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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ - OUTDOOR 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina”, Câmpulung 
POPUNĂTOR: Prof. înv. preşc. Năstase (Chifan) Maria Cristina 
NIVEL: II (grupa mare) 
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
TEMA ZILEI: Personajele descurcăreţe 
VARIANTA DE REALIZARE: Traseu aplicativ – joc didactic 
DOMENII EXPERENŢIALE: DPM – Traseu aplicativ -  „Prin poieniţă” 
                                          DŞ – Activitate matematică – Joc didactic „Spune ce/cum ai găsit?” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată outdoor 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
DURATA: 40 – 45 minute 
 
 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Salutare zi cu soare!” 
         Rutine: „Ştim să respectăm regulile unui joc!” 
         Tranziţii: „Zboară, zboară” – joc de atenţie 
 
ALA 1: Artă: Albumul cu flori– desen 
           Construcţii: Căsuţa piticilor 
           Bibliotecă: Crenguţa înflorită – exerciţii grafice 
 
ADE: DPM – Traseu aplicativ -  „Prin poieniţă” 
         DŞ – Activitate matematică – Joc didactic „Spune ce/cum ai găsit?” 
 
 
ALA 2: Jocuri de mişcare – „Florile şi vântul” 
                                             „Concursul iepuraşilor” 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DPM – Traseu aplicativ 
O1 să utileze deprinderi motrice însuşite în diferite contexte; 
O2 să lucreze în echipă sau perechi; 
O3 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair – play; 
 
DŞ – Activitate matematică 
O1 să grupeze obiectele găsite după criteriile date de educatoare; 
O2 să localizeze poziţiile spaţiale unde se află obiectele indicate de sarcinile jocului; 
O3 să recunoască cifrele în intervalul 1 – 10; 
 
 
 
SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea obiectelor găsite, denumirea lor corectă, adăugarea la elementele asemănătoare la grupul 
corespunzător; separarea şi gruparea după formă, culoare, mărime; aşezarea obiectelor sau a grupurilor de obiecte la numărul 
indicat de jeton; respectarea cifrei la cantitate. 
REGULILE JOCULUI: copiii sunt împărţiţi în 2 grupe (Grupa Alba – ca – zăpada şi Cenuşăreasa). Cele 2 grupe au de îndeplinit mai 
multe sarcini pentru a le ajuta pe prinţese sa-şi găsească personajele din poveste. Pentru fiecare sarcină îndeplinită corect cele 2 
grupe vor găsi câte un personaj pierdut din poveştile Alba – ca – zăpada şi Cenuşăreasa. La fiecare sarcină realizată va fi 
aplaudată. 
ELEMENTE DE JOC: descoperirea grupurilor de obiecte, aplauze, surpriza, mişcarea, mânuirea materialelor, stimularea, 
recompensa. 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
 
METODE ŞI PROCEDEE: 
- conversaţia; 
- observaţia; 
- explicaţia; 
- demonstraţia; 
- exerciţiul; 
- problematizarea; 
- jocul; 
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- Diagrama Venn; 
- metoda R.A.I.  
 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calendarul naturii, ecusoane, jetoane, imagini, coşuri, creioane colorate, fişe din albumul cu flori, 
fişe exerciţii grafice, nuci, pietre, crenguţe, flori din carton colorat, ciuperci confecţionate, diagrame, cutii, coşuri, cercuri, cifre, 
plicuri, recompense. 
 
FORMA DE ORGANIZARE: pe echipe sau grupuri, frontal, individual. 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
- M. E. C .I., Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani); 
- Activitatea integrată în grădiniţă – ghid metodic, Editura DPH, Bucureşti, 2008; 
- Educaţia Timpurie, Vrăşmş, E., Editura Arlequin, Bucureşti, 2014; 
- Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura Reprograph, Craiova, 2013; 
- Metode interactive de grup – ghid metodic, Breben, S., Gongea, E., et. al., Editura Arves, Craiova, 2006. 
 
