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DATA: 24 februarie 2015 

 

NIVELUL: I 

 

GRUPA: Mijlocie 

 

EDUCATOARE: Prof. VOICU ADINA 

 

TEMA ANUALĂ: ”CÂND/CUM ȘI DE CE ÎNTÂMPLĂ” 

 

TEMA  PROIECTULUI:  ”CE ŞTIM DESPRE...„ 

 

TEMA ZILEI :”Animale mari și mici, în ogradă la bunici”  

 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare, consolidare și verificare de priceperi și deprinderi          

 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe 

 

DOMENIILE EXPERIENȚIALE: DOS+ DLC 

 

DURATA: o zi 
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1. Activități de dezoltare personală.  
 Întâlnirea  de dimineață: ”Animalul îndrăgit.” 

                                                     
 Rutine :”Suntem ordonați” – exersarea unor deprinderi de ordine 

     „Apa și săpunul – prietenii mei” – exersarea deprinderilor   
                                                                      igienico-sanitare  
 

 Tranziție :”Azi Grivei e mânios!” - cântec 
 

 
2.Activități liber alese  1 
 
 Artă     : „Zgardă pentru Grivei” – înșirare 

     „Animalul îndrăgit” – pictură în contur 
 

 Știință  : ”În ogradă la bunici, oare ce o fi aici?” – posterul,    
 „Din lumea animalelor” – toto și loto 
„Alege și potrivește” 

                                                            
 Construcţii: „ Adăposturi pentru animalele din ograda bunicilor”   
 Bibliotecă : „ Animale mari şi mici, în ogradă la bunici”- vizionare PPT  

 
 Tranzitie : „Animăluțe vesele!” - onomatopee 

 
3.Activități pe domenii experiențiale. 
 

        DOS.- Activitate practică- „ În ogradă la bunici.”- Lucrare colectivă - machetă 
 
     DLC- Educarea limbajului :”În ogradă la bunici.”- memorizare 

  
 Tranziție :” Căţeluşul şchiop” – variante de mers 

 
         4.Activități liber alese  2 
 

  ”Dansul căluţilor” – dans popular 
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 Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, completarea panoului de prezenţă şi al 
calendarului zilei.  
Noutatea zilei constă într-o discuție despre ceea ce vom realiza astăzi. Prin 
interpretarea cântecului ”Azi Grivei e mânios” vom realiza tranziția către 
sectoare. 
     În cadrul Activităților liber –alese , copiii vor descoperi la cele 3 centre, 
materiale legate de tema activității integrate a zilei, dar și de tema saptămânii 
după cum urmează: 

 Artă     : „Zgardă pentru Grivei” – înșirare 
     „Animalul îndrăgit” – pictură în contur 
 

 Știință  : ”În ogradă la bunici, oare ce o fi aici?” – posterul,    
 „Din lumea animalelor” – toto și loto 
„Alege și potrivește” 

                                                            
 Construcţii: „Adăposturi pentru animalele din ograda bunicilor ”   
 Bibliotecă : „ Animale mari şi mici, în ogradă la bunici”- vizionare PPT  

 
Prin tranziția” Animăluțe vesele”- onomatopee,  se va face trecerea către 

activitatea pe domenii experențiale, unde copiii vor descoperi macheta„În 
ogradă la bunici”, însă fără  nici un animal. În cadrul activității copiii vor avea 
de acoperit, prin lipire, corpul animalelor (pisici, câini, vaci, cai, oi) cu lână 
respectiv păr, dar să le lipească și ochii. Fiecare copil ce va finaliza un animal il 
va plasa în machetă. 

Prin mersul şchiopătat al căţeluşului şchiop  se realizează tranziția, copiii 
fiind invitați să descopere ce se întâmpla la sectorul Bibliotecă. Aici este plasat 
un ecran cu un videoproiector, cu ajutorul cărora copiii vor învăța poezia „În 
ogradă la bunici”. 

Ziua se va încheia cu dansul popular „Dansul căluţilor”, desfășurat în 
cadrul activității liber-alese 2. Copiii  vor dansa pe melodia „Jocul căluților” 
respectând pașii de dans. 
          Copiii  se pregătesc pentru servirea mesei de prânz, părăsind sala de 
grupă (rutină şi tranziție) 
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Întâlnirea  de dimineață: ”Animalul îndrăgit.” 

