
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI 

UNITATEA: GRĂDINIŢA PP. NR.3 MANGALIA 

EDUCATOARE: Prof. ION MARIA-MIRELA 

GRUPA MARE „FLUTURAŞI” 

TEMA  ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?” 

TEMA PROIECTULUI: “BUCURIILE PRIMĂVERII” (focalizare pe aspecte referitoare la meserii şi  obiecte de îmbrăcăminte). 

TEMA ZILEI: „HAINE, CULOARE ŞI MIŞCARE” 

FORMA  DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA I +ADE+ALA II 

 Activităţi liber alese, pe centre de interes (ALA I) 
  Joc de rol: „ Magazinul de haine” 
  Ştiinţă: - joc de masă - „Obiecte de îmbrăcăminte”-domino  

                                    -„Atinge şi aşază!”- joc senzorial (eşantioane pânză) 

  Artă: -„Rochiţa balerinei” – colaj  
           - „Şiragul de mărgele”-înşirare 

 Bibliotecă: -„Aşază corect”- diagrama Venn 
                                            -„Decorăm stofa”- grafisme 

 Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) 
 Domeniul Ştiinţă: joc didactic matematic „Hăinuţele magice” 
 Domeniul Estetic Creativ: -dactilopictură pe textile „Tricouri şi culoare” 

 Activităţi  liber alese (ALA II)  
  Joc de mişcare: „Ştafeta cu haine”. 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt (transmitere, verificare şi consolidare de cunoştinţe, consolidare de priceperi şi deprinderi) 

SCOPUL ACTIVITǍŢII: formarea reprezentărilor  copiilor despre obiectele de îmbrăcăminte; dezvoltarea capacităţii de a înţelege 
şi utiliza numere, cifre, numeralul ordinal, folosind un vocabular adecvat; formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de lucru pentru 



realizarea unor picturi pe diferite suporturi; cultivarea sociabilităţii copiilor, a intereselor şi a deprinderilor de cooperare între 
partenerii de joc, a intercomunicării libere şi civilizate între preşcolari în timpul jocului. 

 

I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

a) RUTINE 

1.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ-„Ce ne spun hăinuţele?”-comunicare asertivă 

 

2. ACTIVITATE IGIENICO-SANITARĂ –„Sunt copil civilizat/ Hăinuţele nu le-am pătat”-reguli de servire a mesei şi igienă 
personală. 

b) TRANZIŢII- joc cu text şi cânt „Am o hăinuţă mică”. 

 

II. ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE I 

JOC DE ROL:- „Magazinul de haine” 

ŞTIINŢĂ - joc de masă - „Obiecte de îmbrăcăminte”-domino  

              -„Atinge şi aşază!”-joc senzorial (eşantioane textile) 

ARTĂ -„Rochiţa balerinei” – colaj  

            - „Şiragul de mărgele”-înşirare 

BIBLIOTECĂ -„Aşază corect”- diagrama Venn 

                          -„Decorăm stofa”- grafisme 

 



III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 

ACTIVITATE INTEGRATĂ –„HAINE, CULOARE ŞI MIŞCARE” 

DŞ – Joc didactic matematic „Hăinuţele magice” 

 

DEC – dactilopictură pe textile „Tricouri şi culoare” 

 

IV. ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE II 

1. JOC DE MIŞCARE- „Ştafeta cu haine” 
 

SCENARIUL ZILEI 

Activitatea debutează cu prima verigă din întreg lanţul de activităţi şi anume Rutine-Întâlnirea de dimineaţă. În această etapă, 
copiii sunt aşezaţi în cerc şi se ţin de mânuţe. Educatoare salută întregul colectiv în limba engleză- fiecărei zi îi corespunde un salut 
într-o limbă străină- copiii îi răspund apoi copiii se salută între ei, fiecare transmiţând un gând sau o urare. Urmează un scurt episod de 
exerciţii fizice de înviorare pentru fiecare segment al corpului şi un joc de mişcare. Împărtăşirea cu ceilalţi este un prilej ca fiecare 
copil să-şi exprime opiniile referitoare sintagma „Omul face haina şi nu haina pe om” după un scurt joc de rol. Continuă completarea 
Calendarului naturii, a prezenţei copiilor şi interpretarea imnului grupei. Este anunţată noutatea zilei după care se face tranziţia către 
activităţile liber-alese. 

În cadrul activităţilor liber-alese, se prezintă fiecare centru, materialele şi sarcinile ce trebuie realizate. La Joc de rol copiii se 
vor transforma în vânzători şi cumpărători utilizând toate materialele puse la dispoziţie. La centrul Artă, copiii vor înşira mărgele şi 
vor realiza un colaj cu materiale interesante (nisip colorat, fâşii de voal, fire textile). La Bibliotecă vor aşeza jetoane cu obiecte de 
îmbrăcăminte în utilizând Diagrama Venn  şi vor decora „eşantioane de stofă” cu semne grafice cunoscute  iar la Joc de masă se vor 
aşeza în echipă şi vor juca domino dar vor testa şi diferite tipuri de materiale, pe care le vor aşeza în funcţie de obiectele de 
îmbrăcăminte confecţionate din ele. 