 
 
 

SCENARIUL ZILEI 
 

Înainte de venirea copiilor în sala de grupă sunt pregătite materialele şi se amenajează sectoarele de activitate. Ziua 
debutează cu: 
Î.D. „Salutare zi cu soare” – Salutul – la sosirea copiilor vor primii fiecare câte un ecuson. După servirea micului dejun copii se 
reunesc în semicerc spunând: 

„Dimineaţa a sosit 
Toţi copiii au venit, 
În semicerc ne adunăm 
Şi frumos ne salutăm!”  
Prezenţa: După ce ne-a adunat 
Şi frumos ne-am salutat 
Colegii ne-am întâlnit 
Cine oare n-a venit? (verificarea copiilor absenţi). 
Calendarul naturii: - se completează panoul; 
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- anotimpul în care ne aflăm; 
- ziua de azi; 
- ziua de ieri; 
- ziua de mâine; 
- vremea de afară. 
Rutine:  „Ştim să respectăm regulile unui joc”– deprinderi specifice de respectare a regulilor. 
Tranziţia: „Zboară, zboară” – joc de atenţie 
Noutatea zilei este strâns legată de motivarea copiilor de a afla sarcinile propuse. Copilul zilei caută într-o cutie primită de la 

poştaş şi găseşte un mesaj nou, o scrisoare de la  Alba – ca – zăpada împreună cu Cenuşăreasa prin care copiii sunt anunţaţi că 
vor porni într-o călătorie cu surprize unde vor căuta personajele pierdute din povestea lor, şi vor descoperii lucruri interesante. 

Scrisoarea: 
„Dragi copii, 
Noi Alba – ca – zăpada şi Cenuşăreasa v-am trimis această scrisoare plină de încredere şi bucurie că ne veţi ajuta. Suntem 

foarte triste, deoarece ne-au dispărut personaje din poveştile noastre, şi ne-am gândit să apelăm la voi, grupa Mare. Bănuim că cineva 
le-a ascuns la voi în curtea grădiniţei. Tare mult am vrea să găsiţi o soluţie să descoperim unde sunt ascunse personajele. După 
găsirea personajelor, vă vom recompensa prin intermediul doamnei voastre educatoare, ca drept răsplată. 

Cu mult drag, Alba – ca – zăpada şi Cenuşăreasa. 
Anunţ tema: „Trebuie să ne organizăm şi să pornim într-o călătorie pentru a descoperi cât mai multe personaje pierdute. 

Deoarece este cerul senin, soarele încălzeşte şi este o zi minunată de primăvară, vom face o mică călătorie să vedem ce surprize ne 
oferă prinţesele.” 

Îmbrăcăm echipamentul sportiv : De mânuţe ne luăm, 
                                                       În perechi ne aşezăm, 
                                                      Şi la drum voioşi plecăm! 
Înainte de a porni în călătorie se explică copiilor câteva reguli ce trebuie respectate. Vom parcurge un traseu pe care vom 

descoperi o mulţime de surprize, fiind îndrumaţi tot timpul de d-na educatoare, care este ghidul în această călătorie. 
În curtea grădiniţei traseul este pregătit, fiind aşezate indicii în toate locurile unde trebuie să ajungem. Vom parcurge în pas 

vioi drumurile din curte, dar pe drum vom avea de rezolvat şi de trecut diferite sarcini. Urmărind traseul şi rezolvând fiecare 
sarcină în parte, reuşim să găsim personajele pierdute. Spre final educatoarea sună adunarea întregii echipe, cu ajutorul unui 
fluier, iar  copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc. Un copil numit de d-na educatoare care va avea o minge în mână vor desfăşura 
un mic joc, în care vor adresa întrebări legate de activitate, ce anume i-a impresionat, ce nu le-a plăcut, etc., jocul distractiv 
„Aruncă, întreabă, răspunde”. După desfăşurarea jocului educatoarea face aprecieri globale şi individuale şi vor primi 
recompensele trimise de prinţese. 
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DEMERS DIDACTIC 
 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 
OB. 

OPR. 

 
CONŢINUTUL ESENŢIALIZAT 

STRATEGII DIDACTICE 
METODE ŞI 
PROCEDEE 

EVALUARE 

1. MOMENTUL 
ORGANIZATORIC 

 Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare unei 
bune desfăşurări a activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului; 
- pregătirea materialului didactic; 
- introducerea copiilor în sala de grupă. 

Întâlnirea de dimineaţă: „Salutare zi cu soare” - 
salutul, completarea calendarului naturii, prezenţa la 
grupă. 

- instructajul 
verbal. 

- frontal. 

2. CAPTAREA 
ATENŢIEI 

 Se prezintă scrisoare primită de la Prinţese, trimisă 
într-o cutie: 

„Dragi copii, 
Noi Alba – ca – Zăpada şi Cenuşăreasa v-am 

trimis această scrisoare plină de încredere şi bucurie că 
ne veţi ajuta. Suntem foarte triste, deoarece ne-au 
dispărut personaje din poveştile noastre, şi ne-am 
gândit să apelăm la voi, grupa Mare. Bănuim că cineva 
le-a ascuns la voi în curtea grădiniţei. Tare mult am vrea 
să găsiţi o soluţie să descoperim unde sunt ascunse 
personajele .Ne-am gândit să vă împărţiţi în două 
echipe, şi anume echipa Alba – ca – Zăpada va avea un 
simbol galben, şi Cenuşăreasa un simbol de culoare 
bleu. După găsirea personajelor, vă vom recompensa 
prin intermediul doamnei voastre educatoare. 

