
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof.înv.preşc. MUREŞAN DOINA MARIA – Grădiniţa P.P. Step by Step nr.12 Alba Iulia 

Nivel II 
Grupa:„Voiniceii”  (mare) 
Tema anuală: Când/cum şi de ce se întâmplă?  
Subtema: “Parfum de toamnă – 100 de limbaje ale copilului” 
Tema zilei: Flori colorate 
Domenii  experienţiale:  DŞ +  DEC  
Categorii de activitate: activitate matematică/educaţie plastică 
Forma de realizare: activitate  integrată 
Forma de organizare: frontal,  pe grupuri, individual 
Tipul activităţii: verificare şi consolidare de cunoştinţe  
Strategii didactice : 

a) Metode şi procedee: jocul, conversaţia, poexplicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 
munca în echipă,  problematizarea, Turul galeriei. 

b) Mijloace didactice: cifre, flori de toamnă – crizanteme de culoare – roşie, 
galbenă, mov, albă, albastră; cifre limita 1 – 5; foi Xerox A4, acuarele, 
pensule, copaci pictaţi de copii 

c) Metode de evaluare: evaluare orală, evaluare practic – aplicativă 
Obiectiv cadru: stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului şi perfecţionarea 
capacităţii de a stabili legături între însuşirile caracteristice ale unui anumit anotimp; 
dezvolarea gustului estetic, a imaginaţiei, creativităţii şi îndemânării; consolidarea 
cunoştinţelor matematice privind numeraţia în concentrul 1-5. 
Obiective operaţionale: 

 Să formeze mulţimi de obiecte; 
 Să raporteze numărul la cantitate şi invers; 
 Să foloseasca un limbaj matematic adecvat; 
 Sa argumenteze deciziile luate în legătură cu modul în care au rezolvat anumite 

sarcini; 
 Să picteze în vază atâtea flori cât le indică cifra; 
 Să lucreze curat, îngrijit 
 Să mânuiască corect, cu atenţie materialul; 
 Să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii; 
 Să coopereze în interiorul grupului din care fac parte. 

Elemente de joc: surpriza, bătăi  din palme, aplauze, recompense, întrecerea; 
Reguli de joc: Copiii sunt împărţiţi în trei echipe, de la fiecare echipă vine pe rând câte un 
reprezentant care rezolvă sarcina; pentru fiecare răspuns corect, echipa primeşte câte o bulină, 
dacă un copil nu poate rezolva sarcina corect, îl poate ajuta un coechipier. 
Bibliografie: 

 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,M.Ed.C.T., 2008 
 E. Gongea, G. Reiu, S. Breban, „Activităţi bazate pe inteligenţe multiple”. 
 Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves   
  Culea, Laurenţia; Grama, Filofteia; Pletea, Mioara, (2008),  „Activitatea integrată din 

grădiniţă”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti.  
                        



Evenimentul didactic                        Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 
1. Moment 

organizatoric 
Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activiţăţii: 

‐ aranjarea  mobilierului  pe patru centre   
‐ aranjarea materialului didactic pe măsuţe 
‐ introducerea copiilor în linişte în sala de grupă

 
 

 

2. Captarea  atenţiei Se va face printr-o ghicitoare: 
“O tulpină, înaltă, verde 
Pe ea  multe frunzuliţe, 

Iar în capăt, sus, am mici petale colorate, 
Strânse-ntr-un buchet, sunt toate. 

 Ia ghiciţi cine sunt eu?” (crizantema) 
Ieri am fost la grădină şi am avut o surpriză. Toate florile pe care le-am 
plantat erau triste. Nu le-a plăcut că s-a făcut frig şi dimineaţa e ceaţă. Vă 
plac florile? Vreţi să ne jucăm astăzi cu flori? 

 
Ghicitoarea  
 
Explicaţia  
 
Conversaţia  

 
Probă orală: 
Denumirea unor 
aspecte caracteristice 
anotimpului toamna. 
 

3. Anunţarea temei si 
a obiectivelor 

Se prezintă copiilor tema activităţii: ”Flori colorate”.  
       Astăzi ca să înveselim florile, ne vom juca cu ele, le numărăm, 
formăm mulţimi şi vom picta o vază cu crizanteme.  
Ce joc ne jucăm noi astăzi? 

