
 
 
 
 

 
 
UNIT. DE ÎNV.: Gr. P.N. Puţu cu Salcie 
EDUCATOARE: Prof. Înv. Preşc. Dinu Adriana  
GRUPA: NIVEL I (Gupa Mijlocie) 
TEMA ANUALǍ: “Cum este /a fost şi va fi aici pe pǎmânt.” 
TEMA ACTIVITǍŢI: ”Paştele la români” 
TEMA ZILEI: “ Îl aşteptǎm pe iepuraş” 
TIPUL ACTIVITATI: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrate (ALA I+DS) 
CATEGORI DE ACTIVITATE: 
  ADP: 
       RUTINE: -Întâlnirea de dimineaţǎ: “ Iepuraşul va veni.” 
     -Salutul, Prezenta, Calendarul Naturii; 
     -Ne pregǎtim pentru activitǎţi. 
 TRANZIŢII: “Imitǎm iepuraşii” 
  ADE: 
      -Activitatea matematicǎ (DŞ) joc didactic: “Al câtelea iepuraş lipseşte” –recunoaşterea şi 
precizarea locului fiecarui numǎr şi utilizarea corectǎ a numeralului ordinal. 
  ALA I: 
    CONSTRUCŢII: “Cǎsuţa iepuraşului” – Construire prin alǎturare şi suprapunere. 
    JOC DE ROL: “De-a cofetarii” –interpretarea rolului de cofetar                    
            ARTǍ: “Coşul cu ouǎ” –Lipire 
  ALA II: 
    - “Gǎseşte ouǎle” – joc de atenţie 
    - “Prinde-ma” – joc de mişcare 
    - “Plimbǎ oul”  – Joc liniştitor 
 
SCOP: DŞ: Consolidarea capacitǎţi de a recunoaşte locul fiecǎrui numǎr în şirul numeric şi 
utilizarea corectǎ a numeralului ordinal. 
  ALA I: Consolidarea priceperilor si deprinderilor de a construi prin alǎturare şi 
suprapunere, de a utiliza tehnica de lucru insusita; lipire, si de a interpreta rolul de cofetar 

ALA II: - consolidarea deprinderii de a realiza corect deprinderile motrice invatate: 
alergare, mers, saritura, dezvoltarea atentiei,a socializarii, relaxare; 

 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
  ADE: DŞ: Activitate matematicǎ: 
    O1 – Sǎ numere corect în şir crescator şi descrescǎtor în limitele 1-5; 
    O2 – Sǎ identifice lipsa unui obiect dintr-un şir format, sǎ-l denumeascǎ utilizând 
numeralul ordinal in limitele 1-5; 
    O3 – Sǎ denumeascǎ corect vecinul mai mare şi vecinul mai mic, al unui numǎr în 
şirul numeric 1-5.                                                                                     
 
    Regulile jocului:copiii vor fii impartiti in doua echipe:echipa “iepurasilor” si echipa’oualelor 
rosii’.Cu bagheta magica,vom descoperii cifrele disparute si vom realiza sarcinile oferite, pentru 
fiecare raspuns corect le voi da cate o floricica.Castiga echipa care a acumulat cele mai multe 
floricele.Echipa care greseste raspunsul,va primi o pedeapsa hazlie.                         



 
    Elemente de joc:surpriza,aplauzele,intrecerea,manuirea materialelor. 
  
 ALA I: 
 CONSTRUCŢII: 
    O1 – Sǎ construiasca casuta Iepurasului prin alaturare si suprapunere folosind mai 
multe piese de constructii(cuburi mari si cuburi mici) 
 JOC DE ROL:  
    O1 – Sǎ pregǎteascǎ prajiturele pentru masa de Paşte; 
    O2 – Sǎ interpreteze rolul de cofetar. 
 ARTA: 
    O1 – Sǎ decoreze oul cu diferite forme; 
    O2 – Sǎ lipeascǎ oul decorat pe coşuleţ. 
  