 

MIJLOC DE REALIZARE: joc 

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării 

interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să-şi salute colegii şi pe educatoare; 

O2- să sesizeze absenţa unui coleg; 

O3- să observe vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici  ale acesteia; 

O4- să folosească onomatopee specifice animalului preferat; 

O5-să descrie pe scurt animalul ales – preferat. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, problematizarea. 

MATERIAL DIDACTIC:   panoul- Întâlnirea de dimineață, ecusoane, 
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Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între copii și educatoare prin intermediul salutului de 

dimineață . Ne așezăm  pe covoraș, în formă de semicerc pentru a stabili un contact visual cu toți membrii 

grupei . Copiii sunt salutați cu versurile: 

  ”Bună dimineața, dragii mei copii, 

  Spune doamna noastră în fiecare zi, 

  Iar noi, grupa Florilor 

   Grupa copilașilor 

  Să ne adunăm și să ne salutăm 

   Bună dimineața!                                                                                                                  

  Copiii  răspund salutului și intonează în cor: ”Bună dimineața!” 

  Prezența se realizează prin așezarea fotografiilor copiilor prezenți pe panou, în partea de sus  și 

așezarea fotografiilor copiilor absenți în partea de jos a panoului, specificându-se numărul celor care 

lipsesc. 

  Împărtășirea cu ceilalți.  Vom discuta despre animalele domestice ce le întâlnim în ograda 

bunicii. În mijlocul semicercului de află un cufăr cu surprize. Copilul zilei va deschide cufărul și vom 

sedcopei că acolo se află ecusoane cu diferite animale domestice. Fiecare copil își va alege un ecuson cu 

animalul îndrăgit. 

  Activitatea de grup  Ne vom juca jocul „Acesta sunt eu” unde, la semnalul meu – onomatopee vor 

veni în mijlocul semicercului doar copiii care au pe ecuson animalul recunoscut prin onomatopee. 

  Noutatea zilei  va cuprinde informații despre activitățile desfășurate  pe întreg parcursul zilei 

 

 TRANZIȚIA - ” Azi Grivei e mânios”- cântec 

 

 DEPRINDEREA EXERSATĂ - Suntem ordonați ! 
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I. ARTĂ: „Zgardă pentru Grivei” – înșirare 
              „Animalul îndrăgit” – pictură în contur 
 

Obiective operaționale: 
 Să efectueze operații simple de înșirare a mărgelelor pe șnur; 
 Să aplice culoarea pe o suprafață dată; 
 Să folosească în lucrare combinații de culori calde. 

Materiale didactice: fișe , acuarele, pensulă, recipient apă, mărgele, șnur. 
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
 

II. ȘTIINȚĂ: „ În ogradă la bunici, oare ce o fi aici?”- posterul,  

„ Din lumea animalelor” – toto și loto 
„ Alege și potrivește” 
                                                                  

Obiective operaționale: 
 Să lipească atâtea animale cât indică cifra; 
 Să sorteze jetoane cu animale domestice; 
 Să plaseze animalele domestice în adăpostul potrivit 
 Să identifice hrana specifică fiecărui animal domestic; 

Materiale didactice: carton duplex, siluete animale, joc Toto și loto „ Din lumea animalelor”, 
joc „Alege și potrivește 

Metode și procedee: exercițiul, explicația, demonstrația, problematizarea, posterul 

 

III. CONSTRUCŢII: „Adăposturi pentru animalele din ograda bunicilor” 
Obiective operaționale: 

 Să construiască adăposturi pentru animale; 
 Să interacţioneze pozitiv cu partenerii de lucru. 

Materiale didactice: cuburi din plastic, cuburi din lemn şi burete 
 Metode și procedee:  explicația, demonstrația, exercițiul. 

 

IV. BIBLIOTECĂ: „Animale mari şi nici, în ogradă la bunici”- vizionare PPT 
      

Obiective operaționale: 
 Să vizioneze cu atenţie prezentarea; 
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple despre cele vizionate. 

