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Tema activităţii : „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti” 

Tipul activităţii: Însuşire  şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 

Forma de realizare: Activitate integrată [ADP +ALA+ADE(DOS+DŞ) +AR] 

Durata: o zi 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 

1. Activităţi de dezvoltare personală: 

 Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea 
zilei, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, mesajul zilei. 

2. Activităţi liber alese: 

 Artă  – “Iepuraşii veseli“ – decupare, lipire, aplicare. 

 Bibliotecă: “Oul de Paşti”- combinaţii de grafisme 
                    « Traseul Iepuraşului » - labirint 

 Joc de rol: „De-a gospodinele” – pregătim păscuţe pentru masa de Paşti 
3. Activităţi pe domenii experienţiale: Activitate integrată (“Tradiţii şi obiceiuri de Paşti”): 

 Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate  - lectură după imagini 

 Domeniul ştiinţă – Activitate  matematică  –  joc- exerciţiu (numeraţia în 
limitele 1-10) 

4. Activităţi recreative: 

 Joc de mişcare – “Iepuraşii jucăuşi” 

 Vizionare DVD – “Desen animat de Paşte” 

Scopul activităţii: 

 Cunoaşterea şi stimularea interesului pentru respectarea tradiţiilor şi  
obiceiurilor de Paşti; 

 Verificarea  şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la număratul în 
limitele 1-10. 



Obiective – La sfârșitul zilei copiii vor fi capabili : 

 Să realizeze lucrări utilizând tehnicile de lucru învăţate şi materialele puse la 
dispoziţie; 

 Să cunoască obiceiuri şi tradiţii legate de sărbătoarea  Paştelui; 

 Să descrie obiceiurile şi tradiţiile creştinilor legate de sărbătorile pascale; 

 Să numere conştient crescător/descrescător în limitele 1-10; 

 Să raporteze numărul la cantitate şi invers; 

 Să compună/descompună grupe de elemente; 

 Să ordoneze crescător /descrescător mulţimi de elemente în limitele 1-10; 

 Să participe cu interes  într-o atmosferă destinsă, plăcută  la activităţi 
recreative. 
 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, „Amestecă, îngheaţă, 
formează perechi”, „Mîna oarbă”, „Cubul”, problematizarea, demonstraţia, descrierea, jocul 
de rol, joc-exerciţiu, jocul recreativ, aprecieri verbale. 

Material didactic: Ieuraşi, calendarul naturii, ecusoane cu iepuraşi, coş cu ouă(jetoane), 
aluat pentru păscuţe, compoziţie pentru păscuţe (brânză, ouă, zahăr), şorţuleţe, sucitor, 
planşete, tăvi, ouă din polistiren, carton colorat, forfecuţe, material pentru aplicat (ochi, 
nas), lipici, carioci,  şablon (ou), fişe cu labirint, video-proiector, imagini PPT, jetoane (cifre, 
ouă, miei, iepuraşi, pască, cozonac), fişe de lucru, cub, baloane. 

Forma de organizare: frontală, individuală şi pe grupe. 

Bibliografie: 

 MECTS – “Curriculum pentru învăţământ preşcolar ”Editura DPH, 2009 

 „Activităţi integrate. Întrebări şi răspunsuri”, Editura Casa Corpului Didactic Cluj-
Napoca, 2009. 

 “Programa activităţilor instructiv-educative în gradiniţa de copii”, Preda V., 
Dumitrana M, Bucureşti, 2000. 

 www.didactic.ro 
 
 
 
 



 

 

                                     

                                       
                                      

                                     

               

                 

              ADP                                 

 Salutul şi împărtăşirea cu ceilalţi 
 

                Întâlnirea de dimineaţă va debuta cu salutul. Educatoarea va saluta copiii prin 
intermediul  versurilor: 

     „Dimineaţa a sosit  
      Toţi copiii au venit 
      În cerc să ne adunăm 
      Cu toţii să ne salutăm: 

‐ Bună dimineaţa, iepuraşi drăgălaşi! 
 

            Mesajul zilei : „De Sărbătoarea Învierii ne pregătim, prietenii iepuraşului să fim!” 
 