Cu mult drag, Alba – ca – Zăpada şi 
Cenuşăreasa” 

După citirea scrisorii le propun să acceptăm 
provocarea. 

 

- conversaţia; 
- explicaţia; 
- observaţia. 

- frontal. 
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3. REACTUALIZAREA 
CUNOŞTINŢELOR 

 Copiii se îndreaptă spre cele trei centre deschise. 
După intuirea materialelor, se formează grupele de 
lucru. 

Artă: să coloreze după contur fişele date; 
Construcţii: să realizeze tema dată prin îmbinare, 

asamblare, alăturare; 
Bibliotecă: să rezolve cerinţele de pe fişe, scrierea 

exerciţiilor grafice. 

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

- frontal; 
- individual. 

4.ANUNŢAREA 
TEMEI 
ŞI A 

OBIECTIVELOR 

 Se prezintă copiilor tema şi obiectivele propuse pe 
înţelesul lor. Trebuie să ne organizăm şi să pornim într-
o călătorie pentru a descoperi cât mai multe personaje 
pierdute. Sarcinile pe care trebuie sa le rezolvaţi sunt 
distractive, dar va trebui să fiţi atenţi şi să va ajutaţi şi 
să ascultaţi unul pe altul. Veţi lucra în echipe. După 
fiecare sarcină rezolvate veţi găsi personajul pierdut. La 
sfârşit veţi aşeza personajele fiecare în povestea 
corespunzătoare şi veţi primi recompensa, dar trebuie să 
respectaţi indicaţiile date la fiecare etapă pentru a putea 
trece la următoarea, astfel pierdem şansa de a 
descoperii personajele şi de a primii recompensa. 

- conversaţia; 
- explicaţia. 

- frontal. 

5. DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢII 

(explicarea regulilor 
de joc şi 

demonstrarea lui) 

DŞ + 
DPM 

Înainte să ajungem la traseul aplicativ, vom face 
câteva exerciţii de încălzire a organismului şi pregătire 
pentru efort. 

Exerciţii: 
Batem palmele sus; 
Legănăm braţele; 
Pisica se întinde; 
Şurubul; 
Scoatem dopul; 
Întindem elasticul; 
Uriaşii, piticii; 
Sări minge, minge sus! 
Deschide foarfeca; 
Legăm şireturile, 

- exerciţiul; 
- explicaţia; 
- demonstraţia; 
- observaţia; 
 

- frontal; 
- individual. 
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Ne îndoim, ne veselim. 
Ne vom deplasa în curte unde copiii vor descoperii 

traseul aplicativ, precum si celelalte sarcini. 
Copiii se adună la linia de Start de unde vor începe 

parcurgerea traseului pregătit. 
Voi explica regulile jocului, formând cele două 

echipe „Echipa Alba – ca - Zăpada” şi „Echipa 
Cenuşăresei”  apoi voi nominaliza un copil, care va 
ajuta la îndeplinirea sarcinilor. Rezolvarea sarcinilor va 
fi recompensată cu câte un personaj din povestea lor. 
Cei care termină complet povestea, va fi echipa 
câştigătoare. 

Se va realiza jocul demonstrativ, pentru înţelegerea 
modului de desfăşurare a jocului didactic şi a 
traseului, după care se va trece la executarea propriu – 
zisă a lui. 

6. OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

(executarea jocului) 

DPM 
O1, 
O2, 
O3 
 
 
DŞ 
O1, 
O2, 
O3, 
O4 

Copiii se aduna la Start şi parcurg pe rând traseul 
dat. După fiecare sarcină se află o barieră din sfoară pe 
care o vor tăia ca să treacă mai departe. 

„Pentru ca jocul să se desfăşoare corect, trebuie să 
respectaţi regulile lui: să aşteptaţi semnalul meu de 
start şi de terminare a jocului, să aşteptaţi să fiţi 
numiţi.” 

La semnalul dat de educatoare vor începe 
parcurgerea traseului astfel: 

Sarcina 1 
- copiii merg în echilibru pe o bancă cu braţele 

întinse lateral, sar în adâncime, apoi merg la linia care 
delimitează următoarea probă. Într-un plic descoperă 
personajele pierdute şi următoarea sarcină. 