Materiale didactice: Cd cu prezentare ppt, DVD mobil 
 Metode și procedee: conversația, explicaţia, observaţia
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ETAPELE 
ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII 
STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE Metode și 
procedee 

Material 
didactic 

I.Captarea 
atenţiei 

Se va face prin intuirea materialelor pregătite pentru copii. 
 

conversaţia   

II.  
Anunţarea temei 
şi enunţarea 
obiectivelor 

  Împreună cu copiii voi merge la fiecare centru de interes în parte şi voi anunţa 
tema. Ei vor opta pentru centrul preferat. Voi purta discuţii referitoare la ceea ce 
vor realiza copiii cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie şi modul de utilizare 
al acestora. 
   Se reamintesc copiilor câteva reguli de comportament : vorbim în şoaptă pentru 
a nu deranja pe alţii, lucrăm frumos şi folosim cu grijă materialele, fiecare lucrare 
trebuie terminată. 
 

 
demonstraţia 
 
 
conversaţia 
 
 
explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. 
Desfăşurarea 
propriu- zisă a 
activităţii 

La centrul ȘTIINȚĂ, pe panouri de carton ce reprezintă ograda bunicii, copiii vor 
aplica atâtea animale cât le indică cifra. La jocul toto și loto „Din lumea 
animalelor”, copiii vor identifica animalele domestice, plasându-le în mediul lor 
de viață. La jocul „Alege și potrivește”, copiii vor aşeza animalul domestic 
selectat în adăpostul corespunzător ilustrat pe jeton; alţi copii vor identifica 
jetoanele pe care sunt ilustrate hrana specifică fiecărui animal domestic. 
La centrul ARTĂ, la șevalet copiii vor avea de aplicat combinații de culori calde 
pe suprafețe date (cățel, pisică, vacă, cal). Alți copii vor confecționa zgardă 
pentrui Grivei prin înșirarea mărgelelor pe șnur. 
La centrul CONSTRUCŢII  copiii vor construi cu ajutorul cuburilor din plastic, 
lemn şi burete, adăposturi pentru animalele din ograda bunicilor. 
La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor viziona prezentări power-point  cu informaţii 
despre animalele domestice. Se vor purta discuţii despre despre cele vizionate.  
Preşcolarii vor utiliza materialele puse la dispoziţie şi vor folosi formule de 
politeţe. 
 

Explicația 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
exerciţiul 

carton duplex 
desenat, siluete 
animale,  
acuarele, 
pensule, fișă, 
șnur, mărgele 
„ Din lumea 
animalelor”, 
joc „Alege și 
potrivește 
Prezentare ppt. 
Mini-DVD 
Cuburi plastic, 
lemn, burete 

 
 
 
 
 
 
 
aprecieri 
verbale 

IV. Obţinerea 
performanţei 

La sfârşitul activităţii, se va face o expoziţie cu toate lucrările copiilor. 
 

   

V. Evaluarea 

Copiii vor evalua toate lucrările realizate. 
Voi face aprecieri stimulative, referindu-mă la fiecare centru în parte şi voi numi 
copiii care s-au remarcat în realizarea sarcinilor. 

 
 
conversaţia 

 
 
 

 
 
aprecieri 
verbale 
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TEMA ACTIVITĂȚII:activitate integrată DOS+DLC  „În ograda la bunici.” 
                              
MIJLOC DE REALIZARE:  confecționare/ memorizare 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare, consolidare și verificare de priceperi și deprinderi 
 
SCOP:  

 Exersarea funcțiilor memoriei și educarea calităților ei, prin memorarea unei poezii; 
 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare 

motrică. 
 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
  

 Să lipească lână/fire textile pe siluetele animalelor; 
 Să realizeze o machetă cu tema dată, prin combinarea elementelor puse la 

dispoziție cu cele efectuate de ei; 
 Să audieze cu atenție textul poeziei; 
 Să-și îmbogățească vocabularul cu unele cuvinte din textul poeziei:„ogradă”, 

„voinic”, „eleganți”; 
 Să recite corect, logic, expresiv poezia, respectând intonația, pauza, ritmul și 

tonul vocii în concordanță cu mesajul transmis; 
 Să rețină expresii ritmate și rimate; 
 Să-și exprime propriile opinii, sentimente și atitudini; 
 Să utilizeze o gamă variată de materiale pentru realizarea machetei 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ȘI PROCEDEE: 

  Expunerea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, 
problematizarea, poserul. 
 



9 
 

 MIJLOACE DIDACTICE: 
  Laptop+videoproiector, prezentare ppt, carton duplex pictat reprezentând ograda 
bunicii, cifrele 1-4, siluete animale, machetă, lipici, lână, fire textile, ochi mobili, CD cu 
muzică, stimulente. 
    