Copiii vor fi anunţaţi că astăzi este o zi specială în care ei vor fi iepuraşi şi fiecare  
va primi câte un ecuson cu un iepuraş alb sau gri. 
                 Salutul între copii se va realiza prin joculeţul „Amestecă, îngheaţă , formează 
perechi”. Aceştia vor fi aşezaţi în două cercuri concentrice. La îndemnul educatoarei 
„Amestecă!” copiii din cercul exterior (iepuraşii albi)  vor merge spre dreapta iar cei din cercul 
interior (iepuraşii gri)  spre stânga. La îndemnul „Îngheaţă” copiii se vor opri, iar la comanda  
„Formează perechi”  cei din cercul interior se vor întoarce cu faţa spre cei din cercul exterior 
şi vor forma perechi. Ei vor da mâna unii cu alţii, se vor saluta şi vor împărtăşi impresii.  
 

 Prezenţa 
 
     Într-o poieniţă se vor afla iepuraşi  cu poza copiilor. Fiecare copil prezent va   

desena un ouşor în coşuleţul  iepuraşului  cu poza sa, în timp ce educatoarea va consemna 
prezenţa în catalog. 



 

 Calendarul naturii 

                    Calendarul naturii se va completa, de către un iepuraş,  în timp ce se poartă o 
discuţie referitoare la ziua, data, luna, anul, starea vremii de afară  şi anotimpul în care ne 
aflăm.  

 Noutatea zilei 

                  Copiii vor descoperi în sala de grupa două  personaje surpriza (Rica Iepurica şi 
puiul ei, iepuraşul  Ţupa-Ţup). În ziua de Paşti aceştia au plecat împreună la Biserică.  Din 
fire mai năzdrăvan, iepuraşul Ţupa-Ţup s-a pierdut de mama lui. Pentru a-şi găsi mama,  el 
trebuie să depăşească anumite obstacole (să cunoască „Obiceiurile şi tradiţiile de Paşti” şi să 
rezolve câteva sarcini matematice). Cum el a cam lipsit de la grădiniţă, îi roagă pe copii  să-l 
ajute. Rezolvarea corectă  a fiecărei sarcini, îl ajută  pe iepuraş  să fie mai aproape cu un pas 
de mama lui, iar la final, copiii vor avea parte de o surpriză. 

 Tranziţii 

                        “Dacă vrem sa fim  voinici 
                              Facem sport încă de mici 
                              Alergăm ca iepuraşii 
                              Şi zburăm ca fluturaşii, 
                              Centrele le vizităm, 
                              La măsuţe ne-aşezăm.” 
 

         ALA 

  La primul obstacol  vor descoperi un coşuleţ cu jetoane (ouşoare) de trei culori.  
Prin intermediul metodei  „mâna oarbă” copiii vor extrage, cu ochii închişi, câte un jeton        
( ouşor)  din  coşuleţ. Astfel, vor merge spre centre, unde iepuraşul are nevoie de ajutor.  

Aici vor descoperi materialele puse la dispoziţie: 

           a)  La centrul de interes Joc de rol  este amenajată „o mini-bucătărie”, pentru  a se 

desfăşura jocul  de creaţie “De-a gospodinele”.  Copiii vor primi  aluat şi compoziţie din 

brânză,  ou şi zahăr pentru păscuţe. Ei vor modela aluatul şi vor adăuga compoziţia. 

Păscuţele vor fi aşezate în tăvi şi, ulterior, introduse la cuptor. La sfârşitul zilei copiii vor 

servi din păscuţele pregătite de ei. 

           b) La centrul de interes Artă, copiii vor realiza „Iepuraşul vesel”. Aici vor aplica pe 



un ou din polistiren, ochi, nas şi urechiuşe decupate de ei. Guriţa şi mustăţile le vor desena 
cu carioca. 

           c) La centrul de interes Bibliotecă,   copiii vor decora cu semnele grafice învăţate „Oul 
de Paşti” şi vor ajuta iepuraşul să ajungă la coşul cu ouă (labirint). 

