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Nivelul II   
Propunător:  Valerica Radu 
Tema anuală: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Tema proiectului:  „De vorbă cu soarele” 
Tema zilei: „Floarea din cer” 
Tipul de activitate: transmitere de noi cunoştinţe, fixare, relaxare  
Forma de realizare: Activitate integrată  
ADE: DLC: „ Floarea din cer” – povestirea educatoarei 
           DEC: „Soarele-floarea din cer!” - pictură 
ALA 1: Ştiinţă: „Ce ştim despre soare?” – vizionare film CD 
              Construcţii: “Soarele” – construcţie plană 
              Artă: „Soarele” – aplicatie                
Tranziţii:  
                               „Răsai soare peste munţi, 
                              Peste case, peste curţi, 
                              Şi peste cirezi de boi 
                              Şi peste turme de oi. 
                              Răsai şi pe capul meu 
                              Şi pe tot trupşorul meu 
                              De la cap pân’ la picioare 
                              Şi mă luminează soare.” 
ALA 2:  „Dansul soarelui şi al planetelor” – dans ritmic. 
Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii 
de a intra în relaţie cu ceilalţi. 
Obiectiv de referinţă: să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în 
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor. 
Obiective operaţionale: 
ADE 
DLC: 
 -să audieze cu atenţie textul poveştii; 
 -să înţeleagă caracteristicile expresive şi estetice ale textului; 
 -să răspundă adecvat la mesajele transmise; 
 -să solicite ajutorul atunci când nu înţelege un mesaj; 
DEC: 
 -să picteze imaginea soarelui:  
 -să execute efecte plastice folosind diferite tehnici de lucru; 
 ALA 1 
ŞTIINŢĂ: 
 -să vizioneze cu atenţie derularea filmului; 
 -să comenteze noile informaţii; 
 -să adreseze întrebări; 
 CONSTRUCŢII:  
  -să sorteze materiale potrivite pentru contrucţii; 
  -să realizeze imaginea soarelui din materiale diferite; 
ARTĂ: 
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 -să taie panglici de hârtie creponată; 
 -să răsucească panglicile de hârtie; 
 -să asambleze discul cu razele soarelui; 
ALA II: 
 -să execute mişcări ritmice de dans sugerate de linia melodică; 
 -să dovedească coordonare, ritm şi o bună orientare spaţială.  
STRATEGII DIDACTICE 
Metode şi procedee: -expunerea, observaţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, lucrul pe grupe, 
„Mâna oarbă”, „Turul galeriei”. 
Material didactic folosit: -calendarul naturii, panou pentru prezenţă, computer, CD, coli de hârtie, 
acuarele, pensule, beţişoare, piese plane, hârtie creponată, aracet, duplex, costumaţii, CD.  
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
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                                                                  SCENARIUL ZILEI 

        Activitatea va debuta cu întâlnirea de grup în cadrul ADP , între copii şi educatoare, prin 
intermediul „Salutului de dimineaţă”: ”Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit. / În cerc să ne 
adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm”. Bună dimineaţa raze de soare!”. Se va face prezenţa, se va 
completa calendarul naturii, se va transmite mesajul zilei: 

                       - Soare, soare, domn bălai 
                        Spune-mi căte raze ai? 
                        -Zău că nu ştiu, măi nepoţi, 
                         Căte am ajung la toţi. 
                       -Soare-soare, domn frumos, 
                        La căţi dai lumină jos? 
                        Nu ştiu, eu nu socotesc  

             Pe căţi măngăi şi-ncălzesc! 
În colţul de la calendarul naturii se descoperă o carte de poveşti, ca element surpriză, 

deschisă la o anumită pagină. Copiii îşi exprimă dorinţa să asculte povestea. 
 După încheierea activităţii de povestire se trece la prezentarea centrelor de interes prin 

tranziţia-cantec:                               
                                            Soarele printr-o fereastră  

                                Cald şi vesel a intrat 
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                                Uite, odăiţa noastră  
                                Ce frumos s-a luminat! 

                                           Refren: 

                                 Soare, soare dragă soare, 
                                 Când pe cer tu străluceşti 
                                 Soare, soare dragă soare, 
                                 Sănătate-mi dăruieşti! 
 

                                             Unde-i soare-i sănătate 
                                 Noi de-aceea îl iubim 
                                 Bucuroşi din palme batem 
                                 Şi pe soare îl dorim. 
 
Prin metoda „Mâna oarbă” copiii îşi aleg centrul unde vor lucra pentru început, urmând ca 

pe parcurs să se rotească pe la toate centrele.  
În zona Ştiinţă copiii vor viziona cu atenţie derularea filmului, vor comenta noile informaţii 

şi vor adresa întrebări; 
În zona Construcţii copiii vor sorta anumite materiale pentru a putea realiza imaginea 

soarelui; 
În zona Artă copiii vor tăia panglici din hârtie creponată, vor răsuci panglicile şi vor 

asambla discul cu razele soarelui. 
Activitatea de la DEC va fi integrată în cadrul centrului (Artă). 
După încheierea lucrului la centre se expun lucrările şi se apreciază prin metoda: „Turul 

galeriei”. 
Trecerea la ALA II se realizeză prin tranziţia: 

„Răsai soare peste munţi, 
Peste case, peste curţi, 
Şi peste cirezi de boi 
Şi peste turme de oi. 
Refren:  Răsai soare frăţioare – bis 
Răsai şi pe capul meu 
Şi pe tot trupşorul meu 
De la cap pân’ la picioare 
Şi mă luminează soare”. 

Copiii vor fi costumaţi în soare şi planete. Pe fond muzical se vor executa mişcări de dans 
sugerate de linia melodică simulând mişcarea planetelor în jurul soarelui. 

