopsea, confeti, paiete, mărgele). 
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7. „Traficul de ființe umane!” – activitatea și-a propus conștientizarea elevilor privind riscul la 
care pot fi expuși în cazul traficului de ființe umane. Prin prezentări PowerPoint elevii au 
putut viziona diverse cazuri și consecințele suportate de persoanele implicate în traficul de 
ființe umane, atât ca traficant cât și ca victimă. De asemenea le-a fost prezentat elevilor 
cadrul legal privind această infracțiune și s-au aplicat chestionare privind traficul de ființe 
umane. Elevii de liceu au urmărit filmul românesc „Loverboy” - distribuție Ada Condeescu, 
George Piştereanu, regie Cătălin Mitulescu și s-au purtat discuții pe tema filmului și 
modului în care traficanții de ființe umane își racolează victimele. 

8. „Sunt un spectator educat?” – scopul activității a fost acela de a familiariza elevii cu rolul de 
spectator de teatru și eticheta ce trebuie respectată într-o astfel de postură. Elevilor li s-au 
prezentat regulile de etichetă ce trebuie respectată la vizionarea unei piese de teatru și au 
mers la Teatrul Național din Craiova unde au fost spectatori la piesa „O noapte furtunoasă!” 
de I. L. Caragiale. 

9. „Formarea abilităților de comunicare, antreprenoriale și tehnice” – activitatea și-a propus 
conștientizarea elevilor privind o bună comunicare în societate, dar și la locul de muncă, 
formarea competețelor de antreprenor și utilizator de calculator. Elevii au participat la o 
masă rotundă unde s-au purtat discuții deschise despre comunicarea directă și indirectă între 
persoane, despre calitățile pe care trebuie să le aibă un bun antreprenor, despre modul de 
comportament la interviul de angajare. Apoi elevii au format echipe și au simulat 
dezvoltarea unei afaceri proprii pe domenii diverse și vânzarea propriilor produse. S-a 
urmărit dezvoltarea capacității de negociere și de promovare a produselor, dar și cunoașterea 
cadrului legal de înființare a unei firme. 

10. Concursul „Gastronomicus” – scopul activității a fost de a conștientiza elevii privind 
alimentația sănătoasă și informarea acestora despre produsele „eco”. Elevii au format echipe 
și au participat la un concurs de gătit în cantina școlii sub supravegherea profesorului 
coordonator. Elevii au ales un număr exact de produse disponibile și alimente sănătoase din 
care au pregătit rețete originale și au fost premiați. 

 
„Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte că învăţarea este firească, că a-ţi place să 

înveţi este normal şi că învăţarea autentică înseamnă învăţare pasionată. Un curriculum şcolar ce 
apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile… creativitatea mai mult decât reproducerea 
informaţiilor… individualitatea mai mult decât conformismul… şi excelenţa mai mult decât 
realizările standard.” (Tom Peters) 
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CULTIVAREA LIMBII – ESENȚA COMPETENŢEI DE COMUNICARE 
 

Profesor Ioana Dorolți  
Şcoala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Zalău 

 
Dicţionarul Explicativ al limbii române defineşte conceptul de competenţă ca fiind 

„capacitate a cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adânci a 
problemei în discuţie” sau „capacitate a unei autorităţi, a unui funcţionar etc. de a exercita anumite 
atribuţiuni...”1 La nivelul comunicării competenţa… “reprezintă un set de strategii sau de procedee 
creative ce permit înţelegerea valorii elementelor lingvistice în context, o abilitate de a participa la 
discurs, fie el vorbit sau scris, printr-o desfăşurare abilă (skillful) a cunoştinţelor despre funcţionarea 
limbajului”2.  

Din totalitatea structurilor competenţei de comunicare (verbală, cognitivă, socioafectivă, 
ideologică, literară, enciclopedică), componenta verbală este fundamental, fiind vizată explicit de 
orele de limbă română. Aceasta “cuprinde la rândul ei o dimensiune lingvistică (cunoaşterea şi 
utilizarea aspectelor de ordin fonetic, lexical şi a celor de sintaxă a frazei), o dimensiune textuală 
(cunoaşterea şi utilizarea regulilor şi procedeelor care asigură organizarea generală a unui text: 
legătura între fraze, structura textuală, narativă, descriptivă, argumentativă) şi dimensiunea 
discursivă (cunoaşterea şi utilizarea regulilor şi procedeelor care determină folosirea limbii în 
context: utilizarea registrelor limbii, normelor de interacţiune verbală, cunoaşterea parametrilor 
situaţiei de comunicare)”3. 

