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Motto: 
                          „Învaţă să cunoşti plantele!Cunoscându-le le vei iubi! 

                       Numai apropiindu-te de gingăşia lor,  
Arăţi nobleţea sufletului şi bunătatea inimii” 

                                                              Veronica Mitrulescu. 
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ACTIVITĂȚI EXPERIENȚIALEː 
                                              

 DOMENIUL ȘTIINȚĂ (activitate matematica) 
                                                 „Buchețele de crizanteme” – joc didactic 

 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (activitate practică)  
                                                „Crizantema”-confectie,lipire 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTĂː 
Lipire;  confecționare    

„Crizantemaˮ 

 
NISIP ȘI APĂː 

Realizare machetă 
      „Grădina cu floriˮ 

ȘTIINȚĂ 
Exercitii cu material 

individual        
„ Grupam 

crizantemele dupa 
culoare ”
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Tema  anuala de studiu: Cand,cum si de ce se intampla?                      
Tema de  proiect:”Ce ne inconjoara... toamna” 
Tema saptamanii:”Crizanteme pentru Zâna Toamna” 
Tipul  de  activitate:consolidare 
Forma  de  realizare:Activitate  integrată  
                           ALA 1+ ADE (DȘ+DOS) +ALA 2 
 

 
 

I. ADP:  ACTIVITATE  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ 
     Rutine: Întâlnirea de dimineaţă cu tema :”Daca  as  fi  o  floare  as  vrea  sa  am  

culoarea…”, spălatul pe mâini,  gustarea. 
 Tranzitii:”Bat din palme”,”Trenulețul prieteniei”. 

 
II. ALA I : JOCURI  ȘI  ACTIVITĂȚI  ALESE : 
 ARTĂ-Lipire;  confectionare  „Crizantemaˮ 
 NISIP ȘI APĂ-Realizare machetă   „Grădina cu floriˮ 
 ȘTIINȚĂ-Exercitii cu material individual  „ Grupăm crizantemele dupa culoare”. 

 
III. ADE :ACTIVITATI  PE  DOMENII  EXPERIENTIALE: 

 DS :Activitate  matematica :”Buchețele  de  crizanteme” 
                                                                            -joc didactic- 

 DOS: Activitate practica:”Crizantema” 
                                                       -lipire. confectie- 
IV. ALA II :”Buchetele  de  flori” -joc  distractiv-                                 
 
 
 

                
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

Scopul: 
 

             Implicarea activă în vederea stimulării comunicării, 
favorizării interrelaționării, împărtășirii unor sentimente față de ceilalți și formării 
comportamentului empatic la preșcolari. 
 
  Obiective operaționale: 
 
               Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 
            Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimica, gesturi, privire); 
            Sa sesizeze absența sau prezența unui coleg cunoscându-i chipul și în același timp 
numele; 
            Să observe cu atenție vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, 
marcându-le prin  simbolul  adecvat; 
            Să comunice pe baza unei idei elaborate; 
            Să schimbe impresii, opinii, păreri transmițând cu sinceritate  părerile lor despre cazul 
prezentat. 
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Obiective de referinta : 

 

Folosirea materialele din centre bazandu-se pe priceperile şi deprinderile insusite anterior; 

 Realizarea sarcinilor independent sau în grupuri mici, în centrele alese; 

 Manifestarea spiritului de colaborare în realizarea unei activități pe grupe. 
 

Obiective  operaționale: 
ARTĂ: 
 
-să denumeasca materialele de lucru primite; 
-să recunoasca culoarea crizantemei pe care a ales-o; 
-să confectioneze cu materialele puse la dispozitie crizanteme de diferite culori; 
- să imbine tehnicile creativ pentru a obtine forme asemanatoare celor din natura. 
 
ȘTIINȚĂː 
 
 -să  formeze grupe de obiecte dupa culoare ; 
 -să denumeasca grupele formate; 
-să recunoasca culorile grupelor formate; 
-să reconstituie imaginea formand din jumatati – intregul; 
-să denumeasca florile din imaginea intregita; 
-să precizeze culoarea acestor obiecte. 
 
NISIP ȘI APĂ 
 
-să folosească materiale puse la dispoziţie pentru a realiza macheta (gradina cu flori) 
- să colaboreze, să lucreze în echipă, pentru a realiza jocul propus 
 
 

 
 

DOMENIUL  ȘTIINȚE-activitate matematică 
“Buchețele de crizanteme ”-joc didactic- 

 SCOPUL: 

          Consolidarea deprinderii de a realizeza serieri de obiecte pe baza unor criterii 
date, ori gasite de el insusi. 

