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TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 
NIVELUL: I 
DURATA: 5 săptămâni 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
DLC    -    să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea. 

- să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv 
caracteristicile expresive ţi estetice ale acestuia. 

- să manifeste interes pentru citit. 
DŞ       -     să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma  
                  geometrică cerc, pătrat. 

- să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare. 
- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca 

parte integrantă a mediului. 
DOS    -    să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum  
                 şi reguli de securitate personală. 

- să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte. 
- să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrări 

personale. 
DEC    -     să intoneze cântece pentru copii. 

- să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. 
DPM   -     să perceapă componentele spaţio-temporale. 

- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. 
 
 
INVENTARUL DE PROBLEME: 
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 
Câteva mijloace de locomoţie 
Cu ajutorul lor putem merge în diferite 
locuri. 
Ţara noastră este foarte frumoasă. 
Ţara noastră se numeşte România. 
Îmi place să mă plimb prin cartierul meu. 
Eu merg cu părinţii în diferite instituţii. 

Mijloacele de locomoţie se împart în 
terestre, maritime, aeriene. 
Care sunt mijloacele de locomoţie terestre? 
Care sunt mijloacele de locomoţie aeriene? 
Care sunt mijloacele de locomoţie 
maritime? 
Care sunt regulile de circulaţie? 
Care sunt instituţiile pe care le întâlnim în 
oraş?Care este rolul lor? 
Cum arată steagul României? 
Cum arată costumul naţional? 
Cum arată un dans popular? 

 
 
 
 



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi materiale puse la dispoziţia copiilor 
Bibliotecă: 
- cărţi, reviste, planşe. 
- fişe suport 
- coli şi instrumente de 
scris. 
- poveşti despre regulile de 
circulaţie 
- poveşti în imagini 

Artă: 
- creioane colorate, 
acuarele. 
- plastilină, planşete. 
- coli color, carton color 
- lipici 

Construcţii: 
- cuburi din lemn şi plastic. 
- cutii din carton. 

Ştiinţe: 
- Enciclopedie cu mijloace 
de locomoţie şi transport 
- imagini cu mijloace de 
locomoţie în diferite medii 
- calculator, CD, DVD 

Joc de rol: 
- maşini şi alte mijloace de 
locomoţie şi transport de 
jucărie 
- costum agent de circulaţie. 
- costum de marinari şi 
piraţi. 
- păpuşi 
- „De-a doctorul” 
- De-a vânzătorul” 

Joc de masă: 
- „Umbra potrivită” 
- „Din jumătăţi-întreg” 
- Puzzle cu mijloace de 
locomoţie şi transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECŢII DE DEZVOLTARE. SUBTEME ALE PROIECTULUI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CĂLĂTORI ŞI 
CĂLĂTORII 

Călătorie pe 
uscat: 
- Mijloace de 
locomoţie pe uscat 
- Trenul veseliei 
- Maşina 
- Semaforul 
Licurici 
- Reguli de 
circulaţie

Călătorie în aer: 
- Mijloace de 
locomoţie în aer 
- Avionul 
- Atenţie 
decolăm! 
- Rachete 
- Aeroportul 

Călătorie pe 
apă: 
- Mijloace de 
locomoţie pe apă 
- Barca 
- Vaporul 
- Marinarul 
- Cu submarinul  

Călătorie prin 
oraş/sat: 
- Oraşul meu 
- Satul bunicilor 
- Parcul-locul de 
joacă 
- Cartierul meu 
- Biblioteca 

Călătorie prin 
ţara mea: 
- Ţara mea 
- Tricolorul 
- Portul naţional 
- Dansul popular 
- Ţara copilăriei 



SĂPTĂMÂNA 1 – CĂLĂTORIE PE USCAT 
 
LUNI – Mijloace de locomoţie pe uscat 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Ghicitori-mijloace de locomoţie şi transport” 
 Rutine „Învăţăm să circulăm corect” Tranziţii „Camionul defect”(joc motric) 
ALA    Artă „Cartea cu mijloace de locomoţie pe uscat” Construcţii „Autobuzul” 
 Ştiinţe „Maşini mari-mici”(sortare) 
ADE     DŞ „Mijloace de locomoţie pe uscat”(joc didactic) 
 