Însuşirea corectă a limbii şi implicit, exprimarea corectă, sunt criteriile fundamentale în 
evaluarea calităţii individului, dar şi a poporului căruia acesta îi aparţine. Exprimarea corectă 
reprezintă fundamentul comunicării. Limba română este expresia cea mai cuprinzătoare şi mai 
intimă a poporului român, iar ca disciplină centrală joacă un rol formativ foarte important în 
educarea multilaterală a elevilor, şi un rol decisiv în dezvoltarea competenţelor de comunicare. 
Dacă elevul stăpâneşte limba, are toate premisele să-şi lărgească încontinuu orizonturile spre 
valorile spirituale naţionale şi universale, instruirea şi educarea acestuia realizându-se cu mai multă 
uşurinţă. Formarea deprinderilor de exprimare corectă orală şi scrisă se realizează, în cea mai mare 
măsură, prin abordarea celor două domenii specifice acţiunii de cultivare a limbii, ortografia4 şi 
ortoepia5. 

Modul de exprimare, orală sau scrisă, este cartea de vizită a oricărui individ. Este un indice de 
bază în evaluarea culturii, întrucât exprimarea corectă este o datorie a fiecărui om, indiferent de 
statutul său. Pedagogul francez Rene Parisse scria în acest sens: “ortografia înseamnă respect faţă 
de tine însuţi. Scriind şi făcând greşeli de ortografie poţi fi desconsiderat înainte de a fi cunoscut, 
deoarece corectitudinea scrisului este o calitate a omului cult”. În plan global exprimarea corectă 
constituie un reper şi în evaluarea culturii unui popor:  “la popoare cu o civilizaţie înaintată, a face 
greşeli de gramatică sau de ortografie este semnul cel mai evident al lipsei de cultură” (Sextil 
Puşcariu).  

Cultivarea limbii are şi un important rol formativ în sensul promovării respectului pentru 
normele sociale care-i asigură elevului, adultului de mai târziu, bazele solide ale integrării socio-
profesionale, bazate pe abilităţi de comunicare solide. 

                                                 
1Coteanu, Ion, Seche, Luiza, Seche, Mircea,  Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, 
București, 1998, p. 203 
2 Widdowson,H., Notional-functional syllabuses, citat de B. H. Douglas,Principles of  Language Learning and 
Teaching,Editia a III-a, Englewood Cliffs,NJ,Prentice Hall Regents, p.248. 
3 Perspective, Revista de didactica limbii  şi literaturii române, numărul 2/2002. p.91 
4 Ortografie este un termen compus din ὀρθός [orthós] = corect și γράφειν  [gráphein] = a scrie, şi desemnează, în sens 
larg, totalitatea normelor care stabilesc scrierea corectă a unei limbi. 
5 Termenul ortoepie, alcătuit din ὀρθός [orthós] = corect și  [epea] = pronunţare, a pătruns în limba română prin 
filieră franceză (orthoépie) şi s-a fixat în limbă cu sensul de pronunţare literară a unei limbi. 
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Aşadar, educaţia în spiritul respectului faţă de limba literară trebuie să fie o preocupare 
permanentă, atât a individului, cât şi a tuturor factorilor angrenaţi în educaţia acestuia, părinţi, 
educatori, profesori.  

În climatul şcolar, competenţa de comunicare promovează un set de valori şi atitudini cum ar fi: 
 „Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 

literaturii; 
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 
 Formularea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române; 
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare; 
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi; 
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia 

pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; 
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală”6.             
În însuşirea deprinderilor de exprimare corectă trebuie să se ţină cont de faptul că limba este 

un sistem foarte complex, nu numai prin structura sa internă, adică prin multitudinea normelor care 
o guvernează, ci şi prin modul de funcţionare, prin diversitatea modalităţilor ce se impun în 
multitudinea contextelor de realizare a comunicării. În funcţie de acestea din urmă, limba se 
diversifică în variante pe două planuri: pe orizontală (diferenţierile regionale, graiurile, dialectele) şi 
pe verticală (limbajele grupurilor sociale şi profesionale).  Aceste sisteme secundare interacţionează 
şi se subordonează limbii literare care are cel mai important rol în sistemul lingvistic al unui popor. 
Limba literară este aspectul cel mai  îngrijit al limbii întregului popor şi se diferenţiază prin 
caracterul său unitar, normat, de vorbirea familiară, de graiurile şi de variantelore regionale. De 
aceea, preocuparea tuturor celor angrenaţi în educaţia elevilor trebuie să se canalizeze în sensul 
însuşirii corecte a normelor limbii literare şi a corectării oricărei abateri. 

Valeria Guţu Romalo compară sistemul limbii cu un joc guvernat de foarte multe reguli, de 
unde şi posibilităţile multiple de încălcare ale acestora. La fel cum jocurile se desfăşoară într-un 
mod adecvat atunci când le sunt respectate regulile, şi comunicarea este optimă când se bazează pe 
norme solide respectate de indivizi. Spre deosebire de jocurile consacrate care au reguli definitive, 
limba îşi modifică normele: lingviştii intervin periodic cu amendamente în sprijinul optimizării 
sistemului limbii, de aceea vorbitorii trebuie să fie mereu conectaţi la inovaţiile care apar, în scopul 
realizării în permanenţă a unei comunicări adecvate.  