 ALA II: 
    O1 – Sǎ manifeste spirit de atenţie; 
    O2 – Sǎ manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipǎ si fair-play; 
    O3 – Sǎ respecte regurile jocului. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
   METODFE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, problematizarea şi 
lucrul individual şi grupurii mici. 
   MIJLOACE DE INVǍŢARE: Calendarul naturii, jetoane cu cifre, creioane colorate, 
lipici, hârtie creponatǎ, hârtie glasse, machetǎ reprezentând o poeniţa cu flori multicolore, iepuraşi 
din carton. 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
- Curriculum pentru învǎţǎmântul preşcolar, MEC 2009 
- Revista învǎţǎmantul preşcolar, nr. 1-2/2009 
- Laborator preşcolar, ghid metodologic, ed. V&I Integral Bucureşti 2002 
- S. Breben, jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârstǎ preşcolarǎ şi şcolarǎ micǎ, 

vol. 4 Craiova 2010 
DURATA: 35’ 

 
 
 
 
 
 
INTALNIREA DE DIMINEATA; 

  Este o zi deosebitǎ. Sala de grupǎ este pregǎtitǎ şi işi aşteaptǎ “floricelele”. Aceştia nu sunt 
decât copiii de la grupa mijlocie, care s-au îmbrǎcat frumos şi au venit la grǎdiniţǎ curioşi sǎ vadǎ 
ce surprise le mai oferǎ şi aceastǎ zi, dar poate şi emoţionaţi, ştiind cǎ vor avea musafiri. 
SALUTUL; Copiii sunt aşezaţi în semicerc de manuţe pentru a putea stabili un contact vizual cu 
toţi membrii grupei. Rostesc urmǎtoarele versuri: 

“Dimineaţa a sosit 
Toate florile-au venit 
În cerc sǎ ne adumǎm 
Cu toţii sǎ ne salutǎm” 

 Ne salutǎm unii pe ceilalţi, ţinându-ne de mânuţe rostindu-ne numele 
PREZENTA; 

“Dupǎ ce ne-am adunat 
Şi frumos ne-am salutat 



Cu toţii sǎ ne uitǎm 
Panoul sǎ-l completǎm” 

 Fiecare copil işi alege un jeton (personajul care îl reprezintǎ) pe care îl va aşeza pe panoul 
cu prezenţa. Se vor identifica, copii absenţi şi motivul pentru care nu au venit la grǎdiniţǎ. 
CALENDARUL NATURII;Se va completa împreuna cu copiii ajutaţi de întrebǎrile: “Ce zi este 
astǎzi?”; “ În ce lunǎ ne aflǎm?”; “ În ce anotimp ne aflǎm?”; “Cum este vremea?”; “Care este tema 
sǎptǎmînii?”. 
NOUTATEA ZILEI: 
 Copii sunt anunţaţî cǎ dimineaţa devreme am primit de la poştǎ un colet pentru copii de la 
grupa “FLORICELELOR” din grǎdiniţǎ. 
 Un copil ajutǎ desfacerea coletului. Apare din colet un iepuraş pe nume Iepurilǎ care a adus 
o parte din materialele pentru activitǎţi şi care este supǎrat cǎ nu are cine sǎ îl ajute sǎ pregǎteascǎ 
ziua de Paşte, aşa cǎ doreşte sǎ fie ajutat. 

“Ca fluturaşii sǎ zburǎm  
La centre sǎ ne adunǎm 
Pe iepuraş sǎ il ajutǎm” 

 Facându-i curioşi, vom merge la fiecare centru şi le voi explica ce vor avea de fǎcut. 
 La  centrul JOC  DE ROL, vor modela din aluat “ouǎ dulci”, le vor tǎvǎli prin nucǎ de cocos 
şi le vor aşeza pe farfurii pregǎtind masa de Paşte. 
La Centrul CONSTRUCTII, vor realiza cǎsuţa Iepuraşului, care va rǎmâne toatǎ sǎptǎmâna în 
grǎdiniţa toatǎ sǎptǎmâna pentru ca iepuraşul sǎ aibǎ unde locui, folosind tehnici ca: suprapunere, 
alǎturare 
La Centrul ARTǍ, vor realiza lucrarea colectivǎ: “Coşuleţul cu ouǎ”, vor trebui sǎ decoreze ouǎle 
si sǎ le lipeascǎ astfel încât sǎ realizeze tema cerutǎ 
La Centrul ŞŢIINŢǍ, copiii vor numǎra crescǎtor şi descrescǎtor iepuraşii, vor numi vecini 
numerelor date şi vor observa al câtelea iespuraşi lipseşte în şirul numeric 1-5. 

“Hai sǎ-ncepem lucrul 
Sǎ avem mult spor 
Azi lucrazǎ fiecare 
Cu ce are la sector” 

 
 
 
 
 

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII 
 
 
 

Nr. 
CRT 

EVENIMENT   
DIDACTIC 

    CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

   1. Moment 
organizatoric 

Pregǎtesc materialele necesare bunei 
desfǎşurǎri a activitǎţii: aşez mobilierul, 
materialul didactic. 
   ADP: “Calendarul de la Iepuraş” 
(întâlnirea de dimineaţǎ): salutul, 
prezenţa, calendarul naturii, discuţii 
legate de tema sǎptǎmânii. 