Tranziţia de la centre către Activităţile pe domenii experienţiale va fi realizată cu ajutorul jocului de mişcare „Am o hăinuţă 
mică”. 

 În cadrul acestei ADE, copiii se vor împărţi în două echipe cu ajutorul unor tricouri numerotate după care vor arunca mingea 
la coşul de basket, se vor aşeza în ordine crescătoare, vor aşeza jetoane şi vor picta tricourile cu ajutorul degetelor şi a palmelor. 

În cadrul ultimei etape, Activităţi liber-alese II, copiii vor participa la o ştafetă cu haine . 

 

I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

a) RUTINE 

1.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ-„Ce ne spun hăinuţele?”-comunicare asertivă 

TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate de dezvoltare a abilităţilor de comunicare 

DURATA: 20 minute 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 Cognitiv-informaţionale 
-să se identifice cu diferite roluri stabilite de educatoare; 
-să explice înţelesul sintagmei „Omul face haina şi nu haina pe om”; 
-să descrie trăiri şi sentimente experimentate anterior; 
-să identifice data, ziua, anul, anotimpul, starea vremii, etc; 

 Psiho-motorii 
-să execute exerciţiile fizice pentru fiecare segment al corpului; 
-să asocieze mişcările specifice textului din joc; 
-să aşeze jetoanele corect; 

 Afectiv-atitudinale 
-educarea socio-emoţională prin utilizarea mijloacelor de comunicare verbală şi non-verbală 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, problematizarea, jocul, exerciţiul; 



MIJLOACE DIDACTICE: jetoane, Calendarul naturii, fotografiile copiilor, pălării colorate; 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual; 

BIBLIOGRAFIE:  

*** Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie-o provocare? Editura Diana, Piteşti, 2008; 

***Educaţia este un orizont, nu o destinaţie..., Scrisoare metodică, M.E.C.I, an şcolar 2008-2009 

ETAPELE ACTIVITĂŢII 

1. SALUTUL 
Educatoarea utilizează o sonerie manuală prin care dă semnalul că e timpul pentru Întâlnirea de dimineaţă. Copiii se aşează în 
cerc iar educatoarea îi salută în limba engleză- copiii ştiu că  fiecărei zi din săptămână îi corespunde salutul într-o anumită 
limbă- „Good morning my little butterflies!” iar copiii răspund „Good morning teacher!”. După salut copiii execută câteva 
exerciţii de înviorare, educatoare numind 3-4 copii care vor demonstra exerciţiile pentru ceilalţi. Se execută jocul „Bat din 
palme clap, clap, clap”. 

2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI 
Educatoarea pune în discuţie sintagma „Omul face haina şi nu haina pe om şi propune un joc de rol „Bogat/ sărac/călător” în 
care copiii vor fi împărţiţi în grupuri de 3 şi vor juca rol de om bogat, de om sărac şi de călător ce are nevoie de adăpost. După 
acest joc copiii îşi exprimă opiniile, părerile, experienţele personale vis-a-vis de acest subiect. 

3. ACTIVITATEA DE GRUP 
În cadrul acestui moment, copiii completează calendarul naturii, identifică ziua, data, luna, anul, anotimpul, starea vremii, 
mesajul zilei. Se face prezenţa iar copiii îşi aşează fotografia pe panou. Se joacă jocul „Adevărat sau fals” în care copiii trebuie 
să răspundă corect la câteva propoziţii. 
 

4. NOUTATEA ZILEI 
Educatoarea spune copiilor ghicitoarea „Pe cămăşi, haine, flanele, /Sunt bănuţi cu găurele!” (nasturii). Răspunsul la această 
ghicitoare este „paşaportul” copiilor  către toate activităţile de astăzi în care ei vor avea mult de „meşterit” – vor învăţa şi vor 
realiza o mulţime de lucruri interesante. 

2.ACTIVITATE IGIENICO-SANITARĂ –„Sunt copil civilizat/ Hăinuţele nu le-am pătat/ Vesela am aşezat/ Şi mâinile le-am 
spălat”-reguli de servire a mesei şi igienă personală. 

b) TRANZIŢIE- joc cu text şi cânt „Am o hăinuţă mică”: 



„Am o hăinuţă mică                                                    Ce mândri suntem noi 

                   Aşa şi-a aşa                                                                 Aşa şi-a aşa 

  Şi-i cos o floricică                                                      Şi dac-am terminat 

                   Aşa şi-a aşa                                                                   Aşa şi-a aşa 

    Îi pun şi nasturi noi                                                    Spre centre/scăunele am plecat 

                   Aşa şi-a aşa                                                                     Aşa şi-a aşa 

 

II. ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE I 

1) JOC DE ROL 
TEMA:- „Magazinul de haine” 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
- să folosească în joc formule de politeţe; 

-să deducă valoarea unui obiect după „preţ” 

-să utilizeze bani de jucărie (marcaţi cu cifre în limitele 1-10) în cadrul jocului; 

-să recunoască şi să denumească hainele; 

-să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele şi expresiile: „preţ”, „cabină de probă”. 