       Îmbogățirea experienței senzoriale, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la 
recunoașterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri pe 
baza unor insusiri comune (culoare) luate în considerare separat; 
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Obiective operationale: 
 -să grupeze florile dupa culoare; 
 -să aseze florile(rosii,albe,galbene) alese in vaze de aceeasi culoare (rosii,albe,galbene); 
 -să verbalizeze actiunea efectuata ; 
 -să sesizeze greseala efectuata intentionat; 
 -să se conformeze regulilor de joc. 

 
Sarcini didactice : 

 Recunoasterea si denumirea obiectelor indicate; 
 Gruparea obiectelor dupa diverse criterii-culoare; 
 Motivarea apartenentei unui obiect la o grupa data. 

 
Elemente de joc: 

 surpriza, miscarea, aplauzele, manuirea materialelor, inchiderea si deschiderea 
ochilor.  

 
 

Domeniul om si societate-activitate practica 
„Crizantema”-confectie,lipire- 

SCOPUL 

 Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a realiza o lucrare practică;   

 Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică . 
 

   Obiective operationale: 

Cognitive: 
Să denumească culoarea crizantemei pe care a ales-o; 
Să formuleze propoziții pe baza materialului aplicat; 
 

Afective: 
  Să mențină acuratețea lucrării în timpul execuției; 
  Să lipească elementele, într-o formă cât mai estetică; 
  Să-și manifeste bucuria pentru rezultatul obținut. 
 

Ppsihomotorii: 
-sa confectioneze cu materialele puse la dispozitie crizanteme de diferite culori; 
- sa imbine tehnicile creativ pentru a obtine forme asemanatoare celor din natura.  
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Joc distractiv:’’Buchețele de flori’’ 

Obiective de referință: 
-Să fie apt sa utilizeze deprinderile însusite in diferite contexte ; 
-Să manifeste in timpul activității spirit de echipă ,atitudini de cooperare 
 

 
Obiective operationale: 

 -Să respecte regulile jocului folosindu-se de miscare; 
 -Să se deplaseze in cerc interpretând cantecul propus. 
 -Să se grupeze in cele patru colturi ale clasei in functie de culoarea florii de pe 

medalion motivand alegerea facuta; 
 
Resurse: 
 
Materiale: medalioane, vaze cu flori. 

Procedurale: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, metoda „Colturile”. 
Forme de organizare: frontal 
 
 
Material bibliografic: 
 
   Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-5/7ani) 
   Breben S, Gancea E, „ Metode interactive de grup ”, Ed.Arves, Craiova, 2004; 
   Laurenţia C, Angela S, „ Activitatea integrată în grădiniţă ”, Ed. Didactica Publishing  
House, 2008 
  Grama F, Culea L, „ Ghid pentru proiecte tematice ”, Ed. Didactica Publishing House, 2008 
 „Jocuri didactice pentru activitatile matematice”-Editura Aramis-culegere 
 
 

Scenariul  zilei : 
 

 Programul zilei debutează cu întâlnirea de dimineață cu tema 
“Dac-aș fi o floare. aș vrea săam culoarea...”.  

  Copiii stau pe pernuțe, în semicerc – semicercul prieteniei.  
Salutul  va fi introdus prin câteva versuriː 
,, Dimineața a venit/ 
Toți copiii au sosit/ 
În cerc să ne adunăm/ 
Cu toții ne salutam! ,, 
,, Bună dimineața, petale frumoase! ,, 

 Copiii sunt indemnați să își aleagă câte o petală: fetițele o petală de culoare roșie, iar 
baieții o petală de culoare galbenă, cu ajutorul acesteia se vor saluta: ,,Bună dimineața, petală 
frumoasă! ,,   ,,Bună dimineața, petală parfumată! ,, ,apoi pe rând merg la panoul prezenței si își 
așează petala in jurul unui rotund portocaliu obținându-se astfel o floare a grupei,iar pentru a afla 
ce floare este, copiii vor dezlega o ghicitoare: ,,Spuneți,spuneți/Care floare/Înflorește 
toamna,oare?,, (crizantema) 



  7

Floarea grupei este incompleta deoarece nu are tulpină și frunzulițe, motiv pentru care 
Meteorologul Zilei, deoarece trăiește in armonie cu natura (Omul Zilei-a adus flori la grădiniță să 
le observăm și noi) va completa floarea grupei, care este acum fericită ți ne zâmbește. 