MARŢI – Trenul veseliei 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Trenul”(cântec) Rutine „Învăţăm să circulăm corect” 
 Tranziţii „Trenuleţul prieteniei” 
ALA     Construcţii „Trenuleţe” Joc de masă „Puzzle-tren, maşină, autobuz” 
 Bibliotecă „Poveşti cu trenuleţul Thomas” 
ADE    Activitate integrată DŞ+DPM 
 DŞ „Trenuleţul veseliei”(joc didactic – figuri geometrice, culori) 
 DPM „Trenul prin tunel”(târâre cu sprijin pe antebraţ şi genunchi) 
 
MIERCURI – Maşina 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Băieţii îşi prezintă maşinuţa preferată” 
 Rutine „Învăţăm să circulăm corect” Tranziţii „Cursa maşinilor” 
ALA    Artă „Maşina”(lipire) „Salvarea, poliţia, pompierii”(colorare) 
 Construcţii „Maşina”(cutii carton) Joc de masă „Din jumătăţi-întreg” 
ADE    DLC „Maşina”(memorizare) 
 
JOI – Semaforul Licurici 
ADP   Întâlnirea de dimineaţă, „Semaforul”(poezie) Rutine „Învăţăm să circulăm corect” 
 Tranziţii „ Ne grupăm în culorile semaforului” 
ALA    Bibliotecă „Semaforul Licurici ne povesteşte”  Construcţii „Semaforul” 
 Ştiinţă „Circulăm corect”(fişă) 
ADE     Activitate integrată DEC 
 DEC „La plimbare”(cântec) 
 DEC „Semaforul Licurici”(pictură) 
 
VINERI – Reguli de circulaţie 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Păţania lui Ionuţ”(povestirea educatoarei) 
 Rutine „Învăţăm să circulăm corect” Tranziţii „Hai la drum, mici pietoni!” (mers 
             în coloană cu oprire la semnal) 
ALA     Ştiinţe „Cum are loc un accident?”(experiment) Construcţii „Spaţii de joacă” 
 Joc de rol „De-a agenţii de circulaţie” 
ADE    DOS „Strada nu e loc de joacă!”(lectură după imagini) 
 
 
 
 
 
 
 



SĂPTĂMÂNA 2 – CĂLĂTORIE ÎN AER 
 

LUNI – Mijloace de locomoţie în aer 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Prezentare Enciclopedie cu mijloace de locomoţie  
            aeriene” Rutine „Îl ascult pe cel care vorbeşte” Tranziţii „Avionul ascuns” 
ALA    Artă „Cartea cu mijloace de locomoţie aeriene” Construcţii „Avioane” 
 Joc de masă „Din jumătăţi-întreg” 
ADE     DŞ „Mijloace de locomoţie în aer”(joc didactic) 
 
MARŢI – Avionul 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Colecţia de avioane” Rutine „Îl ascult pe cel care  
            vorbeşte” Tranziţii „Imităm zborul avioanelor” 
ALA    Joc de rol „De-a aviatorii” Joc de masă „Puzzle cu avioane” 
 Ştiinţe „Avioane mari/mici”(fişă) 
ADE    Activitate integrată DEC+DOS 
 DEC „Avionul”(cântec) 
 DOS „Avionul”(asamblare)  
 
MIERCURI – Atenţie decolăm! 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Îmi prezint jucăria avion” Rutine „Îl ascult pe cel care  
            vorbeşte” Tranziţii „Avionul”(cântec) 
ALA     Bibliotecă „Un avion se prăbuşeşte”(povestirea educatoarei) 
 Artă „Colorăm imaginile din poveste” Construcţii „Avionul”(origami) 
ADE     DPM „Lansăm avioane”(aruncarea şi prinderea) 
 
JOI – Racheta 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „În spaţiu”(lectură după imagini) Rutine „Îl ascult pe cel  
            care vorbeşte” Tranziţii „Rachetele se grupează” 
ALA    Artă „Rachete şi sateliţi”(colorare) Ştiinţe „Planete şi stele” 
 Joc de masă „Rachete colorate”(sortare) 
ADE    Activitate integrată DLC+DEC 
 DLC „Spune cum este?”(joc didactic – acordul substantiv-adjectiv) 
 DEC „Racheta”(pictură) 
 