 Tranziţii 

  “Noi cu toţii am lucrat 
   Şi lucrul am terminat 
  Bucuroşi să ne-nvârtim 
  Pentru că ştim să muncim!” 
 
               După terminarea activităţii la centre, se va face evaluarea şi aprecierea  
rezultatelor,  iepuraşul trecând de primul obstacol. 

       Prin intermediul versurilor:   „Să ai mâinile curate / Bine-i pentru sănătate;/ Pe  
mâini de ne-am murdărit,/ La chiuvetă am fugit”, copiii vor fi direcţionaţi spre ieşirea din 
sala de grupă. 
 

 Rutină:   Servirea mesei. 

 

          ADE 

       Întorşi în sala de grupă, copiii se vor aşeza pe pernuţe, în semicerc, unde vor ajuta 
iepuraşul să  depăşească  următoarele obstacole. În cadrul activităţii de educaţie pentru 
societate se vor derula mai multe imagini cu simboluri pascale, simboluri ce vor fi folosite la 
activitatea matematică. Fiecare imagine şi sarcină  matematică  reprezintă  un  obstacol 
pentru iepuraşul  Ţupa- Ţup. În timpul activităţii, se vor realiza mai multe tranziţii: versuri 
ritmate, jocuri  cu text şi cânt: 

 
1. “Mâinile sus, mâinile jos, 

                                       Stânga, dreapta, dansăm frumos, 
        Batem din palme, ne răsucim, 
        Dăm din cap şi ne oprim.” 
 
 
 
 



   „IEPURAŞUL” 
 

2. Ce se vede colo-n zare? 
Vine parc-ar fi călare, 
Hop, hop, hop, hop, hop, hop 

 
                Ref: Iepuraşul fuge, fuge 
                        Şi copoiul nu-l ajunge, 
                       Hop, hop, hop, hop, hop, hop 
 
                                  Fuge de manâncă  norii 
                                  Să nu-l prindă  vânătorii 
                                  Hop, hop, hop, hop, hop, hop 
 
                Ref:................................ 
 
                              Puşca să nu-l nimerească 
                              Pielea să  nu-i găurească 
                             Hop, hop, hop, hop, hop, hop 
 
              Ref:............................ 
 
                           Uite, crângul e aproape 
                           Şi-n tufişuri o să  scape 
                          Hop, hop, hop, hop, hop, hop 
 
            Ref:................................... 
 

1. Prima imagine reprezintă tradiţia „vopsirii şi încondeierii  ouălor”. Vom  citi 
imaginea şi vom purta discuţii referitoare la culorile cu care se vopsesc ouăle de  
Paşti, ce reprezintă oul încondeiat, ciocnirea lor şi salutul de Paşti. După ce am 
lecturat această imagine vom merge să-l ajutăm pe iepuraş să numere crescător şi 
descrescător ouşoare.  

2. În a doua  imagine  vom afla  şi vom discuta ce simbolizează  „mielul şi iepuraşul”.  
La activitatea matematică copiii se vor juca cu cifre, miei şi iepuraşi (raportarea 
numărului la cantitate şi invers). 

3. Următoarea imagine aduce în prim plan „pasca şi cozonacul”. După citirea 
elementelor  imaginii  vom discuta ce simbolizează acestea în tradiţiile creştinilor. 
Iepuraşul îi invită pe copii să împartă pască şi cozonaci (compunere/descompunere). 

4. Ultima imagine reprezintă „Biserica şi Lumina Învierii”. După citirea elementelor 
din imagine vom purta discuţii referitioare la mersul creştinilor la biserică în noaptea 
de Paşti şi despre Lumina Învierii. În încheiere, iepuraşul îi roagă pe copii să-l ajute 



să rezolve o fişă în care vor ordona mulţimi de elemente crescător şi descrescător, 
formând şirul numeric. 

      Evaluarea se va realiza prin metoda cubului. Pe fiecare faţă a cubului se va afla câte 
o întrebare legată de obiceiurile şi tradiţiile de Paşti. În încheierea activităţii se va 
interpreta cântecul  „Se cunoaşte că e Paşte”. 
    Bucuros că a depăşit toate obstacolele şi că în curând îşi va revedea mama, iepuraşul 
Ţupa Ţup invită  copiii să se întreacă  în joculeţul de mişcare „Iepuraşii jucăuşi”.  