-să accepte diferite roluri împărţindu-le echilibrat; 

      b) Psiho-motorii 

- să interacţioneze cu partenerii şi accesoriile folosite în joc; 



- să manevreze corect obiectele din recuzită („bani”, pungi de cadouri, umeraşe, haine) 

     c) Afectiv-atitudinale 

-manifestarea conduitei afective de încredere şi autonomie personală; 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul 

MIJLOACE DIDACTICE: umeraşe, raft de lemn, căsuţă, haine pentru copii, „bani” cu valoare de 1leu, 5 lei, 10 lei, etichete „preţ” cu 
cifre de la 1la 10, casă de marcat, pungi de hârtie, oglindă. 

2) ŞTIINŢĂ - joc de masă 

TEMA - „Obiecte de îmbrăcăminte”-domino  

             -„Atinge şi aşază!”-joc senzorial (eşantioane textile) 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
- să aşeze jetoanele respectând regulile jocului; 

-să distingă grosimea şi asperitatea  eşantioanelor  textile,  prin pipăit ; 

-să ordoneze eşantioanele după caracteristicile hainelor; 

      b) Psiho-motorii 

- să manevreze corect jetoanele; 

-să analizeze caracteristicile eşantioanelor prin pipăit, tragere, mototolire, atingere pe piele. 

     c) Afectiv-atitudinale 

-mobilizarea conduitei de încredere în sine şi perseverenţă; 



STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul 

MIJLOACE DIDACTICE: jetoane tip domino, eşantioane textile, cartoane A4 cu imagini diferite (pantaloni, rochie, bluză, tricou, 
fustă) 

3)ARTĂ  

TEMA -„ Rochiţa balerinei” – colaj  

            - „Şiragul de mărgele”-înşirare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
- să aplice corect pasta de lipit; 

-să lipească materialele disponibile în spaţiul potrivit ; 

-să înşire mărgele pe aţă alternând culorile; 

      b) Psiho-motorii 

- să utilizeze corect instrumentele de lucru; 

-să utilizeze tehnici de lucru învăţate anterior 

     c) Afectiv-atitudinale 

-exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin artă; 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia 

MIJLOACE DIDACTICE: mărgele colorate, aţă, pastă de lipit, cartoane A4 cu siluete de balerină, fâşii din voal,  nisip colorat, fire de 
lână de culoare neagră; 



4)BIBLIOTECĂ 

TEMA -„Aşază corect”- diagrama Venn 

             -„Decorăm stofa”- grafisme 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
-să numească articolele de îmbrăcăminte; 

-să aşeze jetoanele după criteriile date ; 

-să execute corect semnele grafice; 

      b) Psiho-motorii 

- să utilizeze corect instrumentele de scris; 

     c) Afectiv-atitudinale 

-exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin artă; 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: siluete de băiat şi fată, jetoane cu obiecte de îmbrăcăminte, panou cu diagrama Venn, ace cu gămălie, 
carton colorat, carioca; 

BIBLIOGRAFIE:  

1.*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2008), M.E.C.T., Bucureşti,  

2. *** Metoda proiectelor la vârste timpurii; (2002), M.E.C., Ed. Miniped, Bucureşti; 

3.Ezechil, Liliana, Lăzărescu, Mihaela, (2002), Laborator preşcolar; Ed. V&I Integral, Bucureşti; 



4. Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Elena, (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic; Ed. Arves, 
Bucureşti 

La terminarea lucrului pe centre, copiii vor observa produsele activităţii şi vor împărtăşi impresiile şi sugestiile lor. 

TRANZIŢIE- joc cu text şi cânt „Am o hăinuţă mică”: 

 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

TEMA  ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?” 

TEMA PROIECTULUI: “BUCURIILE PRIMĂVERII” (focalizare pe aspecte referitoare la meserii şi  obiecte de îmbrăcăminte). 

TEMA ACTIVITATII: „HAINE, CULOARE ŞI MIŞCARE” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII EXPERIENŢIALE:-  1. Domeniul Ştiinţe 

                                                      -  2.Domeniul Estetic şi Creativ 

1. DOMENIUL ŞTIINŢE (activitate matematică) 

Joc didactic matematic„Hăinuţele magice” 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
-să  identifice o persoană dintr-un şir de 10, utilizând numeralul ordinal ; 

-să arunce mingea în coş de atâtea ori cât indică cifra ; 

-să aşeze în ordine crescătoare/descrescătoare după criteriul înălţimii/ numerelor de pe tricou; 