 
Explicaţia 
 
 

Probă orală: 
Cunoaşterea temei şi a 
obiectivelor 

4. Dirijarea învăţării  
 
 

Explicarea jocului  
 
 
 
 
 
 
Executarea jocului 

 

 Le explic copiilor modul de desfăşurare a jocului: vor fi trei echipe 
(echipa crizantemelor roşii, a crizantemelor galbene şi a crizantemelor 
portocalii). Fiecare răspuns corect va fi punctat cu o bulină roşie. Ei 
trebuie să fie atenţi ca să câştige cât mai multe buline roşii, la sfârşitul 
jocului, să fie echipa câştigătoare. 
Am o surpriză, copacii pe care noi i-am lucrat săptămâna trecută vor să 
participe şi ei la activitate. Îi primim? 
 Pe rând câte un reprezentant de la fiecare echipă vine şi rezolvă câte o 
sarcină. Dacă a rezolvat corect primeşte o bulină roşie şi este aplaudat. 
Probe: 
1.Lipeşte atâtea frunze în copac câte îţi arată cifra!(5 frunze, 2 frunze, 4 
frunze) 
2. Lipeşte picăturile de ploaie şi aşază cifra corespunzătoare! (1, 3, 5) 
3.Formează mulţimea de crizanteme (roşii (1), albe (2), portocalii (3) şi 

 
Conversaţia 
 
 
Surpriza 
 
 
Explicaţia 
 
 
Problematizarea 

 

 
 
 

 

 

Aprecierea verbală 



aşează cifra potrivită! 
4.Aşează atâtea crizanteme mov câte anotimpuri are anul!(câte degete 
avem la o mână, câţi ochişori avem)  Tot acest copil va alcătui şi o 
propoziţie, după ce s-a consultat cu colegii de echipă în prealabil. 
5. Bate din palme de atâtea ori cât îţi arată cifra (3, 5, 1) 
6. Răspunde la următoarea ghicitoare: 
a. Anotimpul frunzelor uscate,  b. Din mugur ea răsare 
Lăzilor cu roade încărcate.             Verde se deschide-n soare 
Anotimpu-n care noaptea creşte      Si trăieşte, până când 
Şi în care vremea se răceşte.           Vine toamna, cu-al său vânt 
(toamna)                                         S-o trântească la pământ. 
                                                                      (frunza) 
c. Vara umbreşte, 
Toamna rugineşte, 
Iarna încălzeşte, 
Hai acum, ghiceşte! (copacul) 

 

 

 

 

Ghicitoarea  

5. Obţinerea 
performanţei 

    Ultima probă a concursului,  fiecare copil trebuie să picteze în vaza 
desenată de educatoare pe foaie  atâtea crizanteme cât arată cifra de pe 
paleta arătată de educatoare (prima echipă – 3 crizanteme roşii, 1 mov, 1 
galbenă; a doua echipă – 3 crizanteme galbene, 1 roşie, 1 portocalie; a 
treia echipă – 3 crizanteme portocalii, 1 galbenă, 1 mov). La sfârşit veţi 
picta,  frunzele şi vaza. 
Se explică copiilor că aceasta este ultima probă a concursului şi dacă 
fiecare copil din grupă lucrează corect acea echipă va mai primi o bulină 
roşie. 
     Se pune accent atât pe numărul de crizanteme, culoare  pe care trebuie 
să-l picteze cât şi pe tehnica de lucru. Crizantemele vor avea tulpină, 
frunze şi floare. Se stabileşte împreună cu copiii că vor lucra curat, nu 
vor murdări foaia şi măsuţa. 
          Urmează efectuarea proriu-zisă a acestei ultime probe a 
concursului. Voi trece pe la fiecare echipă şi voi da indicaţii cu voce 

 
Explicaţia  

 
 
 
 

Demonstraţia  
 
 

Exerciţiul 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Realizarea sarcinilor 
de lucru 



 

scăzută. Se pune accent atât pe cooperare cât şi pe competiţie. 
    6.Evaluarea activitatii      Se expun lucrarile şi se analizează corectitudinea. In urma acestei 

ultime probe se desemnează echipa câştigătoare. 
Conversaţia 
Analiza 
Turul galeriei 

Evaluare frontală 
Analiza produselor 
grupului 

7.Încheierea activităţii  Voi face aprecieri individuale asupra modului de lucru şi asupra 
participării copiilor la întreaga activitate. 
 

Aprecierea Aprecierea verbală 
Observaţii asupra 
comportamentului 
copiilor 


