
 

 

 

 

 

 

 

PPRROOIIEECCTT    DDEE    AACCTTIIVVIITTAATTEE      
  IINNTTEEGGRRAATTĂĂ  

  
„„ Orăşelul magic al figurilor geometrice”” 



PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

DATA: 28.05.2014 

INSTITUŢIA: Grădiniţa PN. „Lumea Copiilor” Lupeni 

GRUPA: mare 

TEMA ANUALA : „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII : „Pretutindeni trăiesc copii” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Orăşelul magic al figurilor geometrice,, 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

1.ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:    

               - Domeniul ştiinţe: Activitate matematică 

    - Domeniul om şi societate  - Activitate practic-gospodărească 

                 Tema: „Orăşelul magic al figurilor geometrice” - joc logico-matematic  

-        -  activitate practic-gospodărească 

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ 
 
ACTIVITATEA: Activitate matematică 
SUBIECTUL: „Orăşelul magic al figurilor geometrice” -  forme geometrice 
MIJLOC DE REALIZARE: joc logico-matematic 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare şi sistematizare  de cunoştinţe şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢI: Verificarea, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice 
privind recunoaşterea şi descrierea formelor şi pieselor geometrice; 

 
OBIECTIVE  OPERAȚIONALE:         
   a) cognitive                               
- să descopere prin pipăire forma, mărimea, grosimea pieselor geometrice; 

- să descopere culoarea prin deducţie logică; 

-  să asocieze piesa cu un obiect asemănător din mediul înconjurător, stabilind asemănări 

ale formei; 

‐ să găsească piesa cerută având în vedere cerinţa dată; 
‐ să exemplifice utilizarile  piesei geometrice; 



     b) afective                                  
 -să participe cu interes si plăcere la activitate; 
 -să colaboreze cu colegii de grupă; 
     c) motrice                                   
- să adopte o poziție corectă a corpului la activitate; 
 -să mânuiască corect materialul distribuit; 
 
SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea numai cu ajutorul simţului tactil a formei, mărimii 
şi grosimii figurilor geometrice; deducerea culorii. 
 

REGULI DE  JOC: 

 1. Copiii sunt  ȋmpărţiţi ȋn doua subgrupe a cȃte 7 copii. Grupele vor trimite  pe rȃnd 

cȃte un reprezentant care va utiliza “Săculeţul fermecat” (va prinde ȋn mȃnă o piesă  fără să o 

scoată, şi va spune care este forma, mărimea şi grosime acesteia). Apoi piesa va fi scoasă din 

săculeţ, descrisă din nou şi aşezată la vederea tuturor copiilor. Un  reprezentant al echipei 

adverse va veni şi va cauta jetonul care corespunde figurii extrase şi o va plasa corespunzător 

pe macheta oraşelului figurilor geometrice, argumentȃnd răspunsul. 

2. Grupele vor trimite pe rȃnd un reprezentat care va extrage din coşuleţ o ȋntrebare. 

Vor răspunde cerinţei şi vor alege figura geometrică corespunzătoare răspunsului dat.  

 
ELEMENTE DE JOC:  aplauze, mişcare, surpriza, ghicirea, ritmizari; ȋnchiderea şi 
deschiderea ochilor 
 

 DOMENIUL OM  ȘI SOCIETATE (DOS) 
ACTIVITATEA: Activitate practic-gospodărească 
SUBIECTUL:  „Orăşelul magic al figurilor geometrice” 
MIJLOC DE REALIZARE: lucrare  individuală 
FORMA  DE ORGANIZARE: frontal şi individual 
TIPUL  ACTIVITĂȚII :Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi 
SCOPUL  ACTIVITĂŢII: :  

‐ formarea deprinderilor de a asambla şi de a integra prin lipire elementele într-o 
compoziţie unitarăformarea de deprinderi igienice. 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
a)cognitive                               
-  să denumească corect materialele şi instrumentele de lucru ; 
-  să decoreze tortul cu materialele pe care le au la dispoziţie ; 
-  să-şi exprime părerea faţă de lucrarea proprie şi faţă de cele ale colegilor ; 
-  să mânuiască corect şi lejer instrumentul de lucru  ; 
-  să-şi formeze deprinderi igienice. 
 