-să execute corect sarcinile de pe faţetele cubului; 



      b) Psiho-motorii 

- să execute corect aruncarea în coşul de basket; 

     c) Afectiv-atitudinale 

-manifestarea spiritului de echipă şi fair-play; 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea locului obiectelor  în şirul numeric şi utilizarea corectă a numeralului ordinal;  rezolvarea 
unor sarcini din domenii diferite (Domeniul Limbă şi Comunicare, Domeniul Psihomotric, Domeniul Esteti-Creativ) 

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt împărţiţi în două echipe, după culoarea cifrei de pe tricou. Copilul ales trebuie să arunce mingea 
de atâtea ori cât arată cifra de pe tricoul său.  Complicarea jocului se va realiza prin metoda interactivă „Cubul”. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, recompense, recitative-numărători, tricouri, minge, coş de basket 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: jocul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

MIJLOACE DIDACTICE:manechin ajustoform, cutie, minge, coş de basket, tricouri, cub, panouri cu siluete tricou, buline colorate 
(roşu, albastru), ace cu gămălie,  jetoane cu obiecte de îmbrăcăminte, marker; 

 BIBLIOGRAFIE: 

1. Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Elena, (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic; Ed. Arves, 
Bucureşti 

2. Dumitrana, Magdalena (2002), Activităţile matematice în grădiniţă; Ed. Compania, Bucureşti                                                                                   

2.DOMENIUL  ESTETIC  ŞI CREATIV 

Tema „ TRICOURI ŞI CULOARE”- dactilopictură pe suport textil 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitiv-informaţionale 
-să  aplice culoarea cu ajutorul degetelor/palmei pe o suprafaţă liberă ; 



-să combine culori şi forme pentru a realiza sarcina dată; 

-să exprime opinii referitoare la propria lucrare şi a  colegilor; 

-să-şi motiveze opiniile utilizând un limbaj adecvat; 

      b) Psiho-motorii 

- să aplice culoare pe palmă cu ajutorul pensulei ; 

     c) Afectiv-atitudinale 

-manifestarea simţului artistic, creativ şi practic; 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE:  explicaţia, conversaţia, demonstraţia, 

MIJLOACE DIDACTICE: tricouri, vopsea pentru textile de diferite culori, pensule, şerveţele umede, pungi plastic, umeraşe, lanţ 
plastic; 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008), M.E.C.I., Bucureşti 

2. Rafailă, Elena (2002) Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti 

                                                             SCENARIUL ZILEI 

I. Activităţi de Dezvoltare Personală - Întâlnirea de dimineaţă:  
După ce sosesc toţi copiii şi servesc micul dejun, le propun să formăm cercul prieteniei pentru a desfăşura întâlnirea  obişnuită 

de dimineaţă. 

1. Salutul ,,Dimineaţa a sosit,/Toţi fluturaşii au venit/În cerc să ne aşezăm,/Cu toţi să ne salutăm: 

Copiii se salută în limba engleză- fiecărei zi din săptămână îi corespunde o limbă străină-“Good morning my little buterflies!/ Bună 
dimineaţa, fluturaşi! Good morning, teacher/ Bună dimineaţa, doamna  



2.Moment de înviorare: Copiii execută exerciţii fizice pentru fiecare segment al corpului. Se execută jocul “Bat din palme” 

3. Împărtăşirea cu ceilalţi. Copiii vor juca un joc de rol “Bogat, sărac, călător” în care vor fi împărţiţi în grupuri de 3 şi vor juca rol 
de bogat, de sărac şi de călător ce are nevoie de adăpost. După acest joc copiii îşi exprimă opiniile, părerile, experienţele personale vis-
a-vis de acest subiect. 

4. Calendarul naturii (“Ce zi/lună/an  este? Cum este vremea ? Ce anotimp? Cine lipseşte”). 

5.Activitatea de grup: educatoarea se adresează copiilor : Fluturaşi  din grupa mare,/Pentru voi am o întrebare,/Ştiţi voi oare, cu 
răbdare,/ Să ghiciţi o ghicitoare? 

 Se va juca jocul „Adevărat sau fals” în care educatoarea va spune câteva propoziţii iar copiii vor răspunde cu adevărat sau fals: 
„Scufiţa Roşie avea hăinuţe de culoare verde”  

„Cel care coase haine se numeşte doctor” 

„Împăratul nu văzut hainele cusute de cei doi impostori” 

„Moş Crăciun are haine de culoare roşie” 

„Hainele le cumpărăm de la cofetărie” 

6. Noutatea  zilei: Educatoarea spune copiilor ghicitoarea „Pe cămăşi, haine, flanele, /Sunt bănuţi cu găurele!” (nasturii). Răspunsul la 
această ghicitoare este „paşaportul” copiilor  către toate activităţile de astăzi în care ei vor avea mult de „meşterit” – vor învăţa şi vor 
realiza o mulţime de lucruri interesante. 

 „Astăzi vom continua să călătoria noastră de o săptămână în lumea  hăinuţelor. Vom picta, ne vom juca, ne vom transforma în 
vânzători şi cumpărători, vom afla multe alte secrete ale hăinuţelor.  