Educatoarea este curioasă ce culoare ar vrea fiecare copil sa fie dacă ar fi o floare.( Î.D.) 
          Autocunoasterea : ,,Eu sunt floarea...si as vrea sa am culoarea...,tu esti..., prezentările 
incep cu educatoarea si vor continua cu fiecare copil. 
          Noutatea zilei: educatoarea le spune copiilor: ,,Haideți să vă spun acum, ce mi s-a 
întâmplat ieri.După ce am plecat de la grădiniță, mergând spre casă m-am întalnit cu Zâna 
Toamna,care mi-a spus că a auzit foarte multe lucruri frumoase despre voi. Ea a vrut să vină să 
vă vadâ. Între timp a apărut o problemă care a împiedicat-o  să ajungă la voi.  

Surpriza : Pentru că ea nu a mai putut ajunge, mi-a dat mie sa va aduc acest coș plin cu 
flori si ia uitati copii v-a trimis și o scrisoare,. Sunteți curioși să aflați ce v-a scris? Și eu sunt! 
Dar pentru că este pentru voi, eu nu am putut să o deschid. Vreți să o deschidem împreună? 
                   (ANEXA 1)                                                    
TRANZIȚIA  de la un sector la altul se va realiza prin săritură într-un picior și recitarea 
versurilor: ,,Unu, doi, 
                                     Unu, doi, 
                                     Vreau și eu aici la voi! ,, 
       Le voi spune copiilor ca Zâna Toamna  a cerut ajutorul  exact cui trebuia, pentru ca azi noi 
stim cum sa ne purtam cu florile,cum sa le ingrijim si mai ales stim si culorile florilor pe care ni 
le-a trimis si vom face un joc care se numeste ,,Buchetele de flori” si ca in cadrul  aceastui joc 
noi vom forma grupe de flori care au aceeasi culoare. 
      Jocul didactic se va desfasura mai intai frontal si apoi in centre de activitate. Urmeaza 
explicarea jocului ,enuntand sarcinile ce le au de rezolvat si regulile lui. Dupa ce au primit 
explicatiile necesare desfasurarii jocului urmeaza jocul de proba. Se trece apoi la desfasurarea 
propriu-zisa a jocului. 
    Activitatea jocului se va muta in centre de activitate. 
  TRANZIȚIA spre sectoare se va realiza prin jocul ,,Trenulețul prietenieiˮ. 

Toți copiii vor forma un ,,trenˮ care va circula pe la fiecare centru (stație). Se ve realiza 
astfel prezentarea centrelor și al materialului existent la fiecare centru. Copiii se vor așeza la 
centre, în funcție de culoarea crizantemei aflate pe medalionul din pieptul lui (crizantema roșie-
centrul ARTĂ, crizantema albă –centrul ȘTIINȚĂ, crizantema galbenă –centrul NISIP ȘI APĂ). 
Jocul continuă până când toți copiii își vor ocupa locurile la centre .Pe măsuțele de la centre vor 
exista medalioane având culorile identice cu cele aflate pe medalioanele din pieptul lor.   
 (Se merge la fiecare centru pentru a familiariza copiii cu materialele, sarcinile de lucru si 
obiectivele urmarite.) 
          La centrul STIINTA trebuie sa grupeze obiectele dupa culoare, sa denumeasca grupele 
formate;sa recunoasca culorile grupelor formate.  
         La centrul ARTA vor confectiona crizanteme in funtie de culoarea florii pe care si-a ales-o  
cu ajutorul materialelor puse la dispozitie de educatoare. 
        La centrul NISIP ȘI APĂ copiii vor colabora pentru a realiza cu ajutorul materialelor puse 
la dispozitie o gradina cu flori.  
     Tranzitia catre ultima parte a activitatii integrate se va face prin jocul cu text si cant ”Bat din 
palme”:”Bat din palme clap,clap,clap/Din picioare trap,trap,trap/Ne-nvartim ,ne rasucim florile 
le mirosim./Hai la stanga tot asa /Si la dreapta uite-asa./Ne-aplecam,ne ridicam/Floarea ca sa o 
udam!” 
       In ultima etapa a zilei – A.L.A. III – copiii vor desfasura un joc distractiv numit ”Buchetele 
de flori”.Copiii trebuie sa se deplaseze in cerc intonand o strofa dintr-un cantec,iar la semnalul 
educatoarei se vor grupa in cele 4 colturi ale grupei in functie de culoarea florii de pe 
medalion.In 4 colturi ale grupei vor fi asezate 4 vaze cu flori. Jocul se va repeta ,copiii 
schimbandu-si medalioanele intre ei. 
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EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONTINUT STIINTIFIC STRATEGIIL
E DIDACTICE 