b)afective                                  
- să coopereze în vederea realizării machetei; 
- să manifeste interes pentru conținut; 



-să aprecieze lucrările pe baza următoarelor criterii: așezarea elementelor compoziționale, 
grad de finalizare, aspect. 
c) motrice                                  

- să adopte o poziție corectă a corpului la activitate; 

- să mânuiască corect materialul distribuit; 

- să respecte normele igienico-sanitare în timpul activității. 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic; 
Materiale didactice: ornamente pentru tort, blat de tort, creme, farfurioare, linguriţe, coifuri, 
stimulente.  
DURATA:  45-50 min. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. M.E.C.I., Curriculum pentru învăţământ preşcolar, 2008. 
2. „Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Bucuresti, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



SCENARIU DIDACTIC 

MOMENTELE 

ACTIVITĂȚII 

CONȚINUTUL ŞTIINȚIFIC  STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Moment 

organizatoric 

Amenajarea  sălii  de  grupă  şi  pregătirea 

copiilor pentru activitate. 

Conversația 

Explicația 

Frontală   

2. Captarea 

atenției 

  Se  realizează  prin  prezentarea”  săculețului 

fermecat”  cu  piese  geometrice  trimis  de 

Figurino, care îi roagă să descopere ce este în 

el  şi  �i  sfătuieşte    să    utilize  figurile 

geometrice pentru a completa oraşul �n care 

el locuieşte.(orăşelul figurilor geometrice). 

Expunerea 

Observația 

Observarea 

capacității 

de  atenție 

voluntară 

Oralã / frontală 

 

 

3. Anunțarea temei şi 

a obiectivelor 

   Introducerea în activitate o voi realiza 

prin citirea scrisorii din plicul numarul 2 

in care se precizează că, pentru realizarea 

altei dorinţe a lui Figurino, va trebui 

desfăşurat un joc   logico-matematic. 

 În cadrul acestui joc vom recunoaşte 

figurile geometrice, vom descoperi care 

este  forma, mărimea şi grosimea lor, vom 

stabili care sunt asemănările şi deosebirile 

dintre figuri şi vom desena figuri 

geometrice cu niste creioane mai speciale. 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

Frontală  

 4.Desfăşurarea 

activității 

 

 

  Prezentarea materialului didactic 

      Voi  prezenta  copiilor  materialul  didactic 

cu  care  ne  vom  juca :  săculețul  fermecat  cu 

figuri  geometrice  de  diferite mărimi,  culori, 

forme şi grosimi . 

 

Conversația 

 

 

 

Frontală  

Individuală 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)  Explicarea  regulilor  jocului  propriu‐zis: 

Copilul  va  veni  la  “Săculețul  fermecat”(va 

prinde �n m�nă o piesă  fără să o scoată, şi va 

spune care este  forma, mărimea  şi grosime). 

Apoi  piesa  va  fi  scoasă  din  săculeț,  descrisă 

din nou şi aşezată la vederea tuturor copiilor. 

Fiecare copil va veni si va extrage din săculeț 

câte  o  formă  geometrică.  Cei  care  vor  ghici 

caracteristicele formei, fără să deschidă ochii 

,  va  fi  desenat    de  doamna  educatoare  pe 

obraz (cu un creion special) cu aceeaşi formă. 

 În  partea  a  doua  a  jocului  se  vor  forma  2 

grupe.  Acestea    vor  trimite  pe  r�nd  un 

reprezentat  care  va  extrage  din  cosuleț  o 

�ntrebare. Vor răspunde cerinței şi vor alege 

figura  geometrică  corespunzătoare 

răspunsului  dat.  Fiecare  răspuns bun  dat de 

fiecare    copil din echipă  va  fi  stimulat. Dacă 

răspunsul dat  este incorect, atunci răspunsul 

corect va fi dat de educatoare (sau de un alt 

copil).  