Tranziţie: -Joc cu text şi cant „Am o hăinuţă mică” 

Copii sunt invitaţi la centrele de interes deschise. Se vor intui materialele puse la dispoziţie pentru fiecare centru, educatoarea 
va anunţa tema fiecărei activităţi în parte şi va enunţa obiectivele operaţionale pe înţelesul copiilor. 

                                   

 



 ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ “HAINE, CULOARE ŞI MIŞCARE” 

CADRU DIDACTIC : Prof. înv. preşc.  ION Maria-Mirela 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : GRĂDINIŢA PP.NR 3 MANGALIA/ CONSTANŢA 

TEMA  ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?” 

TEMA PROIECTULUI: “BUCURIILE PRIMĂVERII” (focalizare pe aspecte referitoare la meserii şi  obiecte de îmbrăcăminte). 

TEMA ACTIVITATII: „HAINE, CULOARE ŞI MIŞCARE” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII EXPERIENŢIALE:-  1. Domeniul Ştiinţe 

                                                      -  2.Domeniul Estetic şi Creativ 

1. DOMENIUL ŞTIINŢE (activitate matematică) 

Joc didactic matematic„Hăinuţele magice” 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

b) Cognitiv-informaţionale 

-să  identifice o persoană dintr-un şir de 10, utilizând numeralul ordinal ; 

-să arunce mingea în coş de atâtea ori cât indică cifra ; 



-să aşeze în ordine crescătoare/descrescătoare după criteriul înălţimii/ numerelor de pe tricou; 

-să execute corect sarcinile de pe faţetele cubului; 

      b) Psiho-motorii 

- să execute corect aruncarea în coşul de basket; 

     c) Afectiv-atitudinale 

-manifestarea spiritului de echipă şi fair-play; 

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea locului obiectelor  în şirul numeric şi utilizarea corectă a numeralului ordinal;  rezolvarea 

unor sarcini din domenii diferite (Domeniul Limbă şi Comunicare, Domeniul Psihomotric, Domeniul Esteti-Creativ) 

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt împărţiţi în două echipe, după culoarea cifrei de pe tricou. Copilul ales trebuie să arunce mingea 

de atâtea ori cât arată cifra de pe tricoul său.  Complicarea jocului se va realiza prin metoda interactivă „Cubul”. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, recompense, recitative-numărători, tricouri, minge, coş de basket 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: jocul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

MIJLOACE DIDACTICE:manechin ajustoform, cutie, minge, coş de basket, tricouri, cub, panouri cu siluete tricou, buline colorate 

(roşu, albastru), ace cu gămălie,  jetoane cu obiecte de îmbrăcăminte, marker; 

  



BIBLIOGRAFIE: 

1. Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Elena, (2002), Metode interactive de grup-ghid metodic; Ed. Arves, 

Bucureşti 

2. Dumitrana, Magdalena (2002), Activităţile matematice în grădiniţă; Ed. Compania, Bucureşti 

2.DOMENIUL  ESTETIC  ŞI CREATIV 

Tema „ TRICOURI ŞI CULOARE”- dactilopictură pe suport textil 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

b) Cognitiv-informaţionale 

-să  aplice culoarea cu ajutorul degetelor/palmei pe o suprafaţă liberă ; 

-să combine culori şi forme pentru a realiza sarcina dată; 

-să exprime opinii referitoare la propria lucrare şi a  colegilor; 

-să-şi motiveze opiniile utilizând un limbaj adecvat; 

      b) Psiho-motorii 

- să aplice culoare pe palmă cu ajutorul pensulei ; 

     c) Afectiv-atitudinale 

-manifestarea simţului artistic, creativ şi practic; 



STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE:  explicaţia, conversaţia, demonstraţia, 

MIJLOACE DIDACTICE: tricouri, vopsea pentru textile de diferite culori, pensule, şerveţele umede, pungi plastic, umeraşe, lanţ 

plastic; 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008), M.E.C.I., Bucureşti 

2. Rafailă, Elena (2002) Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti 

    

SECVENŢE 
DIDACTICE 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
Metode şi 
procedee 

Material 
didactic 

Forma de 
organizare 

 

1.Captarea 
atenţiei 

După efectuarea momentului de tranziţie, se trece la 
intuirea  centrelor şi a materialelor pregătite. Se vor 
identifica centrele închise. 

conversaţia  Frontal   

2. Anunţarea 
temei şi 
enunţarea 
obiectivelor 

Se va trece pe la fiecare centru, se va anunţa tema şi 
obiectivele, se vor purta discuţii referitoare la ceea ce 
au de realizat cu ajutorul materialelor puse la 
dispoziţie, modul de utilizare, regulile ce trebuiesc 
respectate. 