EVALUAREA 

 
 
1.Moment 
organizatoric 

   * Pregatirea materialelor necesare pt. 
fiecare centru de activitate. 
   *Asigurarea unui climat educational 
favorabil,in concordanta cu tema 
saptamanii. 
   *Intalnirea de dimineata: cu tema “Dac-
as fi o floare as vrea sa am 
culoarea...”.Copiii se vor aseza in semicerc 
si se vor saluta, copiii au posibilitatea de a-
si impartasi ideile, de a-si manifesta starea 
de spirit de buna dispozitie. 
Noutatea zilei,autocunoasterea,surpriza 
zilei. 

 
 
 
Coversatia, 
 
 
 
problematizarea 

 
 
 
*Evalurea 
actional 
programatica 
(salutul) 
*orala 

2.Captarea 
atentiei 

    *Se va realiza prin prezentarea coșului 
cu flori precum și a scrisorii trimise de 
Zâna Toamnă (ANEXA 1) 

  

 
 
 
3.Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

     Le voi spune copiilor ca Zâna Florilor a 
trimis coșulețul cu flori si a cerut ajutorul 
exact cui trebuia pentru ca noi astăzi , 
pentru ca azi noi vom face un joc care se 
numeste,,Buchetele de flori” si ca in cadrul  
aceastui joc noi vom forma grupe de flori 
care au aceeasi culoare. 

 
Conversatia 
explicatia 

 

 
 
 
 
 
4.Dirijarea 
invatarii 

      Urmeaza explicarea jocului  , enuntand 
sarcinile ce le au de rezolvat si regulile lui. 
     Pe masuta din fata lor, copiii vor vedea 
ca sunt patru vaze de patru culori - le voi 
cere sa le denumeasca. 
    Copilul care va fi atins cu bagheta 
magica a Zânei Florilor”., va culege o 
floare si o va aseza in  vaza a care are 
aceeasi culoare  cu a florii. 
     Copilul,  care a lucrat corect, va fi 
aplaudat educatoare si de colegi. 
      Dupa ce au primit explicatiile necesare 
desfasurarii jocului urmeaza jocul de 
proba.  
      Se trece apoi la desfasurarea propriu-
zisa a jocului.La sfarsitul jocului, dupa ce 
au fost ,,culese “ toate florile si au fost 
puse in cutiile corespunzatoare,educatoarea 
apreciaza activitatea fiecarui copil. 
    Activitatea jocului se va muta in centre 
de activitate. 

 
 
Explicatia 
Demonstratia 
 
 
Jocul 
 
 
Miscarea 
 
 
Vaze  colorate 
Aplauzele 
 
conversatia 
Jocul 
 

 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
*Aseaza florile 
in functie de 
indicatiile 
primite. 
 
 
 
 
 
*motiveaza 
alegerea facuta; 
 
Respecta 
indicatiile date 
de educatoare. 
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5.Obtinerea 
performantelor 

Tranzitia catre centrele de activitate se va 
realiza prin jocul ,,Trenulețul prietenieiˮ. 
     Se merge la fiecare centru pentru a 
familiariza copiii cu materialele, sarcinile 
de lucru si obiectivele urmarite. 
   
La centrul STIINTA trebuie sa grupeze 
obiectele dupa culoare, sa denumeasca 
grupele formate;sa recunoasca culorile 
grupelor formate. 
 
 
 
La centrul ARTA vor confectiona 
crizanteme in funtie de culoarea florii    pe 
care si-a ales-o  cu ajutorul materialelor 
puse la dispozitie de educatoare,vor duce 
crizantema realizata in coltul 
potrivit(culoarea potrivita) 
 
 
La centrul NISIP ȘI APĂ copiii vor 
colabora pentru a realiza cu ajutorul 
materialelor puse la dispozitie o gradina cu 
flori. 