Prin urmare, competenţa de comunicare este indisolubil legată de exprimarea corectă, şi ea 
reprezintă o experienţă obligatorie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor, prin formarea şi 
asimilarea de cunoştinţe şi capacităţi. Activităţile diverse susţinute în şcoală, în vederea dezvoltării 
competenţei de comunicare în rândul elevilor, dezvoltă gândirea acestora, amplificând capacitatea 
lor creativă, pregătindu-i pentru o integrare socio-profesională optimă, în concordanţă cu valorile 
europene şi naţionale. 
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EXTENSION OF MEANING 
 

       Profesor Laura-Emilia Tudose  
                                                                 Școala Gimnazială Petre Carp, Tufești, jud. Brăila 

 
Human progress is based upon cooperation; cooperation can be based only on understanding; 

understanding, in turn, is based upon the conventional acceptance of meaning. English and 
Romanian semantics is therefore at the very heart and core not merely of language but of human 
civilization. 

 
A. Definition 
Extension (or generalization, or widening) of meaning, increases the number of contexts in 

which a word can be used, although again, paradoxically, reducing the amount of information 
conveyed about each one. In other words, the meaning of a new notion is wider than the old one, 
whereas the content is poorer.  

A Romanian linguist, Mihail Andrei (1983:128), gave a definition for extension of meaning, 
saying that: “unele cuvinte isi largesc sfera de curpindere, de la un sens particular se trece la un 
sens general, iar acest proces se numeste extensia sensului.”.  

 
B. Examples of extension of meaning 
►For instance, in Middle English, “pigeon” meant a “young bird”, especially a “young 

dove”, but from the late fifteenth century it has come to refer especially to the whole family 
Columbidae. “Dove” is now generally used for a smaller variety of “pigeon”. Such shifts in 
meaning are usually slow and tendentious rather than rapid and absolute. Early usages continue 
indefinitely alongside later changes that have become dominant, as was true of “pigeon” and 
“dove” in the sixteenth century, so in the process of change, terms may acquire further meanings 
within a set of words.  

►Another example is the word “virtue”, which was initially a quality that could only be 
applied to men, like our modern word manliness, but in contemporary society, it can equally be 
applied to women as well. Other cases of semantic widening are the words “manage” and 
“manufacture”.  

►The term “manage” means “to handle anything successfully” but originally it meant “to 
handle a horse”. The term “manufacture” (“the process of making products”) is more complex, and 
comes from Latin “manu factum”(“to make by hand”).In early modern times its meaning was 
extended so as to include “to make by hand or by machinery” and subsequently, in the industrial 
and post-industrial age it came to mean to make by machinery rather than by hand.  

►Also personal names often undergo widening: many commercial products are named after 
the principal people who were instrumental in bringing them to the market-place. For instance, we 
vacuum floors with “Hoovers” and drive “Ford” cars on “macadamized” roads, and in so doing we 
are paying tribute to Hoover, Henry Ford and John Loudon McAdam.  

Not only English language provides examples of words which suffered the process of 
extension of meaning, but also Romanian language, which Brancus (1991:21) illustrated in his book 
“Istoria cuvintelor”.  

►For instance, the word “barbat” (“men”) it is used as a noun and also as an adjective. As a 
noun it means and “adult men”, but it is in opposition with the terms “female” and “child”, “boy”. 
As an adjective, this word means “brave”, “vigorous”, but it was also used in a phrase like “femeie 
barbata” (meaning “hardworking”) in Caragiale's play (“Zoe fii barbata!”). It has even a 
connotation regarding animals, referring to the shepherd from Miorita, who has “cai invatati si 
caini mai barbati”.  
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►Another example of extension of meaning is the word “frumos” (“beautiful”), which 
comes from Latin “formosus”, derived from the Latin adjective “forma-ae”, thus being used not 
only with the meaning of “shape” and with the meaning of “beauty” or “beautiful face”.  

►First the word “ink” designated only black ink, but nowadays, the word “ink” may refers to 
any liquid used for writing, no matter the color (red, green ink). 

 
C. Types of extension of meaning 
According to Mike Gasser (2006:89) there are “two general kinds of conceptual relations that 

permit word meanings to be extended: similarity and various kinds of close association”. First 
consider the situation that arose when computers were first outfitted with pointing devices to be 
manipulated in one hand by moving them across a pad and pushing one of their buttons. The noun 
that came to be used for these devices, “mouse”, was based on the resemblance of the devices to the 
animal: the general size and shape and the tail-like cable. Thus the meaning of the word “mouse” 
was extended on the basis of the physical similarity between one category (the animal) and another 
(the pointing device).       