Demonstraţia 
Conversaţia 
Explicaţia  

 Frontal   



3. 
Desfăşurarea 
propriu-zisă a 
activităţii  

La centrul JOC DE ROL , copiii se vor juca în 
“Magazinul de haine” folosind hăinuţe, umeraşe, bani 
de hârtie, casă de marcat, pungi de hârtie. Vor 
cumpăra şi vor proba diverse articole de 
îmbrăcăminte, fiecare articol având un preţ, copilul 
cumpărător trebuind să asocieze cifra de pe bancnote 
cu cifra de pe eticheta cu preţ. Copilul vânzător 
trebuie să verifice dacă a primit corect suma de bani. 
De asemenea, copiii trebuie să utilizeze formule de 
politeţe specifice. 

Jocul 
Conversaţia 
Explicaţia 
Demonstraţia  
 
 
 
 
 
 

Umeraşe, raft 
de lemn, 
etichete cu 
preţuri, haine, 
oglindă, casă, 
casă de marcat, 
“bani” din 
hârtie, pungi 
de hârtie, 
căsuţă de 
plastic

Pe grupuri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare orală 
-utilizarea 
formulelor de 
politeţe 
-deducerea valorii 
după preţ; 
-asocierea 
numărului la 
cantitate; 

La centrul ŞTIINŢĂ- joc de masă, copiii  vor juca 
domino având pe jetoane imagini cu obiecte de 
îmbrăcăminte. De asemenea se vor juca jocul 
senzorial “Atinge şi aşază!” unde copiii vor testa 
diferite mostre de material textile prin pipăit, tragere, 
mototolire, după care le vor aşeza pe cartoane A4 în 
funcţie de modul de utilizare (stofa-pantaloni;  
dantelă-rochie, mătase-bluze, stofă groasă-palton,etc. 
). 

conversaţia, 
explicaţia, 
demonstraţia, 
jocul 

jetoane tip 
domino, 
eşantioane 
textile 

Pe grupuri  
Individual  

Evaluare practică 
-ordonarea 
jetoanelor după 
alternanţa 
imaginilor; 
-aşezarea corectă 
a eşantioanelor 
-identificarea 
caracteristicilor 
prin analizatorii 
vizuali şi tactili; 
 

La centrul ARTĂ, vor înşira mărgele pe aţă alternând 
culorile şi vor realiza un colaj folosind nisip colorat, 
fâşii de voal, fire de lână, creioane colorate. 
 

conversaţia, 
explicaţia, 
demonstraţia 

Mărgele 
colorate, fire 
de lână de 
culoare neagră, 
albă, roşie şi 
rose, siluete de 
balerină,  
Nisip colorat, 
fâşii de voal 
colorat, 
creioane 
colorate, pastă 

Individual  Evaluare practică 
-înşirarea 
mărgelelor prin 
alternarea 
culorilor; 
-aranjarea 
materialelor în 
ordinea precizată; 
 



de lipit 

La centrul BIBLIOTECĂ, vor  aşeza jetoane 
reprezentând obiecte de îmbrăcăminte pe diagrama 
Venn.  
De asemenea, vor decora utilizând semnele grafice 
învăţate, “ eşantioanele” de carton colorat.  

 
 

Panou cu 
diagrama 
Venn, siluete 
de fată şi băiat, 
jetoane 
reprezentând 
obiecte de 
îmbrăcăminte 
“eşantioane” 
din carton 
colorat, 
carioca  

Pe grupuri 
individual 

Evaluare practică 
-aşezarea 
jetoanelor în 
diagrame după 
însuşirile comune 
şi  deosebiri; 
-utilizarea corectă 
a instrumentelor 
de scris; 
 
 
 

4. Obţinerea 
performanţei 

După încheierea lucrului pe centre, copiii vor trece 
împreună cu educatoarea pentru a observa şi aprecia 
lucrările realizate.  

Conversaţia    Produsele 
activităţii 

4. Încheierea 
activităţii 

Se vor face aprecieri stimulative pentru fiecare centru 
în parte şi pentru toţi copiii. 

Conversaţia   Aprecieri verbale 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



III.ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE 

Secvenţa 
didactică 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 
Metode şi 
procedee 

Materiale 
didactice 

1.Moment 
organizatoric

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurării a activităţii: 
 aerisirea sălii de grupă; 
 amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 
 pregătirea materialului didactic; 
 aranjarea scăunelelor în două semicercuri 

    

2.Captarea 
atenţiei 

Se prezintă copiilor un manechin ajustoform pe care 
educatoarea pretinde că se află o “haină magică” pe care nu 
o pot vedea decât cei care sunt foarte cuminţi şi curajoşi. 
Educatoarea mimează că se îmbracă cu aceea haină şi cere 
copiilor să îi spună dacă le place haina şi de ce. Copiii sunt 
stimulaţi de educatoare să spună adevărul iar drept 
recompensă aceasta va aduce  în sala de grupă o cutie  în 
care se află “tricouri magice”. Aceasta   arată un tricou şi 
mimează că acesta ar fi invizibil, copiii trebuie să 
recunoască adevărul şi să spună că sunt adevărate. 
Educatoarea spune copiilor că dacă aceste tricouri sunt 
adevărate să le folosească şi să joace cu ele un joc. 