Jocul 
 
 
Munca in echipa 
Explicatia 
conversatia 
* flori de 
diferite culori 
Cosulete 
Siluete de flori 
de diferite culori 
*betisoare 
reprezentand 
tulpinile florilor, 
frunze, flori  de 
crizantema din 
carton colorat, 
siluete de 
flori,lipici. 
*cutie plastic, 
pamant, apa, 
flori 

 
 
 
 
 
 
*Grupeaza 
jetoanele in 
functie de 
culoarea  florii 
alese 
 
 
 
*Confectioneaza 
crizanteme in 
functie de 
culoarea florii 
alese; 
*duce produsul 
final in coltul 
corespunzator 
culorii; 
*metoda”celor 4 
colturi.” 
 
*realizeaza o 
gradina cu flori( 
fiecare echipsa 
realizeaza cate 
un rond de flori-
in functie de 
culoare) 
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6.Evaluarea 
activitatii 

    Tranzitia catre ultima parte a activitatii 
integrate se va face prin jocul cu text si 
cant ”Bat din palme”:”Bat din palme 
clap,clap,clap/Dinpicioare trap,trap,trap/ 
Ne-nvartim ,ne rasucim florile le 
mirosim./N e-aplecam,ne ridicam/Floarea 
ca sa o udam!” 
  *Se va realiza prin jocul distractiv 
”Buchetele de flori”.  
   Se trece la o alta varianta de joc in care 
se aplica metoda interactiva de grup  ,,Cele 
patru colturi”. 
    Le voi explica cum ne vom juca. Fiecare 
copil va alege cate un medallion cu o 
floare de culoarea pe care o prefera.In sala 
de grupa vor fi asezate in patru colturi 
fanioane cu flori de patru culori.La 
semnalul ursuletului copiii se vor grupa la 
coltul culorii florii sale. 
     Educatoarea le va cere sa motiveze 
alegerea. 
       Dupa un prim joc , copiii vor face 
schimb de  medalioane, le va cere din nou 
sa se grupeze, motivand apoi alegerea.  
      O ultima varianta va fi schimbarea 
colturilor, dupa care copiii se vor grupa din 
nou alegandu-si coltul de culoarea florii 
sale. 

 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
Aplauzele 
 
 
 
Medalioane cu 
flori de diferite 
culori 
Vaze cu flori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
Argumenteaza 
alegerea facuta 

7.Incheierea 
activitatii 

Toate produsele realizate la fiecare centru 
vor fi valorificate prin asezarea lor de catre 
copii in gradina cu flori pentru Zâna 
Florilor, realizandu-i astfel cea mai 
frumoasă gradină. 
Educatoarea le va multumi copiilor pentru 
activitatea desfasurata si pentru faptul ca 
au fost de acord sa o ajute pe Zâna Toamna 
realizandu-i o gradină atât de reusita.     
Se va face fixarea activitatii si aprecieri 
asupra participarii si comportarii copiilor 
la activitate. 
    Copiii vor primi  stimulente  

 
Conversatia 
Explicatia 
stimulente 

 
 
Aprecieri 
verbale 
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ANEXA 1 
 

Scrisoarea Zânei Florilor 
 
 
 

,, Dragii mei prieteni 
  

Mă bucur tare mult sa va cunosc ! Am auzit  multe laude la adresa voastră, cum că 
aţi învăţat multe lucruri interesante. 

Pentru că sunteţi nişte copii  isteţi  şi harnici , m-am gândit să vă trimit acest coș cu 
flori foarte frumoase.Să va jucați frumos cu ele, copii!  Și să aveți grija de ele pentru ca 
sunt ultimele flori din gradina mea. As fi vrut să am să vă trimit mai multe, dar din pacate 
o vrăjitoare rea mi-a stricat gradina cu frumoasele mele flori si… m-am gandit ca poate voi 
daca puteți cu ajutorul domnișoarei educatoare sa ma ajutați sa îmi faceți ( numai cum voi 
stiți ) o grădină cu flori. 

Mă puteţi ajuta confecţionând-o voi? 
V-am pregătit şi alte surprize pe care vă las să le descoperiţi singuri. 
Nu-mi rămâne decât să vă urez  spor la lucru, şi succes în rezolvarea sarcinilor. Cu 

siguranţă voi trece sa văd ceea ce aţi realizat . 
                                                                 
                                                                 Vă îmbrăţişez cu drag, 
                                                                          Zâna Florilor ,, 
 

 
 
 
 
 

 