Extension of a word meaning on the basis of similarity is known as metaphorical extension. 
Another computer-related example is when computer software started providing users with sets of 
choices that they could select from; the word that emerged for these lists was “menu”. The 
metaphoric extension was based on the similarity between a restaurant menu, a list of food and 
drink choices, and the list of choices that the computer user was to select from. 

A somewhat more complicated possibility for extending a word meaning is based on a quite 
different conceptual relation, not similarity between the instances of the two categories but a strong 
association between them. This is referred to as metonymical extension. Consider the association 
between an organization (an abstract concept), such as a sports team or a government, and its base 
location. While we can refer to the organization directly using its name, we often find it convenient 
to use the name of the location to refer to the organization. Another conceptual relation that permits 
metonymy is that between a document and the content of the document.  

Thus the word “book” refers to a physical object: a collection of sheets with printing or 
pictures on them that is bound together. But we can also use the word to refer to the informational 
content of the physical book. For instance, if we compare the uses of the word in these two 
sentences: “This book is almost too heavy to lift.” and “I don’t understand this book at all.” In the 
first example, the speaker is clearly referring to the physical object, in the second example to the 
information contained in the physical object. In a case like this, metonymic extension allows a noun 
referring to a physical object to refer to something more abstract. 

Therefore, from all these examples, it can be drawn the conclusion that, both Romanian and 
English languages are complex, regarding the meanings which a word may carry, and the most 
important thing is that people must notice all the changes which a word might undergone and try to 
understand and assimilate them, in order to understand language.   
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ÎNVĂŢAREA INTERACTIVĂ – BAZĂ PENTRU STILURILE DE 
ÎNVĂŢARE 

 
Prof. Oana-Sorina Rădulescu  

Lic. Tehnol. „Ing. Ionete Aurelian”, Malu Mare, jud. Dolj 
 

După cum deja ne-am obişnuit, la fiecare început de an şcolar, aplicăm în ora de dirigenţie 
chestionarul pentru determinarea stilului de învăţare potrivit fiecărui elev. Dar câţi dintre noi ne 
putem plia la fiecare oră pe fiecare stil de învăţare în parte astfel încât să ne facem pe deplin înţeleşi 
de către toţi elevii? Mulţi dintre ei răspund afirmativ la întrebarea profesorului „Aţi înţeles copii?” 
deşi realitatea este alta. Această situaţie apare datorită metodelor „învechite” de predare-învăţare cu 
care ne-am obişnuit şi la care cu greu renunţă unii dintre noi. Realitatea este că nici dotările şcolilor 
nu ne permit foarte multe libertăţi în predare-învăţare-evaluare, dar în limitele acestor dotări putem 
uneori să desfăşurăm lecţii cu elevii într-o aşa manieră încât să-i implicăm cât mai mult activ pe 
majoritatea lor. 

Cum? Putem crea şi folosi materiale interactive care să-i determine pe elevi să se implice activ, 
să facă deducţii logice, să facă unele conexiuni cu fapte şi fenomene din viaţa de zi cu zi, să 
conștientizeze importanţa practică a ceea ce învaţă. 

Cel mai simplu mod pentru a realiza astfel de lecţii este să utilizăm minimul de cunoştinţe 
pentru operarea calculatorului şi să realizăm prezentări Power Point. Depinde de noi cât de atractive 
le realizăm, cât de captivante şi cât de explicite. O prezentare Power Point nu trebuie să conţină 
foarte mult text, ci idei esenţiale care se doresc a fi transmise şi reţinute de către receptor. Aceste 
idei pot fi „îmbogăţite” vizual cu imagini corespunzătoare temei şi videoclipuri explicative de 
dimensiuni mici, care să nu plictisească auditoriul. De asemenea explicaţiile pot fi oferite de către 
profesor verbal sau adăugate în prezentare cu ajutorul fişierelor de sunet. 

În acest mod sunt îndeplinite deja în procesul instructiv-educativ condiţiile corespunzătoare 
stilurilor vizual şi auditiv. Pentru a fixa cunoştinţele şi pentru a implica elevii în acest proces se 
poate aloca în prezentare o parte dedicată aplicaţiilor practice, pe care elevii să le desfăşoare 
simultan cu explicaţiile de pe material. Astfel putem fi siguri că şi elevii corespunzători stilului 
practic vor înţelege ce li s-a explicat. 

Ceva mai dificil, dar mai eficient, pentru că elevii vor urmări individual lecţia şi vor rezolva 
aplicaţiile de asemenea personal, folosind fiecare calculatorul lui, ar fi utilizarea sistemului AeL. 
Este adevărat că pregătirea unei lecţii AeL necesită mai mult timp, dar şi efectul scontat va fi unul 
pe măsură şi de durată. 

