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PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ 
Grupa mică, an şcolar 2013/2014 

  
 

Prof. Radu Ioana 
Grădiniţa cu program prelungit nr.16 Sibiu 

 
 
 

SEMESTRUL I 
 

SĂPTĂMÂNA PERIOADA TEMA PROIECT SUBTEMA 
1. 16 – 20 sept.  Formare 

deprinderi 
 

2. 23 – 27 sept.  Formare 
deprinderi 

 

3. 30 sept. – 4 
oct. 

 Evaluare 
iniţială 

“Iată-mă la 
grădiniţă!” 

4. 7 – 11 oct.  Evaluare 
iniţială 

“Să-ţi spun ce ştiu!” 

5. 14 – 18 oct. „Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

1. Surprizele 
Zânei 

Toamna 

„Cine este Zâna 
Toamnă?” 

6. 21 – 25 oct. „Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

 „Cămara cu legume 
a toamnei” 

7. 28 oct. – 1 nov. „Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

 „Coşul cu fructe al 
toamnei”  

 
8. 
 

 
4 – 8 nov. 

 
VACANŢĂ 

9. 11 – 15 nov. „Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 
 

 „Valsul florilor de 
toamnă” 
 

10. 18 – 22 nov. „Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 
 

Evaluarea 
proiectului 

„Toamna,   
sărbătoarea recoltei” 
 

11. 25 – 29 nov. „Cine 
sunt/suntem?” 

- „Noi suntem 
români!” 

12. 2 – 6 dec. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

2. Magia 
sărbătorilor 

de iarnă 

„Daruri în ghetuţe” 

13. 9 – 13 dec. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 „Obiceiuri străbune” 
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14. 16 – 20 dec. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 „Uite, vine Moş 
Crăciun!” 

 
23 – 27 dec. 

30 dec. – 3 ian. 
 

 
VACANŢA DE IARNĂ 

15. 6 – 10 ian. “Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

3. Feerie de 
iarnă 

“Fulgii albi încep să 
cearnă” 

16. 13 – 17 ian. “Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

 “Ne jucăm cu Zâna 
Iarna” 

17. 20 – 24 ian. “Când, cum şi de 
ce se întâmplă?” 

 „Poveşti la gura 
sobei” 

18. 27 – 31 ian.  Evaluare 
semestrială 

“Ce ştiu eu, ce ştim 
noi?” 

 
19. 

 
3 – 7 feb. 

 
VACANŢA INTERSEMESTRIALA 

 
 

 
SEMESTRUL AL II-LEA 

 
SĂPTĂMÂNA PERIOADA TEMA PROIECT SUBTEMA 

20. 10 – 14 feb. „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

4. Din 
lumea 

celor care 
nu 

cuvântă 

„În ograda 
bunicilor” 

21. 17 – 21 feb.  „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

 „Farmecul 
pădurii” 

22. 24 – 28 feb. „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

 „Vieţuitoarele 
apelor” 

23. 3 – 7 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

5. Zâna 
Primăvară 

„Zâmbetul mamei” 

24. 10 – 14 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 „Vestitorii 
primăverii” 

25. 17 – 21 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 
 

 „Parfum şi 
culoare” 
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26. 24 – 28 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 „Legume timpurii” 

27. 31 mar. – 4 
apr. 

“Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 „Zumzetul 
primăverii” 

28.  
7 – 11 apr. 

 
„ŞCOALA ALTFEL” 

 
 

14 – 18 apr. 
21 – 25 apr. 

 
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 

 
 

29. 28 apr. – 2 
mai 

“Cine şi cum 
planifică/organizează 
o activitate?” 

- „Hristos a înviat!” 

30. 5 – 9 mai “Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

6.”Învăţ 
de pe 

acum” 

„Meseria – brăţară 
de aur” 

31. 12 – 16 mai “Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

 „Cu ce călătorim?” 

32. 19 – 23 mai „Cine sunt/suntem?” 7. Eu şi 
lumea mea

„Eu şi familia 
mea” 

33. 26 – 30 mai „Cine sunt/suntem?”  „În lumea 
fermecată a 
grădiniţei” 

34. 2 – 6 iun. „Cine sunt/suntem?”  „1 Iunie – Ziua 
Internaţională a 
Copiilor” 

35. 9 – 13 iun.  Evaluare 
finală 

„Micii actori” 

36. 16 – 20 iun.  Evaluare 
finală 

„Marele bal” 

 
23 iun. – 12 sept. 

 

 
VACANŢA DE VARĂ 

 