  Dupa efortul depus se vor relaxa vizionând un desen animat de Paşti. 
  La finalul activităţii se vor face aprecieri şi vor fi împărţite recompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 
ACTIVITĂŢII 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 
STRATEGII 
DIDACTICE 

 
EVALUARE 

1.Introducerea 
în activitate 

      Se pregăteşte sala de grupă şi materialele necesare 
bunei desfăşurări a activităţii. 
     Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre 
educatoare şi preşcolari prin intermediul salutului de 
dimineaţă: 

„Dimineaţa a sosit  
 Toţi copiii au venit 
 În cerc să ne adunăm 
 Cu toţii să ne salutăm: 

           -Bună dimineaţa, iepuraşi drăgălaşi!” 
     Se realizează salutul între copii, se face prezenţa şi 
se completează calendarul naturii. 

 
Conversaţia 

 
 

„Amestecă, 
îngheaţă, 
formează 
perechi” 

Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 

2. Captarea 
atenţiei 

    Se realizează prin intermediul noutăţii zilei, de la 
întâlnirea de dimineaţă, unde copiii vor descoperi în 
sala de grup  două personaje surpriză (Rica Iepurica 
şi puiul ei, Iepuraşul Ţupa Ţup).  

Conversaţia 
Explicaţia 

Descoperirea 

Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 

3. Anunţarea 
temei  şi a 

obiectivelor 

   Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor desfăşura 
activitatea  “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti”  unde vor 
pregăti păscuţe pentru masa de Paşti, vor realiza 
iepuraşi veseli prin decupare şi aplicare, vor  decora 
un ou cu semne  grafice şi vor găsi drumul iepuraşului 
către coşul cu ouă, vor discuta despre semnificaţia 
simbolurilor de Paşti, vor număra  şi se vor juca cu 
cifrele. 

 
Explicaţia 

Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 

 
 

4.Prezentarea 
conţinutului şi 

dirijarea 
învăţării 

 

     
   De pe traseul iepuraşului va fi ridicat primul 
obstacol (rezolvarea sarcinilor de la cele trei centre). 
  Copiii se împart în centrele deschise, în funcţie de 
culoarea ouşorului pe care l-au extras prin metoda 
« Mâna oarbă »  din coşuleţul trimis de iepuraş. 
 

 
 

Conversaţia 
 
 

Mâna oarbă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

a.Activităţi 
liber alese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Activităţi pe 
domenii 

experienţiale 
 

    Artă 
    La centrul de interes artă, copiii vor realiza  
„Iepuraşul vesel”. Ei vor aplica pe un ou ochi, nas şi 
urechile pe care le vor decupa. Gura şi mustăţile 
iepuraşului vor fi desenate cu carioca. 
 
  Joc de rol 
  La centrul de interes joc de rol vor realiza, prin 
modelaj, păscuţe pentru masa de Paşti din aluat şi 
compoziţie (brânză, ouă, zahăr). 
 
  Bibliotecă 
  La centrul de interes bibliotecă ,  copiii vor decora 
liber cu semnele grafice învăţate „Oul de Paşti” şi vor 
rezolva un labirint.(vezi anexa 1). 
 
 
   Domeniul om şi societate: “Tradiţii şi obiceiuri de 
Paşti” – lectură după imagini. 
  Domeniul ştiinţe: Ordonarea în şir crescător şi 
descrescător în limitele 1-10 – joc exerciţiu. 
   