O altă variantă în care ne putem pregăti lecţii interactive sau putem utiliza materiale deja 
existente este learningapps.org. Acesta este un site dedicat învăţării interactive care cuprinde 
exerciţii şi activităţi de învăţare clasificate pe discipline sau categorii. Pot fi utilizate materialele 
existente deja pe site sau pot fi create materiale noi care să corespundă cu tema dorită. Materialele 
pot fi realizate destul de usor de către orice cadru didactic dacă respectă paşii pe care îi prezintă 
site-ul. Exerciţiile şi aplicaţiile realizate pot fi alese din diverse categorii: alegere, ordonare, 
secvenţă, scriere, jocuri, instrumente. Materia poate fi organizată astfel modular, iar modulele pot fi 
integrate direct în conţinuturi. Astfel cadrul didactic poate utiliza module existente, le poate 
modifica sau poate crea module noi. 

După cum bine ştiţi trăim în „era” Internetului şi a mediilor de socializare. Putem provoca 
elevii şi să le utilizăm în interesul procesului de predare-învăţare. Astfel crearea unui grup de 
discuţii pe care fiecare elev să posteze materiale interesante pe o temă dată, recompensând cele mai 
interesante şi originale idei ar putea însemna un succes. Elevii vor fi solicitaţi să participe la o 
competiţie şi vor studia cu interes crescut materiale diverse din care vor învăţa despre tema propusă. 
Ei vor socializa, aşa cum le face plăcere, vor face schimb de opinii, vor comunica şi îşi vor crea 
practic singuri un mediu propice pentru învăţare. 

Aşa cum am precizat încă de la început, este dificil să putem realiza lecţii interactive de fiecare 
dată. Ar însemna ca fiecare sală de clasă să fie dotată cu video-proiector, calculator, soft necesar sau 
cu mijloace tehnice de generaţie cât mai nouă. Dar putem încerca, în limita timpului disponibil şi a 
mijloacelor de care dispunem, ca periodic, să ţinem astfel de lecţii interactive şi vom observa că 
efectul în rândul elevilor va fi neaşteptat şi cât se poate de benefic pentru învăţământ. 
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9, 10 MAI – ZILE SEMNIFICATIVE ALE MODERNITĂŢII ROMÂNEŞTI 
INFLUENŢE CULTURALE OCCIDENTALE ASUPRA CULTURII ROMÂNE 

ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 
 

             Prof. Iuliana Galeş 
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara 

 
 

Secolul al XIX-lea este şi pentru Ţările române un secol încărcat de evenimente social-politice 
şi culturale. Având încă structuri şi mentalitate medievale, românii „ard etapele” şi se modernizează 
rapid, cel puţin la nivel instituţional. Studiul maiorescian  În contra direcţiei de azi în cultura 
română (1868) semnala problema „formelor fără fond”, fără a recunoaşte că Titu Maiorescu însuşi 
era, involuntar, unul dintre cei care au adus „formele” apusene. 

Nu ne propunem o abordare istorică a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea , lăsând 
această problemă pe seama istoricilor. Ne vom ocupa doar de aspectele culturale care caracterizează 
ultimele decenii ale secolului numit uneori „secolul naţiunilor”. 

Declararea independenţei de stat a României la 9 Mai 1877 nu făcea altceva decât să confirme 
o realitate deja existentă. De mult Imperiul otoman nu mai avea o autoritate reală în acest spaţiu. 
Participarea românilor la războiul balcanic a fost, credem, o confirmare a prezenţei României ca stat 
pe harta Europei. România a devenit un stat perceput ca atare, ieşind din categoria provinciilor 
utilizate ca monedă de schimb în aranjamentele marilor puteri.  

Această schimbare la faţă a unei ţări medievale s-a datorat în mare măsură personalităţilor care 
s-au ocupat de destinele ţării începând cu secolul al XIX-lea. Vasile Alecsandri, Ion C. Brătianu, 
Petre P. Carp, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti etc pentru a-i menţiona pe 
cei mai cunoscuţi oameni de stat au avut o educaţie occidentală, aducând cu ei de la Paris, Berlin 
sau Viena spiritul revoluţionar plin de entuziasmul schimbării, respectiv rigurozitatea germanică. 
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ioan Luca Caragiale, Alexandru Macedonski, 
Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian etc sunt artiştii care aduc literatura de tip 
modern, occidental la noi. De asemenea, implicarea unor străini în viaţa socio-politică şi culturală 
românească, precum Carol I,  medicul Carol Davila, pictorul Constantin Daniel Rosenthal etc 
alături de cei mulţi care şi-au găsit temporar sau definitiv adăpost în România deschid societatea 
românească spre occident. 