  

   2. Captarea atenţiei    Postaşul a adus un cadou. De la cine o 
fi? Deschidem cadoul şi descoperim 
surpriza: un iepuraş care va ramane la 
noi toatǎ sǎptǎmâna, precum şi o parte 

 
 
- conversatia 

 



din materialele necesare la sector. 
   3. Anunţarea 

temelor şi a 
obiectivelor. 

   Astǎzi, ne vom juca cu iepuraşii, vom 
prepara prǎjiturele pentru masa de Paşte, 
vom construi iepuraşului o cǎsuţǎ şi 
vom decora oua, lipindu-le apoi în 
coşuleţ. 

 
-conversaţia; 
-explicaţia. 

 
-observarea 
comportamentul
ui copiilor. 

   4. Dirijarea 
învǎţǎrii. 

   Merg la fiecare sector, intuind cu 
ajutorul copiilor materialul didactic. 
Copiii au posibilitatea sǎ-şi aleagǎ 
centrul de activitate. 
 
      La sectorul ŞTIINŢǍ, ne vom juca 
jocul didactic: “Al câtelea iepuraş 
lipseşte”                                                 
Sarcinile jocului:                            -sa 
recunoasca cifrele in limitele 1-5;              
-sa numere crescator si descrescator;         
-sa recunoasca vecinii;                    -sa 
recunoasca care iepuras a plecat.               
Regulile jocului:copiii vor fii impartiti 
in doua echipe:echipa “iepurasilor” si 
echipa’oualelor rosii’.Cu bagheta 
magica,vom descoperii cifrele disparate 
si vom realize sarcinile oferite,daca 
raspunsurile si sarcinile le vom 
rezolva,pentru fiecare raspuns corect le 
voi da cate o floricica.Castiga echipa 
care a acumulat cele mai multe 
floricele.Echipa care greseste 
raspunsul,va primi o pedeapsa hazlie.      
Jocul de proba care se va realiza cu doi 
copii din echipele deja 
 
  Desfasurarea jocului: 
            Varianta 1:sa aseze cifrele in 
ordine crescatoare ( echipa iepurasilor)si 
descrescatoare (echipa ouale rosii)            
            Varianta 2:  sa numere 
crescator;copiii dintr-o echipa va 
numara crescator iar ceilalti vor numara 
descrescator                               
          Varianta 3: copiii vor pune mana 
la ochi la o bataie din palme si eu voi 
ascunde un iepurasi ,iar la doua batai din 
palme deschid ochii si vor fii intrebati 
“al catelea iepurasi a plecat?”          
          Varianta 4: copiii vor descoperii 
vecinii numerelor date,daca este mai 
mic sau mai mare decat vecinii sai. 

Varianta 5: copiii vor interpreta 
rolul de iepurasi si vor fii rugati de 
educatoare sa plece primul iepuras si al 

-observaţia; 
 
 
 
-explicaţia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-explicaţia; 
 
 
 
 
 
 
-demonstraţia; 
 
 
 
-explicaţia; 
-demonstraţia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-exerciţiul; 
 
 
 
 
-conversaţia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-stimularea 
verbalǎ; 
 
 
 
 
 
 
 
-observarea 
comprtamen-
tului copiilor. 
 

 
 
 
 

-stimularea 
verbalǎ; 
 
 
 
 
 
 
 

-observarea 
comprtamen-
tului copiilor. 



treilea iepuras. La fel se va proceda si cu 
echipa ouale rosii. 
 
   La sectorul JOC DE ROL; copiii vor 
modela din aluat “ouǎ dulci” vor tǎvǎli 
prin nucǎ de cocos, dupǎ care le vor 
aşeza pe farfurii, pregǎtind masa de 
Paşte. 
   La sectorul CONSTRUCŢII, 
preşcolarii vor construii cǎsuţa 
Iepuraşului, folosind operaţii ca: 
suprapunea si alǎturarea. 
   La sectorul ARTǍ vom decora ouǎ 
pentru Paşte. Explic şi demonstrez 
modul de lucru; pe un ou vom lipi: 
floricele, steluţe. Dupǎ decorat, vom lipi 
oul în coşuleţ, iar printre ele vom 
adǎuga şi cateva fire cu iarbǎ tot prin 
lipire. 
   Cer unui copil sǎ explice modul de 
lucru. 
   Exerciţii de încǎlzire a mâinilor: 
închidem şi deschidem pumnii, ne 
spǎlǎm pe mânuţe, batem din palme, 
morişca, picǎturii de ploaie. 
   Le urez copiilor “spor la lucru”. Trec 
pe la fiecare sector, ajutându-i acolo 
unde este cazul şi dând unele indicaţii: 
sǎ colaboreze unii cu alţii (la sectorul 
joc de rol şi construcţii). 
 Rotirea copiilor la celelalte centre de 
activitate. 
   Se desfǎşoarǎ activitatea şi cu celelalte 
grupurii de copii. 
 