  Pentru  ca  jocul  să  se  desfăşoare  corect 

trebuie să  respectați  regulile  lui: să aşteptați 

semnalul meu de start şi terminare a  jocului, 

să  vă  anunțați  prin  ridicarea  mâinii,  să 

aşteptați să fiți numiți. 

b)  Executarea jocului de proba 

‐  jocul  va  fi  executat  mai  �nt�i  de  cadrul 

didactic care va aprecia gradul de �nțelegere 

a  regulilor  şi  a  sarcinii  jocului,  reamintind 

criteriile de reuşită ale jocului.  

 

Explicația 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Exercitiul 

 

 

Problematizarea 

 

Jocul didactic 

 

 

Problematizarea 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea  

�nvățării  

 

 

 

6.Obținerea 

performantei 

 

c)Executarea jocului propriu‐ zis 

  Jocul  �ncepe  la  semnalul meu.  La  �nceput 

voi  interveni  mai  mult  pentru  a  reaminti 

regulile jocului, d�nd unele indicații metodice 

. 

  Copiii  care  vor da  răspunsuri  corecte  vor  fi 

stimulați,  iar  ceilalți  care  vor  da  răspunsuri 

greşite sau  le expira timpul de g�ndire vor  fi 

puşi  �n  situația  de  a  repeta  denumirea 

fiecărei piese şi însuşirile acesteia. 

d) Complicarea jocului 

Se va face  împărțirea pe 2 grupe, urmând ca 

preşcolarii din câte o echipă să vină pe  rând 

să aleagă un bilețel din coşuleț. Ei trebuie sa 

aleagă  figura  geometrică  care  îndeplineşte 

cerințele .Pentru fiecare răspuns corect ei vor 

primi  câte  un  stimulent.Va  câştiga  echipa 

care a primit cele mai multe stimulente.  

Tranziția:  Vor  fi  apreciate  răspunsurile 

corecte şi se vor �ndruma copiii spre centrele 

de  lucru  de  la  activitatea  practica  unde  vor 

orna  blaturile  de  tort  cu  diverse  forme 

geometrice. 

1.Intuirea materialului didactic 

 Copiii  vor  enumera materialele  de  lucru  de 

pe masută  . Pentru a avea un aspect cât mai 

plăcut noi  va  trebui  să decorăm blaturile  cu 

figuri  geometrice  şi  să  lucrăm  îngrijit  la 

măsuțe. 

2  Explicarea  şi  demonstrarea  etapelor  de 

lucru :   Explic  copiilor  şi demonstrez modul 

de  lucru.  Precizez  că  vor    folosi  prima  dată 

crema de prăjituri cu care vor orna tortul pe 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

 

Observația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

     Orală 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

Frontală  

Individuală  

 

 

 

Individual 



  care  vor  trasa mai multe  forme  geometrice 

cu ajutorul creioanelor de decor speciale. 

    3.      Executarea  exercițiilor  pentru 

încălzirea  muşchilor  mâinii:  “Jocul 

degețelelor “, “Cântăm la pian” 

4.  Executarea lucrării de către copii.     

    Voi supraveghea copiii �n timp ce lucrează, 

voi urmări respectarea etapelor de  lucru, voi 

acorda  explicații  suplimentare  şi  ajutor 

copiilor care �nt�mpină dificultăți. 

    C�nd majoritatea copiilor au terminat     voi 

anunța �ncetarea lucrului. 

Exercițiul 

 

 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

7.Evaluarea activității 

Aprecierea  lucrărilor  şi  a  modului  cum  au 

decoratul blatul de tort, aprecierea se face pe 

baza următoarelor  criterii:  aspect  şi  grad de 

finaliyare.  

Turul galeriei 

Conversația 

Evaluare curentă 

8.Încheierea 

activității 

În  �ncheierea  activității  împreună  cu  copiii 

vom analiza  "turul galeriei",  făcând aprecieri 

asupra  muncii  fiecărui  copil.  Sunt 

recompensați  cu  rezultatul  muncii  lor 

(torturile). 

 

Turul galeriei 

Conversatia 

 

Evaluare curentă 

 

 

 

 

 