Sarcina 2 
- copiii ajung la nişte lăzi unde se află multe nuci, 

pietricele şi ramuri. Fiecare echipă va trebui să aşeze 
în dreptul cifrelor găsite în coşuleţe, tot atâtea nuci, 

- problematizarea; 
- explicaţia; 
- exerciţiul; 
- observaţia; 
- conversaţia; 
- Diagrama Venn. 

- frontal; 
- pe grupe/echipe. 
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pietricele, rămurele cât indică cifra. La sfârşitul sarcinii 
descoperă alt plic cu personaje şi următoarea sarcină. 

Sarcina 3 
- copiii ajung la un traseu de cercuri, în care vor 

trebui să sară cu picioarele apropriate cât mai repede, 
cu toată talpa pe interiorul cercurilor, apoi vor găsi 
plicurile ascunse cu personaje şi sarcina următoare. 

Sarcina 4 
- copiii vor ajunge la două grămăjoare învelite. Vor 

dezveli grămăjoarele şi vor descoperii flori de diferite 
culori şi mărimi. Fiecare grupă va trebui să completeze 
Diagrama Venn, după cum urmează: 

- alege toate florile mari şi toate florile roşii; 
- alege toate florile mici şi toate florile albastre. 

După completarea diagramei corect, vor aşeza cifra 
corespunzătoare fiecărei grupe formate din flori, apoi 
copiii verifică împreună cu educatoarea fiecare 
Diagramă şi explică ce au realizat, după care descoperă 
următorul plic cu personaje şi citesc următoarea 
sarcină. 

Sarcina 5 
- copiii ajung la un traseu format din ciuperci. Ei 

trebuie să alerge printre ele, şerpuit, înainte şi înapoi 
la rândul său. După ce fiecare trece prin traseu, 
descoperă ultimele plicuri cu personaje. 

Finalizarea traseului: copiii ajung la un panou 
mare, unde este împărţit în cele două poveşti ale 
prinţeselor, şi se vor aşeza personajele găsite la 
povestea corespunzătoare. În aşa fel am ajutat 
prinţesele să găsească personajele pierdute. 

 
7. ASIGURAREA 
RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI DE 

 Voi face adunarea copiilor într-un cerc, aşezându-
se pe nişte perniţe. 

Prin metoda R.A.I. copiii vor adresa întrebări legate 

- conversaţia; 
- demosntraţia; 
- explicaţia; 

- frontal; 
- individual. 
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CUNOŞTINŢE de activitatea desfăşurată, ce anume i-a impresionat, 
ce au descoperit, ce nu le-a plăcut ş.a.m.d., vor oferi 
mingea de la unul la altul răspunzând la întrebările 
adresate, jocul distractiv: „Aruncă, întreabă, 
răspunde!” 

- metoda R.A.I. 
 
 

8. REALIZAREA 
FEEDBACK-ULUI 

 Se realizează pe tot parcursul activităţii, prin 
întăriri pozitive ale răspunsurilor fiecărui copil, prin 
încurajări şi stimulări. 

  

9. EVALUAREA  Se vor face aprecieri globale şi individuale asupra 
comportamentului grupei la activitate şi cât de activi 
au fost, ajutând la luarea de măsuri ameliorative 
ulterioare. 

Copiii se reîntorc la grupă şi descoperă 
recompensa dată de cele două prinţese. 

- conversaţia; 
- recompensa. 

- individual 
- frontal. 
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METODA  R.A.I ( ROUND  ASSOCIATED IDEAS ) 
 

Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor copiilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri)    ceea 
ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. Această metodă. poate fi 
folosită la sfârşitul activităţii, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului 
demers didactic, în scopul descoperirii, de către institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele copiilor şi a 
reactualizării ideilor – ancoră. 

• Se referă la asocierea ideilor în cerc. 
• Metodă INTERACTIVĂ de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor dar şi de evaluarea unei secvenţe-activităţi.  
 

 
CUM SE APLICĂ METODA? 

• se foloseşte o minge pe care o are un copil; 
• acesta formulează o întrebare pe care o adresează unui alt copil; 
• cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui copil formulând la rândul lui o întrebare; 
• jocul continuă; 
• copilul care nu ştie răspunsul solicitat iese din joc, la fel ca şi cel care este descoperit că nu ştie răspunsul la propria 

întrebare; 
• eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la ramânerea în grup 

a celor mai bine pregătiţi. 
 
POT FI SUGERATE URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 
Ce ştii despre ............................................? 
Ce am descoperit azi despre………………..….? 
Care este importanţa   …............................? 
Ce ti-a plăcut sau nu ţi-a plăcut despre…….? 
 
 

 