VINERI – Aeroportul 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Aeroportul”(lectură după imagini) Rutine „Îl ascult pe 
            cel care vorbeşte” Tranziţii „Avionul”(cântec) 
ALA    Construcţii „Aeroportul” Joc de rol „De-a piloţii de avion” 
 Artă „Aeroportul”(colorare) 
ADE     DŞ „Câte avioane au decolat?”(joc didactic – numerele şi cifrele 1,2) 
  
 
 
 
 
 
 
 



SĂPTĂMÂNA 3 – CĂLĂTORIE PE APĂ 
 

LUNI – Mijloace de locomoţie pe apă 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Mijloace de locomoţie pe apă”(joc didactic) 
 Rutine „ Vreau/îmi permiţi?” Tranziţii „Bărcuţa”(joc motric) 
ALA     Artă „Cartea cu mijloace de locomoţie pe apă” 
 Joc de masă „Din jumătăţi-întreg” Construcţii „Bărci şi vapoare” 
ADE    Activitate integrată DLC+DEC 
 DLC „Cuvinte opuse”(joc didactic) 
 DEC „Bărcuţe”(modelaj) 
 
MARŢI – Barca 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Povestea puişorului îngânfat”(povestirea educatoarei) 
 Rutine „ Vreau/îmi permiţi?” Tranziţii „Găseşte barca ascunsă” 
ALA     Joc de masă „Barca”(puzzle) Ştiinţe „Bărci mari/mici”(fişă) 
 Bibliotecă Povestea puişorului îngânfat”(repovestire) 
ADE     Activitate integrată DOS+DEC 
 DOS „Barca”(asamblare, lipire) 
 DEC „Bărcuţe colorate”(cântec) 
 
MIERCURI – Vaporul 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Enciclopedie – vapoare”(lectură după imagini) 
 Rutine „ Vreau/îmi permiţi?” Tranziţii „Puzzle gigant” 
ALA     Artă „Vapoare gigant” Ştiinţe „Vapoare colorate”(joc didactic) 
 Bibliotecă „Vaporul”(memorizare) 
ADE    DPM „Cursa vaporaşelor”(alergare de viteză) 
 
JOI – Marinarul 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „În port”(lectură după imagini) 
 Rutine „ Vreau/îmi permiţi?” Tranziţii „Marinarii şi piraţii” 
ALA    Artă „Costumul de marinar”(linia orizontală) 
 Joc de rol „De-a marinarii şi piraţii” Construcţii „Binoclu din role de hârtie” 
ADE    DŞ „Al câtelea marinar a plecat?”(joc didactic – numeralul ordinal 1-3) 
 
VINERI – Cu submarinul 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Submarinul”(observare) 
 Rutine „ Vreau/îmi permiţi?” Tranziţii „Submarinul vesel”(joc didactic) 
ALA     Artă „Submarinul albastru”(colorare)  Construcţii „Submarinul” 
 Joc de rol „Cu submarinul în adâncuri” 
ADE     DŞ „Călătorie în lumea subacvatică”(lectură după imagini) 
 
 
 
 
 
 
 
 



SĂPTĂMÂNA 4 – CĂLĂTORIE PRIN ORAŞ/SAT 
 

LUNI – Oraşul meu 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă,  „Ce ştiu despre oraşul meu?” 
 Rutine „Ştiu să mă comport pe stradă” Tranziţii „Eu cunosc un orăşel”(joc motric 
            şi cântec) 
ALA    Construcţii „Blocuri înalte” Artă „Strada mea”(colorare) 
 Joc de rol „La supermarket” 
ADE     DLC „Oraşul”(lectură după imagini) 
 
MARŢI – Satul bunicilor mei 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă,  „Instituţii comune satului şi oraşului” 
 Rutine „Ştiu să mă comport pe stradă” Tranziţii „Eu cunosc un orăşel” 
ALA     Artă „Livada cu pomi fructiferi” Joc de rol „De-a medicul/poliţistul” 
 Construcţii „Case, biserica, primăria, poliţia, cabinetul medical” 
ADE    DEC „Căsuţa”(pictură) 
 