   Întorşi în sala de grupă copiii vor fi aşezaţi pe 
pernuţe, în semicerc.  
  Introducerea în activitate se va realiza printr-o 
ghicitoare : 
„Într-un coşulet gătit, 
Mama mea a pregătit 
Vin, pască şi ouşoare 
Pentru o mare sărbătoare…”(Sf.Paşti) 

  Copiii vor fi  invitaţi să lectureze câteva imagini 
despre tradiţii şi obiceiuri de Paşti. După fiecare 
imagine vor avea de realizat sarcini matematice. 
Fiecare imagine este introdusă printr-o ghicitoare care 
reprezintă şi un obstacol: 

1.  E fragil, e colorat, 
             Poate fi şi-ncondeiat, 
             E simbol al Paştelui 
             Bucuria pruncului…(Oul de Paşti) 
  Prima imagine reprezintă tradiţia „vopsirii şi 
încondeieri  ouălor”. Vom  citi imaginea şi vom 
analiza tabloul cu ajutorul întrebărilor: 

 
 

 
 
 
 

Explicaţia 
 

Demonstraţia 
 

Jocul de rol 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Observarea 

sistematică a 
comportament
ului copiilor 

 
Reprezentarea 

grafică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observarea 

sistematică a 
comportament
ului copiilor 

 
 
 
 



-Cu ce culoare se obişnuieşte să se vopsească ouăle de 
Paşti? (roşu); 
-Ce semnifică culoarea roşu a ouălor vopsite? (sângele 
lui Iisus Hristos care a fost răstignit pe cruce ); 
‐Se pot folosi şi alte culori? Se explică semnificaţia 
altor culori (galben reprezintă căldura soarelui de 
primăvară, albastru- cerul senin şi apele, verde- iarba 
care încolţeşte); 
-Ce semnifică ciocnirea ouălor? (sacrificiul lui Isus 
Hristos); 
-Cum spunem când ciocnim ouăle de Paşti? (Hristos a 
Înviat!; Adevărat a Înviat!). 
   După ce au  lecturat această imagine,  copiii se vor 
ridica şi  vor merge împărţiţi pe două grupe să-l ajute 
pe iepuraş să numere crescător şi descrescător.  
 Un copil din grupa iepuraşilor albi va merge la panou 
şi va aşeza crescător cifrele, utilizând ca material 
ouăle din coş, iar un copil din cealaltă grupă va aşeza 
descrescător cifrele. În acest timp ceilalţi iepuraşi vor 
număra crescător/descrescător de la un număr 
dat.(Ex: Numără crescător de la 3 la 7; numără 
descrescător de la 8 la 5). 
 

2.   Mititel, fricos, pufos 
               El aduce într-un coş 
               Ouşoare colorate 
               Şi frumos încondeiate. (Iepuraşul de Paşti) 
 
    În a doua  imagine  vom afla  şi vom discuta ce 
simbolizează  „mielul şi iepuraşul”.  
-Ce reprezintă sacrificarea mielului de Paşti? (Îl 
reprezintă pe Iisus Hristos care s-a jertfit pentru 
păcatele oamenilor şi a murit asemeni unui miel 
nevinovat).  
-Ce bucate se pregătesc pentru masa de Paşti din 
carnea de miel? (Borş de miel, drob, friptură) 
-Cine ne aduce cadouri de Paşti?(Iepuraşul) 
-Ce cadouri aduce iepuraşul copiilor cuminţi?(Haine 
noi, ouă de ciocolată, mici daruri) 
   La activitatea matematică copiii se vor juca cu 
cifre, miei şi iepuraşi (raportarea numărului la 
cantitate şi invers). În faţa fiecărei grupe se află câte 
un panou cu jetoane (iepuraşi şi miei). Grupa 
iepuraşilor albi va avea ca sarcină să numere jetoanele 

 
 

 
 

Descrierea 
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Exercitiul 
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cu iepuraşi şi să aşeze cifra corespunzătoare, iar 
grupa iepuraşilor gri, să recunoască cifra şi să aşeze 
tot atâtea jetoane (miei) cât indică aceasta. 
 