 
 
 
 
-explicaţia; 
 
-demonstraţia; 
 
 
 
-explicaţia; 
-demonstraţia 
 
-exerciţiul; 
 
 
 
 
-conversaţia. 

   5. Obţinerea 
performanţei. 

   Copiii  va trebui sa rezolve sarcinile 
din fisa de munca independenta. 

-exercitiul 
- explicaţia. 

 

   6. 
 
 
 
 
 
 

Evaluare                 
.                               
 
 
 
 
 

   Împreunǎ cu întreaga grupǎ de copiii, 
voi merge la fiecare sector unde vom 
analiza lucrǎrile. 1-2 copii îşi exprimǎ 
pǎrerea în legǎturǎ cu lucrarea preferatǎ. 
   Copiii fac aprecieri referitoare la 
lucrul în echipǎ şi asupra lucrǎrilor 
analizate pe fiecare sector.              

-conversaţia. -analiza 
acţiunilor. 



 
7. 

 
Incheierea 
activitatii. 

 
Se vor face aprecieri asupra gradului de 
participare, asupra regulior de joc, 
asupra comportamentului individual şi 
colectiv al copiilor. Vor primi ecursoane 
ca recompensǎ. 
   Preşcolarii pǎrǎsesc sala de grupǎ, 
sǎrind ca iepuraşii. 

“Noi cu toţii am lucrat 
Şi lucrul am terminat 

Bucuroşi sǎ ne-nvârtim 
Şi afarǎ sa pornim 

Ca iepuraşii sǎ sǎrim”. 

  

 
 

ALA II:  
Prezentarea optimǎ a conţinutului şi dirijarea procesului de consolidare. 
 Se anunţǎ jocurile pe care le vom desfǎşura, se vor prezenta regulile fiecǎrui joc şi sarcinile 
aferente. 

1. “Gǎseşte ouǎle”-joc de atenţie. 
Se va desfǎşura în curtea grǎdiniţei, unde voi ascunde prin iarbǎ ouǎ din hartie glasse, iar 

copiii vor fi împǎrţiţi în douǎ grupe, iar grupa care va reuşi sǎ adune pentru iepuraşi cele mai multe 
ouǎ, va fi desemnatǎ câştigǎtoare. 

Se va desfǎşura un joc de probǎ. 
2.“Prinde-mǎ”-joc de mişcare. 
Un copil aleargǎ cu un ou din hartie glasse, iar un altul trebuie sǎ îl prindǎ. Jocul de va 

desfǎşura pe grupe, iar cei care reuşesc sǎ strângǎ cele mai multe ouǎ în coşuleţ câştigǎ. 
Se va face un joc demonstrative. 
3. “Plimbǎ oul”-joc liniştitor. 
 Se vor împǎrţi copiii in 3 echipe şi fiecare va avea o lingurǎ si un ou, la semnalul meu va 

pleca cu lingura in mânǎ şi cu oul, pânǎ vor ajunge la un punct desemnat de mine, se vor întoarece 
iar locul îl va lua urmǎtorul copil. Câştigǎ echipa care terminǎ prima. Dupǎ margine vor fi încurajaţi 
şi aplaudaţi. 

Se va desfǎşura întâi un joc de probǎ. 
 
 
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, jocul, demonstraţia. 
  MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: ouǎ colorate, hârtie galsse, linguri. 
OBŢINEREA PERFORMANŢELOR:  
 -se pune accent pe respectarea regulilor de joc şi îndeplinirea sarcinilor jocurilor; 
 -educatoarea îi antreneazǎ pe copii în desfǎşurarea jocurilor, urmǎrind implicarea 

acestora. 
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, întrecerea, cooperarea, spiritual de echipǎ. 
EVALUARE: observarea comportamentului copiilor, întrebǎrile şi rǎspunsurile copiilor. 
EVALUAREA PERFORMANTEI (ALA II): se fac aprecieri asupra gradului de 

participare asupra respectarii regulilor de joc şi asupra comportamentului individual şi colectiv al 
copiilor. 

ÎNCHEIEREA ACTIVITǍTII: Iepuraşul le mulţumeşte copiilor fiindcǎ au reuşit sǎ-l 
înveseleascǎ. 

Preşcolarii primesc aprecieri de la educatoare şi sunt rǎsplǎtiţi cu surprize. 
 
 