Conversaţia  Manechin 
ajustoform 

Cutie 
Tricouri  

 

3. Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

Educatoarea împarte tricourile copiilor, aceştia îmbrăcându-
se cu ele. Se  anunţă titlul jocului “Hăinuţele magice”şi 
obiectivele urmărite: să arunce la coşul de basket de atâtea 
ori cât arată cifra de pe tricou, să  identifice  ordinea copiilor 
într-un  şir, să realizeze corect sarcinile date de cub, să 
picteze tricourile folosind degetele şi palma. 

Conversaţia 
Explicaţia  

  

4. Dirijarea 
învăţării 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe în funcţie de culoarea 
cifrei de pe tricou. 
Se prezintă copiilor sarcinile de lucru şi regulile jocului. 
Explicarea şi demonstrarea jocului. 
Cu ajutorul recitativei “Pe locuri, fii gata, start/ Tricoul l-ai 

Explicaţia  
Demonstraţia 

Jocul   

Tricouri  
Coş de basket 

Buline 
roşii/albastre 

Panouri tricou 

Evaluare practică 
‐numărul de aruncări 
la coş este egal cu 
cifra de pe tricou 
 



îmbrăcat/ Dacă cifra ai aflat/ Te invit la aruncat  ”, copilul 
ales va spune ce cifră are pe tricou şi va arunca mingea în 
coş de  atâtea ori cât indică cifra. Răspunsurile corecte vor fi 
recompensate cu o bulină pe tricoul-panou al echipei.  
Executarea jocului de probă 
Educatoarea alege un copil din echipa roşie care va 
identifica cifra de pe tricoul său şi va arunca mingea în coşul 
de basket de tot atâtea ori. Dacă copilul nu reuşeşte să 
rezolve sarcina el poate fi ajutat de coechipieri. Răspunsul 
corect este recompensat cu o bulină pe tricoul –panou.  
Executarea jocului de către copii 
Se va urmări desfăşurarea corectă a jocului, respectarea 
regulilor, exprimarea corectă în propoziţii şi folosirea unui 
limbaj adecvat. 
 

-ace cu 
gămălie 

5. Obţinerea 
performanţei 

Complicarea jocului-varianta a II-a 
În cadrul acestei secvenţe se foloseşte metoda interactivă 
“Cubul”. Sarcinile în funcţie de verbele de pe fiecare faţă 
sunt următoarele: 
1.DESCRIE: -Spune cum l-au păcălit cei doi impostori pe 
împăratul din povestea “Hainele cele noi ale împăratului”; 
2.COMPARĂ: “Spune asemănările şi deosebirile dintre 
fustă şi bluză” 
3.ASOCIAZĂ: “La ce meserie te gândeşti când spui 
pantaloni?”  
4.APLICĂ: -Aşează imaginile cu hăinuţe în ordinea în care 
te îmbraci cu ele 
5. ARGUMENTEAZĂ – Spune ce ştii că ne învaţă 
proverbul “Omul face haina nu haina pe om”; 
6. ANALIZEAZĂ- Spune cum este materialul din care a 
fost făcută bluza/rochiţa ta; 
Pentru fiecare sarcină realizată corect, fiecare echipă va 
primi câte o bulină pe tricou.  

-metoda 
interactivă 
“Cubul” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cub  
Imagini cu 
obiecte de 

îmbrăcăminte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carioca  
 

Evaluare orală 
-capacitatea de a 
elabora şi a răspunde 
la întrebări 
 

Evaluare practică 
-capacitatea de a 
aşeza imaginile în 
ordinea corectă 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
-capacitatea de a 



Varianta a III-a 
 Copiii au ca sarcină să aşeze într-un şir copiii din echipa 
adversă în funcţie de poziţia pe care o ocupă în echipă- 
(Exemplu “Aşează în faţa mea primul, al doilea, al patrulea , 
şi al şaselea copil). 
 Se numără bulinele de pe fiecare tricou, se identifică cifra 
corespondentă şi se scrie pe mâneca tricoului 
Se realizează tranziţia către activitatea următoare cu ajutorul 
jocului  “Am o hăinuţă mică!” 
 