MIERCURI – Parcul – Locul de joacă 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Parcul în diferite anotimpuri”(lectură după imagini) 
 Rutine „Ştiu să mă comport pe stradă” Tranziţii „Huţa, huţa…”(mimă) 
ALA    Bibliotecă „Ce face copilul?”(joc didactic) Construcţii „Toboganul” 
 Joc de rol „Cu păpuşa la plimbare în parc” 
ADE    Activitate integrată DEC+DPM 
 DEC „Azi în parcul plin de soare”(cântec) 
 DPM „Exerciţii fizice la locul de joacă din curtea grădiniţei” 
 
JOI – Cartierul meu 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă,  „Drumul de acasă la grădiniţă” 
 Rutine „Ştiu să mă comport pe stradă” Tranziţii „Mergem câte doi” 
ALA     Bibliotecă „Denumesc corect instituţiile pe care le întâlnesc” 
 Ştiinţă „Aşa da/aşa nu”(norme de comportare) Artă „Casa mea”(desen) 
ADE     DŞ „Plimbare prin cartierul meu”(observare) 
 
VINERI – Biblioteca 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă,  „Vizită la biblioteca din cartier” 
 Rutine „Ştiu să mă comport pe stradă” Tranziţii „Iepuraşul”(cântec) 
ALA    Ştiinţă „Ce ne spun cărţile?”(tipuri de cărţi) Joc de rol „De-a bibliotecarul” 
 Bibliotecă „Cei doi iepuraşi Puf-alb şi Puf-gri”(povestirea educatoarei) 
ADE    Activitate integrată DOS+DŞ 
 DOS „La bibliotecă”(joc didactic – formule de adresare) 
 DŞ „Cărţi de diferite forme şi culori”(joc didactic) 
 
 
 
 
 
 
 



SĂPTĂMÂNA 5 – CĂLĂTORIE PRIN ŢARA MEA 
 

LUNI – ŢARA MEA 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Drag mi-e jocul românesc”(cântec) 
 Rutine „Mă mândresc că sunt român” Tranziţii „Drag mi-e jocul românesc” 
 (euritmie) 
ALA     Bibliotecă „În excursie la mare/la munte”(lectură după imagini) 
 Construcţii „Oraşe” Joc de rol „Prezentăm starea vremii” 
ADE     DŞ „Harta ţării”(observare) 
 
MARŢI – Tricolorul 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Deşteaptă-te române!”(audiţie) 
 Rutine „Mă mândresc că sunt român” Tranziţii „Ne grupăm în tricolor după  
            culoare” 
ALA    Ştiinţă „Ce e roşu, galben, albastru?”(joc didactic) 
 Artă „Confecţionăm steguleţe” Joc motric „Dans cu steguleţe” 
ADE    DEC „Tricolorul”(pictură) 
 
MIERCURI – Portul naţional 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Sunt român”(poezie) 
 Rutine „Mă mândresc că sunt român” Tranziţii „Brâul românesc”(joc distractiv) 
ALA    Ştiinţă „Portul naţional”(observare) Artă „Ulciorul, farfuria”(ornare-linii, puncte) 
 Joc de rol „Îmbrăcăm păpuşa în costum naţional” 
ADE    Activitate integrată DŞ+DOS 
 DŞ „Românaşi şi româncuţe”(joc didactic – realizarea perechilor între elementele 
                   Mulţimilor) 
 DOS „Hora româncuţelor”(asamblare, lipire) 
 
JOI – Dansul popular 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Melodii populare”(audiţie) 
 Rutine „Mă mândresc că sunt român” Tranziţii „Alunelul”(euritmie) 
ALA    Artă „Prosopul”(ornare – linii, puncte) Joc motric „Bate din palme aşa”(joc de  
            ritm) Ştiinţă „De unde se aude sunetul?”(joc senzorial) 
ADE    Activitate integrată DEC+DPM 
 DEC „Alunelul”(cântec) 
 DPM „Dans popular”(paşi de dans popular) 
 
VINERI – Ţara copilăriei 
ADP    Întâlnirea de dimineaţă, „Lumea copiilor”(audiţie) 
 Rutine „Mă mândresc că sunt român” Tranziţii „Rostogolim mingea” 
ALA    Artă „Copii”(desen) Construcţii „Jucării în lumea copiilor” 
 Joc de rol „Lumea copiilor – jocuri distractive” 
ADE    DLC „Ţara mea” de Elisabata Preda (memorizare) 