O dovadă a occidentalizării societăţii româneşti este evoluţia limbii române. În foarte scurt timp 
se preiau din limbi vest europene, mai ales limba franceză o serie de termeni care desemnează noi 
realităţi instituţionale sau care înlocuiesc sau dublează cuvinte deja existente. Războiul tombaterelor 
cu bonjuriştii este crunt, iar cei din urmă câştigă incontestabil. Instituţiile şi funcţiile statului 
primesc denumiri noi, corespunzătoare noilor forme de organizare. De aici cuvintele: minister. 
ministru, portofoliu, preşedinte/prezident, funcţionar, electoral, birou, candidat, asociaţie, consiliu 
etc din franceză, cancelarie(it). Oştirea însăşi preia, alături de uniforme de inspiraţie franţuzească, 
termeni precum:arma(fr), armata (it), caporal (fr, germ), colonel (fr, germ), divizie (fr)  etc. 
Vocabularul francez, italian, dar şi german invadează şi viaţa cotidiană. Chiriţa lui Alecsandri, cei 
trei crai de la răsărit ai lui Bogdan Petriceicu Hasdeu arată o nouă generaţie care nu utilizează limba 
franceză, dar simte datoria patriotică de a-i moderniza şi lingvistic pe români. Dorinţa lui Ion 
Heliade Rădulescu de a apropie limba română de cea italiană îşi găseşte împlinirea în mica 
burghezie care vorbeşte într-o franceză românizată: 
 

„CHIRIŢA: C΄est qu΄est tres… zburdatic…mais avec le temps je suis sure qu΄il deviendra un 
tambour d΄instruction. 
ŞARL: Tambour? 
CHIRIŢA: Oui …adică dobă de carte…tambour…nous disons comme ça en moldave.  
ŞARL: (în parte) :Parle donc le moldave alors, malheureuse!” 
                                                              Vasile Alecsandri- Chiriţa în provinţie 
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„JORJ: Nu cârciuma! Quelle expression! Restaurant, tată hagiule! Restaurant cu grădină… 
cafe-chantant… 
HAGI-PANĂ: Dar mi se pare că nu te prea are la stomah. 
JORJ: O neînţelegere momentană…I-am blesat tant soit peu amoarea proprie, comme on 
dit..” 
                                                               B.P. Hasdeu – Trei crai de la răsărit 
 
„RICĂ VENTURIANO: Angel radios! De când te-m văzut pentru întâiaşi dată pentru prima 
oară mi-am pierdut uzul raţiunii!Fii misericordioasă..!” 
                                                               I.L. Caragiale – O noapte furtunoasă   

  
Lexicul actual uzual are numeroase cuvinte pe care tinerii de azi nici nu le mai percep drept 

neologisme: apartament, cameră, pantalon, cravata, pantof (germ), palton, amor, solicitare, a 
ignora, imaginaţie, individ, a perfecţiona, a analiza etc „Neatârnarea” este desemnată prin mai 
noua „independenţă”, iar termenii legali asociaţi ei sunt din franceză: conferinţă, tratat, a negocia, 
diplomat, condiţie, declaraţie, proclamaţie etc. 

Deşi multe dintre cuvintele preluate din franceză şi italiană sunt de origine latină,  limba din 
care s-au preluat arată că Occidentul câştigă în acest secol bătălia lingvistică cu orientul grec, turc, 
rus. 

Personalităţile epocii au fost de asemenea promotori ai unui alt tip de mentalitate. Educaţi în 
spiritul revoluţionar al Franţei şi al cultivării individualismului  de tip germanic, aceşti tineri ocupă 
foarte repede poziţii cheie în instituţiile statului şi sunt iniţiatorii unor reforme profunde.  

Astfel,  Vasile Alecsandri (născut în 1821) studiază la Paris, iar la aproape 20 de ani, în 1840) 
trebuie să organizeze teatrul în limba română din Iaşi. În 1848 participă la revoluţia care cuprinde 
ţările române, începând cu anul 1858, deci de la 37 de ani, este fie ministru de externe, fie diplomat 
pe lângă marile cancelarii europene . În 1885 va fi ministru plenipotenţiar al României în Franţa. 
După cum se vede, viaţa politică cu principalele ei decizii l-a avut aproape pe tot parcursul secolului 
drept actant pe unul dintre marii scriitori al secolului.  

Aceeaşi generaţie îl scoate şi mai mult în evidenţă pe omul politic Mihail Kogălniceanu.  
Născut în 1817, studiază în Franţa şi Germania. În 1840 îşi leagă numele de revista „Dacia literară”, 
promotoare a romantismului în cultura română. Participă la revoluţia de la 1848, apoi în divanurile 
ad-hoc. În timpul lui Cuza ajunge prim-ministru, în 1863, deci la 46 de ani, iniţiind marile reforme. 
Ulterior va fi ministru de externe şi de interne, deputat în parlamentul României, lui aparţinând 
celebra declaraţie.”Suntem independenţi, suntem o naţiune de sine stătătoare!” 