Problematizarea 
 

identifica poziţia 
într-un şir folosind 
numeralul ordinal 

6. 
Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

Educatoarea spune copiiilor că a observat pe parcursul 
activităţii că tricourile sunt adevărate, făcute de croitori 
adevăraţi şi le propune să le dea viaţă, să le transforme  în 
haine  unicat, aşa cum nu mai are nimeni. Ei vor picta 
tricourile cu ajutorul degetelor şi a palmelor. 
Intuirea materialului didactic 
Copiii au pe masă tricouri, acuarele pentru textile, pensule şi 
şerveţele umede. 
Explicarea modalităţii de lucru 
Educatoarea explică modul de lucru, etapele realizării temei 
propuse. Se prezintă tricoul pictat de educatoare drept model 
după care este aşezat în cutie pentru a da copiilor 
posibilitatea să-şi folosească propria imaginaţie. 
Se execută exerciţii pentru încălzirea musculaturii fine : “ 
Tună, tună, norii se adună/ Fulgeră, fulgeră, 1,2,3/Plouă, 
plouă, cu picuri de rouă”; “Eu am 10 degeţele/ Ce-aş putea 
să fac cu ele?/ O căsuţă, şi-n căsuţă o mânuţă/ Asta ce-o fi 
oare/ Legănel sau păhărel/ Hai să facem un castel / Degeţel 
cu degeţel”. 
Desfăşurarea activităţii artistico-plastice 
Copiii încep lucrul iar educatoarea dă indicaţii individuale şi 
colective. Se urmăreşte ca fiecare copil să aibă acces la 
material de lucru, să lucreze atent, să utilizeze corect tehnica 

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul   

Demonstraţia  
 

Tricouri  
Acuarele 
pentru textile  
Pensulă  
Şerveţele 
umede  
D.V.D. 
Sistem Home 
cinema 
Tricou pictat 

Evaluare practică 
-aplicarea corectă a 
tehnicilor de lucru 
cunoscute. 



dactilopicturii şi a amprentării.  Activitatea se desfăşoară pe 
un fond muzical. 

7. Evaluarea 
activităţii 

Se aşează fiecare tricou pe umeraş şi este expus, copiii fac 
aprecieri asupra propriei lucrări dar şi a colegilor.  
Copiii sunt solicitaţi să propună modalităţi de aranjare a 
tricourilor. 

Conversaţia 
 

Umeraşe  
Tricouri  
Sfoară  

Evaluare  orală 
‐capacitatea de a 
exprima opinii, 
sugestii, impresii. 

8. Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri asupra întregii activităţi, a ceea ce s-a reuşit 
să se realizeze. Toţi copiii sunt premiaţi cu o acadea de 
ciocolată- fetele o acadea cu iepuraş având rochiţă roşie iar 
băieţii cu iepuraş cu pantaloni. 

Conversaţia  Acadele de 
ciocolată  

Aprecieri verbale. 

 

IV.JOCURI ȘI ACTIVITǍŢI RECREATIVE (ALA 2) 

 

TEMA: “Ştafeta cu haine” 
FORMA DE REALIZARE:-joc de mişcare 
TIPUL ACTIVITǍŢII: Consolidare de priceperi şi deprinderi  

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea spiritului de echipă; utilizarea şi perfecţionarea deprinderilor de autonomie personală însuşite în 
diferite contexte. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să execute cu deplin control mişcări simple şi complexe; 
 Să îmbrace şi să dezbrace corect hainele; 
 Să răspundă motric la o sarcină dată; 
 Să respecte regulile jocului; 
 Să-şi aducă contribuţia la reuşita echipei. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: conversativă, ludic-acţională, evaluativ-stimulativă. 

a) METODE: jocul, exerciţiul fizic, instructajul verbal, conversaţia. 

b) MIJLOACE DIDACTICE: haine pentru copii ( pulover, geacă, fular, căciulă, mănuşi), scăunele, coşuri plastic; 



COLECTIVUL DE JOC: 20 copii 

EFECTIVUL DE JOC: câte 10 copii în fiecare grupă 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă (L = 6.5 m, l = 4.3 m) 

PREGĂTIREA LOCULUI DE JOC: 

Mobilierul din sala de grupă va fi aranjat în aşa fel încât să ofere siguranţă şi securitate fizică. Se vor plasa pe margine scăunele 
unde vor aştepta şi se vor odihni jucătorii. Lângă linia de start vor fi aşezate coşurile cu haine. 

EXPLICAREA ŞI DEMONSTRAREA JOCULUI: 

Copiii se vor împărţi în două echipe, omogene ca talie şi îndemânare, dispuse în şir în spatele unei linii. Se va anunţa tema şi se 
va expune conţinutul la nivelul de înţelegere al copiilor, menţionându-se principalele reguli. Se vor da indicaţii cu privire la stabilirea 
echipei învingătoare. Se vor trasa sarcinile pe care trebuie să le urmărească fiecare jucător, precum şi comenzile pentru  începerea 
jocului. 

La semnalul educatoarei, primul jucător din fiecare echipă încearcă să se îmbrace într-un timp cât mai scurt cu toate lucrurile 
din coş. După ce a terminat , copilul se dezbracă repede, reaşează hainele în coş şi predă ştafeta coechipierului imediat următor. 
Câştigă echipa ai cărei jucători au terminat primii de executat ştafeta. 

Indicaţii  

-pentru începu, se va executa un joc de probă, nu sub formă de întrecere, pentru a înţelege mai bine regula jocului 

 

 

 

 

                                                 

 