BIBLIOGRAFIE: 
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2008; 
 “Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Filofteia    Grama, 

Mioara Pletea, Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Angela Ciobotaru, Cristina Spânu, 

Georgeta Dincă, Georgeta Pletea, Elena Călin, Bucureşti, Didactica Publishing House, 

2009; 

 “Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Georgeta 

Toma, Maruţa Ristoiu, Irinela Nicolae, Daniela Petre, Delta Cart Educaţional, 2008; 

 “Metode interactive de grup - Ghid metodic”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta 

Ruiu, Mihaela Fulga, Editura Arves,2006; 
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Secvența de 

activitate 

 
Conținutul 

Strategii didactice  
Evaluare 

 
Metode și 
procedee 

Materiale 
didactice 

1.Momentul 
organizatoric 

Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității: 
 aerisirea sălii de grupă; 
 amenajarea spațiului de desfășurare a activității; 
 pregătirea materialului demonstrativ și distributiv. 

  
mobilierul 

 

2.Captarea 
atenției 

Se realizează prin descoperirea machetei „ În ogradă la bunici”. Expunerea  
 

macheta  

3.Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

  Se va purta o discuție liberă în legătură cu macheta prezentată. Copiii vor 
descoperi că macheta nu are animale. 
-Astăzi vom lipi lână/fire textile și ochi mobili pe siluete de animale, astfel 
animalele finalizate vor fi puse de fiecare copil în machetă. După ce vom 
umple ograda bunicilor cu animale, vom învăța și o poezie despre animale, 
poezia se numește „În ogradă la bunici.”     
 

 
Conversația 
 
 

  
 
 
Repetă denumirea 
poeziei 

4.Dirijarea 
învățării 

Macheta va fi plasată pe o masă la centru Artă 
INTUIREA MATERIALULUI DIDACTIC 
     Copiii vor avea pe masă siluete de animale domestice, aracet, pensule, 
lână, fire textile, ochi mobili 
 
EXPLICAREA MODALITĂȚII DE LUCRU 
    Fiecare copil își va alege câte o siluetă de animal domestic, vor pune 
aracet pe suprafața corpului după care vor lipi lână pe oi sau fire pe 
celelalte animale (vaci, cai, pisici, câini), după care le vor lipi și ochii.  
Odată ce va fi finalizat de lipit totul pe șablonul animal, copilul va plasa 
animalul în machetă în locul dorit.  Se vor executa câteva exerciţii de 
încălzire a musculaturii mici a mâinii prin rostirea versurilor: 

 
 
 
Conversația 
 
 
 
Demonstrația 
 
 
 
 

 
Machetă, 
Siluete animale, 
aracet, pensule, 
lână, fire textile, 
ochi mobili 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observația 
sistematică a 
comportamentului 
copilului 
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”Mâna lebădă o fac/Care dă mereu din cap 
Sus  jos,sus jos/Să putem lucra frumos 
Lebedele-n jur privesc/Mâinile eu le rotesc 
Degetele-mi sunt petale/Se deschid ca la o floare 
Boboc floare, boboc floare 
Și apoi le răsfirăm/ Și la un pian cântăm.” 
      
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PRACTICE 
Copiii vor începe lucrul. Voi da indicații individuale și colective dacă va fi 
cazul. Activitatea se va desfășura pe un fond muzical 
 
Pe ritmul cântecului „Glasul animalelor” se realizează tranziția către 
sectorul Bibliotecă unde se va desfășura activitatea de memorizare a 
poeziei „În ogradă la bunici” 

 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
Interpretarea 
cântecului 
 
 

 
 
Calculator 
Cd cu muzică 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluarea 
produselor 
activității 
 
 

5.Obținerea 
performanței  

RECITAREA MODEL 
Voi face recitarea model de două ori. 
 

În ograda în bunici 
 

În ogradă la bunici 
Am prieteni mari și mici: 

O văcuță cu lăptic 
Ca să beau să cresc voinic! 
Doi cai eleganți, frumoși, 
Ce mă plimbă bucuroși. 

Mai sunt și vreo trei căței, 
Mai mereu mă joc cu ei! 
Și sunt patru pisicuțe 

 
 
 
 
 
Recitarea model 
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Cu blănițe și gheruțe. 
Toți sunt prietenii mei 
Și am mare grijă de ei! 