Ion Brătianu (1821-1891) a studiat la Paris. A participat la revoluţia de la 1848, fiind membru 
în guvernul provizoriu din Ţara Românească, avea 27 de ani. Va fi prim-ministru în timpul 
războiului pentru independenţă şi al Tratatului de la Berlin, precum şi ministrul apărării. Familia sa 
devine o dinastie de oameni politici. 

Titu Maiorescu (1840-1917) studiază la Viena, Paris şi Berlin. Întors în ţară, la 22 de ani va fi 
numit procuror în Ilfov, apoi profesor universitar în Iaşi şi director al liceului. În 1864 începe 
activitatea „Junimii” al cărei mentor incontestabil va fi. În 1867, la 37 de ani va fi numit membru al 
Societăţii Academice Române. Va fi şi politician, dar în primul rând omul de litere peste al cărui 
cuvânt nu se va putea trece. Lansarea şi/sau susţinerea unor scriitori reprezentativi pentru cultura 
română, care au „europenizat” literatura,  spune suficient despre deschiderea spirituală a lui 
Maiorescu. Legată de numele lui este teoria numită a „formelor fără fond”, de fapt mai puţin o 
veritabilă teorie, cât mai ales o prezentare critică a societăţii româneşti aflată în plină modernizare. 
Articolul În contra direcţiei de astăzi în cultura română din 1868 atrage atenţia asupra 
împrumutului masiv de „forme” care atunci nu îşi aveau conţinutul, dar aveau orgoliul similitudinii 
cu instituţia originală. Crearea facultăţilor din Iaşi şi Bucureşti, a Societăţii Academice române şi a 
altor instituţii publice a reprezentat în primul rând o declaraţie a dorinţei românilor de a fi 
occidentali, „civilizaţi”.  Studiul prezenta o realitate desprinsă din lumea Chiriţei: facultăţi cu 
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studenţi semialfabetizaţi, academie fără personalităţi, pinacoteci fără picturi etc. Dar, vorba lui 
Caţavencu: „De ce să n-avem şi noi faliţii noştri ?” Era Maiorescu împotriva curentului 
modernizator, un limitat care s-a înşelat amarnic în această lucrare? Nu credem. Societatea 
„Junimea” şi studiile critice despre literatură arată că Maiorescu era el însuşi promotorul „formelor 
fără fond”. Faptul că îl apreciază superlativ pe tânărul Eminescu în Direcţia nouă în poezia şi proza 
română (1872) şi elogiile se opresc acolo arată că nu îşi făcea iluzii legate de valoarea scriitorilor 
adunaţi sub patronajul său. Şi totuşi a menţinut „Junimea” ca pe o formă de încurajarea a literaturii 
originale şi de valoare. Spiritul critic atât de apreciat îl făcea să vadă adevărul dincolo de 
„veşmintele pariziene”. 

Ceilalţi oameni politici au în general acelaşi parcurs. Am precizat vârsta deoarece aceşti oameni 
au construit România şi s-au construit pe sine în acelaşi timp. Au fost oamenii care au avut curajul 
de a scoate societatea românească din huzurul oriental şi care, deşi s-au ridicat împotriva vechii 
orânduiri, au avut echilibrul de a nu accepta decât cu simţ critic modernitatea occidentală. 

Un domeniu în care se vede influenţa apuseană este pictura. Dacă în ţările române pictura 
respecta tradiţia bizantină a icoanelor, în a doua jumătate a secolului al XIX- lea apar pictorii cu 
studii la Paris, pictori care utilizează tehnicile impresionismului cultivat la Barbizon. 

Nicolae Grigorescu (1838-1907) pictează icoane în biserici din ţară. Apoi studiază la Paris şi se 
apropie de Şcoala de la Barbizon. Participă ca expozant la Expoziţia Universală de la Paris din 1867. 
Picturile sale ilustrează lumea rurală românească şi actele de patriotism din timpul războiului pentru 
independenţă, completând astfel şi prin artele plastice literatura romantică a epocii. 

Ion Andreescu (1850-1882) studiază la Paris. Impresionismul se regăseşte la el atât prin 
tehnicile utilizate, cât şi prin subiectele preluate din viaţa oamenilor obişnuiţi. 

Al treilea mare pictor al epocii, Ştefan Luchian (1868-1916) studiază la Munchen, dar îl are ca 
mentor pe Grigorescu. Arta sa se înscrie de asemenea în curentul general european de descoperire a 
omului simplu, a inocenţei şi frumuseţii naturii.  