În încheierea activităţii vor primi stimulente surpriză. 
 

 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGIILE 
DIDACTICE 

EVALUARE 

 

Organizarea 
activităţii 

 

Se amenajează spaţiul educaţional.  
Se pregăteşte materialul didactic 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGIILE 
DIDACTICE 

EVALUARE 

 

Întâlnirea de 
dimineaţă 

 

 

 

 

 

 

DLC 

Captarea atenţiei 

  

Anunţarea temei 
şi familiarizarea 
cu obiectivele 
operaţionale 

Expunerea 
poveştii 

 

 

Asigurarea feed 
back-ului 

 

 

Încheierea 
activitatii 

 

 

”Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au 
sosit. / În cerc să ne adunăm,/ Cu 
toţi să ne salutăm:  
Bună dimineaţa , raze de soare!”. 
 Se face prezenţa, se  completeaza 
calendarul naturii, se  transmite 
mesajul zilei prin recitarea de către 
educatoare a poeziei: „ Cantecul 
soarelui” de Grigore Vieru. 
 În sala de grupă se descopera 
surpriza: o carte de poveşti deschisă 
la o anumită pagină. Copiii îşi 
exprimă dorinţa să asculte povestea. 

„Astăzi, copiii am să vă spun 
povestea: „Floarea din cer” de Ion 
Lilă. Voi trebuie să ascultaţi cu 
atenţie povestea, să urmăriţi 
imaginile prezentate, să înţelegeţi 
mesajele expresive, estetice ale 
textului şi să răspundeţi la întrebările 
adresate. 

Se expune povestea, se prezintă 
imaginile sugestive din poveste, se 
subliniază caracteristicile expresive 
şi estetice ale textului. Copiii vor fi 
solicitaţi să răspundă adecvat la 
mesajele transmise. 

Pornind de la imaginea soarelui 
copiii vor fi încurajaţi să-şi 
imagineze un dialog cu soarele. 

 

După încheierea activităţii de 
povestire se trece la prezentarea 
centrelor de interes.  

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Expunerea 

Observaţia 

Explicaţia  

 

Conversaţia  

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tranziţie Cântec: 
 Soarele printr-o fereastră  
Cald si vesel a intrat 

 

Exerciţiul 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGIILE 
DIDACTICE 

EVALUARE 

 

Uite, odăiţa noastră  
Ce frumos s-a luminat! 

                                           
Refren: 
Soare, soare dragă soare, 
Când pe cer tu străluceşti 
 Soare, soare dragă soare, 
Sănătate-mi dăruieşti! 

 
 Unde-i soare-i sănătate 
 Noi de-aceea îl iubim 
 Bucuroşi din palme bate 
 Şi pe soare îl dorim. 

ALA1 

 

Prin metoda „Mâna oarbă” copiii 
îşi aleg centrul unde vor lucra pentru 
început, urmând ca pe parcurs să se 
rotească pe la toate centrele.  

Pe parcursul desfăşurării activităţii 
pe centre, copiii  vor fi îndrumaţi şi 
se va urmări îndeplinirea sarcinilor. 

 În zona Ştiinţă copiii vor viziona cu 
atenţie derularea filmului, vor 
comenta noile informaţii şi vor 
adresa întrebări; 

În zona Construcţii copiii vor sorta 
anumite materiale pentru a putea 
realiza imaginea soarelui; 

În zona Artă copiii vor tăia panglici 
din hârtie creponată, vor răsuci 
panglicile şi vor asambla discul cu 
razele soarelui pe un suport dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Copiii 
realizează 
sarcinile la 
fiecare centru 
de activitate 

 

DEC  La sectorul artă se va face 
explicarea şi demonstrarea temei 
pentru toţi copiii. 

Intuirea materialelor: Se prezintă 
copiilor materialele necesare 
realizării temei. 

Anunţarea temei: Astăzi vom picta 
“Soarele-floarea din cer!” Voi 

Conversaţia 

 

 

 

 

Expunerea 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGIILE 
DIDACTICE 

EVALUARE 

 

trebuie să va imaginati si sa redati 
soarele ca pe o floare, cu petale de 
mai multe forme, sa alegeti dupa 
preferinta  diferite tehnici si 
instrumente  de lucru, să realizaţi 
lucrări curate şi îngrijite.” 

Prezentarea modelului: Li se prezintă 
copiilor mai multe modele de soare 
realizat prin diferite tehnici( soare cu 
raze din linii drepte, soare cu raze ca 
petalele florilor, dactilopictură, ş.a). 

Explicarea şi demonstrarea temei: Li 
se explică copiilor modul în care vor 
amesteca anumite culori, cum vor 
dispune razele-petale in jurul 
discului, cum pot reda senzatia de 
caldura a soarelui prin dozarea 
culorilor. 

Executarea lucrărilor de către copii: 

Copiii îşi aleg tehnicile preferate şi 
lucrează cu atenţie. 

Copiii sunt ajutaţi şi îndrumaţi acolo 
unde este nevoie. 

Evaluarea: Lucrările sunt expuse la 
panou, analizate şi apreciate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Analiza  

 

 

 

Copiii 
urmăresc cu 
atenţie 

 

 

 

 

Copiii pictează 
soarele 

Turul galeriei După încheierea lucrului la centre se 
expun lucrările şi se apreciază prin 
metoda: „Turul galeriei”. 

Analiza   

Tranziţie Pe versurile cântecului „Răsai soare” 
copiii vor ieşi din sala de grupă 
pentru a-şi pregăti costumaţiile.  

Exerciţiul   

 

Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri verbale asupra 
modului de desfăşurare a activităţii. 

 

Aprecieri  

Copiii îşi 
exprimă 
părerile despre 
activitatile 
desfăşurate. 

 