 
FAMILIARIZAREA CU CONȚINUTUL POEZIEI 
      Voi explica conținutul poeziei folosindu-mă de prezentarea power point 
a textului poeziei. 
      În timpul expunerii conținutului poeziei sunt explicate și cuvintele noi 
din text: „ogradă = curte”, „voinic = curajos, viteaz”, „eleganți = frumoși” 
     Voi recita încă o dată poezia, după care se va trece la reproducerea ei de 
către copii. 
 
   Se repetă poezia de către copiii care doresc. Memorizarea poeziei se face 
individual pentru corectarea eventualelor greșeli de pronunție. 

 
 
 
 
 
 
Explicația 
Conversația 
Povestirea 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
 
 
Verificarea și 
consolidarea 
vocabularului 
copiilor 
 
 
 
 
Recită unități din 
poezie 

6.Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

   
Se va descoperi o planșă ce reprezintă ograda bunicilor, iar în partea stângă 
sunt patru casete cu animalele regăsite în poezie. 
    
Copilul numit va merge la planșă, va lua din coșuleț și va lipi în ograda 
bunicilor atâtea pisici câte spune textul poeziei (patru pisici). Așa se va 
proceda și cu celelalte animale ( o văcuță, doi cai, trei căței ), de fiecare 
dată fiind numit un alt copil care va îndeplini sarcina 

 
Explicația 
Problematizarea 
Exercițiul 
 

 
Planșă, siluete 
animale, cifrele 
1-4 
 
 
 
 
 
 

Lipesc corect 
animalele conform 
textului poeziei 
 
Pun cifra 
corespunzătoare 
numărului de 
animale(cai, vaci 
pisici, căței) 
 

7.Evaluarea 
activității 

Se fac aprecieri asupra activității 
-Ce am reușit să realizăm noi astăzi din ceea ce ne-am propus? 
  Se enumeră obiectivele atinse în cadrul activității. 

 
 
Conversația 

 Copiii spun ceea ce 
au realizat astăzi la 
activitate. 
 

8.Încheierea    Ziua se va încheia cu dansul popular „Dansul căluţilor”, Explicația cd cu melodia  
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activității Se vor face exerciții de pregătire a organismului pentru efort.  
Dansul se execută în formație inchisă de cerc, copiii prinși de mâini, 
spatele drept, corpul și privirea îndreptate în direcția deplasării. 
Aceeași pași se repetă la fiecare strofă. 

Demonstrația 
Exercițiul 
 

„jocul căluților” 
DVD 
 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor în timpul 
dansului popular 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ”Dansul căluţilor ” 
MIJLOC DE REALIZARE: dans popular 
TIPUL ACTIVITĂȚII: jocuri și activități recreativ-distractive 
SCOPUL: 
 Satisfacerea nevoii de mișcare, destindere și recreere a copiilor, prin practicarea 
dansului popular 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 să execute corect exercițiile pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor; 
 Să-și coordoneze corect pașii de dans cu ritmul și textul melodiei . 
 Să execute pașii de dans – pas alergător mărunt spre dreapta cu bătaie pe picior la 

oprire urmat de trei sărituri spre dreapta și trei sărituri spre stânga. 
 

Pregătirea organismului pentru efort: 
  În șir câte unul, pe marginea sălii. 
  Se corectează ținuta, mișcarea brațelor, poziția corpului: 

- Privirea înainte, brațele se mișcă pe lângă corp; 
- Mers cu pași mari, spatele drept, brațele pe șolduri; 
- Mers ghemuit cu mâinile pe genunchi; 
- Alergare ușoară cu pași mărunți. 

 
Explicarea regulilor jocului:  

 Copiii vor fi așezați în formație închisă de cerc, se vor prinde de mâini în poziție de 
repaus, spatele drept, corpul și privirea îndreptate în direcția deplasării. La semnalul meu, 
adica la inceperea strofelor se pornește în alergare cu pași mărunți; la începutul refrenului se 
opresc cu bătaie pe un picior urmat de trei sărituri spre dreapta și trei sărituri spre stânga. 
Aceeași pași se repetă la fiecare strofăși refren. 

 
Executarea jocului de probă: 

 Se va realiza de către mine împreună cu trei copii. 
 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului: 
 Toşi copiii vor dansa sub atenta îndrumare a educatoarei.se va urmări respectarea pauzei şi a 

paşilor de dans. 
  

Materiale didactice: , cd, calculator 
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, jocul 
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Căteva aspecte din cadrul activităţii: 

 
 

 
 

 