Dacă până acum am prezentat români care au studiat în Occident şi au valorificat aptitudinile şi 
ideile astfel obţinute în viaţa românească, nu puţini sunt străinii care s-au stabilit în România. În 
1866 începe domnia unui german, Carol I Hohenzollern, timp în care noul stat cunoaşte progrese 
remarcabile. De asemenea unui pictor evreu, Daniel-Christian Rosenthal, venit din Ungaria, i se 
datorează imaginea consacrată a „României revoluţionare”.  

Dacă despre un rege se cunosc multe, dacă despre cei mulţi care s-au stabilit în România ca 
meşteşugari, liber profesionişti, artişti etc nu poţi spune prea multe decât în urma unei cercetări mai 
profunde şi într-un cadru mai larg, merită să îl evidenţiem pe medicul Carol Davila. (Charles 
Davilla, 1828 - 1884) , de origine italiană, născut în Parma, cu studii în Germania şi Franţa. Soseşte 
în România în 1853, la nici 25 de ani, după ce şi-a dat doctoratul la Paris şi după ce a ajutat la 
stingerea epidemiei de holeră din 1849, în Champigne şi Cherre. Ar fi trebuit să stea în Valahia doar 
3 ani dar stă până la sfârşitul vieţii. A venit în Bucureşti, invitat de domnul Barbu Ştirbei, pentru a 
organiza serviciul sanitar. A contribuit fundamental la organizarea învăţământului medical din 
România. A fost profesor de chimie la Universitatea din Bucureşti. În 1860 a fost ridicat la rangul 
de general. A organizat serviciul românesc de ambulanţe, care s-a distins apoi în timpul Războiului 
de Independenţă. Modelează viaţa medicală sub patru domni, dintre care trei îi devin prieteni. 
Construieşte , din aproape în aproape, un sistem medical care funcţionează şi organizează serviciul 
sanitar militar şi civil. În 1855 înfiinţează o şcoală de felceri, iar în 1856 o şcoală secundară de 
chirurgie cu program şcolar teoretic-liceal şi sanitar-militar. După 10 ani, în 1869 înfiinţează 
Facultatea de Medicină. Între timp Davila întemeiază învăţământul farmaceutic şi pe cel veterinar, 
fondează numeroase societăţi şi reviste de specialitate (între care Asociaţia medicilor români, 
Monitorul medical, Gazeta spitalelor), organizează conferinţe medicale şi ţine prelegeri cu 
demonstraţii experimentale la Sfântu Sava, înfiinţează, împreună cu horticultorul austriac Ulrich 
Hoffmann, Grădina botanică din Bucureşti, introduce concursurile medicale şi stagiile obligatorii în 
spitale.În 1861 creează primul azil de orfane, în care strânge 40 de fetiţe din mahalale, iar la puţin 
timp înfiinţează şi un orfelinat de băieţi. Cât timp a trăit Davila a funcţionat şi o şcoală de surdo-
muţi, cu atelier de tâmplărie şi sculptură. Împreună cu farmacistul Hepites, pune bazele farmaciei 



115
 

române. Tot ideea lui este introducerea consultaţiilor gratuite în spitale, pentru bolnavii săraci. 
Stinge în diferite regiuni ale ţării epidemii grave, călătoreşte şi inspectează spitale, participă la 
Expoziţia universală de la Viena din 1873 cu un compartiment medical al României, are grijă de 
copiii orfani. Pe cheltuiala lui se editează culegerea de poezii populare a lui Alecsandri, pe care 
Davila, mare iubitor de folclor, o dă premiu elevilor şi elevelor din şcolile sale. La 4 iunie 1864, se 
face un prim pas în recunoaşterea oficială a patriotismului "străinului" faţă de noua lui ţară şi, la 
Camera Deputaţilor, se propune acordarea cetăţeniei române. Totuşi, faptul se împlineşte abia după 
venirea lui Carol printr-un decret-lege semnat chiar de el, la 31 mai 1868. Datorită lui Davila, 
serviciul ambulanţelor militare şi al trenurilor sanitare este pregătit din timp şi sute de vieţi sunt 
salvate, iar 13.000 de bolnavi şi răniţi primesc îngrijiri. Primeşte decoraţii şi de la români şi de la 
turci.  În 1870, în timpul războiului franco-prusac este în Franţa cu un proiect nobil de a organiza o 
ambulanţă cu concursul elevilor români din Paris şi de a se consacra în ajutorul victimelor 
războiului 

În concluzie,  România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost influenţată decisiv de 
Occident prin decizii politice, prin schimbarea mentalităţii datorată unei deschideri extraordinare 
faţă de ceea ce însemna ştiinţa şi cultura europeană. Orientul a „acceptat” coexistenţa cu Apusul 
într-un tot care dă identitate şi originalitate. 
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