3. Pâine Sfântă se numeşte 
Şi pe masa de Paşti 
Se găseşte? (Pasca) 

    Următoarea imagine aduce în prim plan „pasca şi 
cozonacul”.  
-Ce reprezintă pasca?(Pâinea binecuvântată care se 
prepară doar la Paşti, având puterea de a ne feri de 
boli şi necazuri > pasca are forma rotundă şi în 
mijlocul  ei se face o cruce ). 
-Ce reprezintă cozonacul?(Pâinea îndulcită- 
simbolizează  bucuria). 
   Iepuraşul îi invită pe copii să împartă pască şi 
cozonaci (compunere/descompunere).  
  În faţa fiecărei grupe se află câte un panou cu 
jetoane (păscuţe şi cozonaci). Grupa iepuraşilor albi 
va  avea ca sarcină să descompună grupe de elemente    
( păscuţe) şi să aşeze cifrele corespunzătoare, iar 
grupa iepuraşilor gri să compună grupe de elemente 
(cozonaci). 
 

4. Clopote răsună, 
             Creştinii se adună 
             În casa Domnului, 
            Să se roage Lui. (Sf. Biserică) 
 
    Ultima imagine reprezintă „Biserica şi Lumina 
Învierii”.  
-Unde mergem în noaptea de Paşti?(La Biserică) 
-Ce sărbătorim din punct de vedere religios de 
Paşti?(Învierea Domnului). 
-De la cine luam Lumina în noaptea de Paşti? (De la 
preot). 
-Ce reprezintă Lumina Învierii?( simbolul 
Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii. ) 
    Iepuraşul îi roagă pe copii să-l ajute să rezolve o 
fişă în care va trebui să completeze şirul crescător şi 
descrescător cu mulţimile care lipsesc.(vezi anexa 2) 
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Fişă 
 
 
 
 



6.Obţinerea 
performanţei 

După  acest moment, copiii se vor aşeza pe scaunele şi 
se vor juca cu un „ cub magic” adus de iepuraşul Ţupa 
Ţup. 
   Cubul  are pe fiecare faţă  câte o culoare ce 
reprezintă  o anumită sarcină referitoare la  tema 
discutată.  
    Vor fi invitaţi câţiva copii să arunce cubul şi să 
răspundă la întrebările de pe feţele acestuia. 
    DESCRIE – „Ce sărbătorim de Paşti?”. 
   COMPARĂ-  „Asemănări şi deosebiri între 
sărbătoarea Paştelui şi a Crăciunului”. 
   ASOCIAZĂ-  „În afară de sărbătoarea Paştelui ce 
altă sărbătoare mai cunoaşteţi?”. 
   ANALIZEAZĂ – „Care este semnificaţia culorilor 
ouălor de Paşti?” 
   APLICĂ - Să realizeze cărticica cu „Tradiţii şi 
obiceiuri de Paşti” aplicând câte un simbol. 
   ARGUMENTEAZĂ - „De ce aşteptăm 
sărbătoarea Paştelui?” 

 
Cubul 

 
Conversaţia 

 
Problematizar

ea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orală 
 

Analiza 
răspunsurilor 

 
7.Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

 
  La sfârşitul activităţii copiii vor interpreta cântecul 
„Se cunoaşte că e Paşte”.  

 
 
Interpretarea 

 
c.Activităţi 
recreative 

 

       Bucuros că a depăşit toate obstacolele şi că în 
curând îsi va revedea mama, iepuraşul Ţupa Ţup 
invită  copiii să se întreacă  în joculeţul de mişcare 
„Iepuraşii jucăuşi”. 
     Copiii vor fi împărţiţi în două echipe în funcţie de 
ecusoanele din piept. Astfel, copiii care au aceeaşi 
iepuraşi  în piept, vor forma o pereche. La semnalul 
educatoarei, câte o pereche din fiecare echipă va pleca 
în cursă, sprijinind balonul cu pieptul. La întoarcere 
vor imita săritura iepuraşului. 
       Fiecare pereche ce va reuşi să păstreze balonul 
până la sfârşitul cursei, va primi drept recompensă un 
ouşor. Câştigătoare, va fi echipa care va aduna cele 
mai multe ouşoare în coş. (vezi anexa 3) 
    Dupa efortul depus, se vor relaxa vizionând un 
desen animat de Paşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul recreativ 
Întrecerea 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 

 

8.Evaluarea şi 
încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a 
întregii activităţi.  
Iepuraşul le mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi le 
oferă recompense. 

Conversaţia 
Aprecieri 
verbale 




