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TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 
NIVELUL: I 
DURATA: 1 săptămână 
 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
DLC     -    să recepteze un text care i se citeşte ori i de povesteşte , înţelegând în mod  
                  intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. 
DŞ        -    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 trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste  
                  prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 

- să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, 
valorificând deprinderile de lucru însuşite. 

DEC     -    să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată. 
- să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii. 
- să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. 

DPM    -    să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. 
 
 
INVENTARUL DE PROBLEME 
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 
De Paşti vopsim ouă roşii. 
Iepuraşul aduce cadouri copiilor. 
De Paşti mergem la biserică. 

Ce reprezintă Biserica? 
De ce merg oamenii la biserică? 
Ce putem face pentru a deveni mai buni? 
De ce Paştele simbolizează Învierea 
Domnului? 
Cum se pregătesc oamenii pentru Paşti? 
De ce vopsim ouă roşii? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRE DE INTERES DESCHISE şi materiale puse la dispoziţia copiilor 
Bibliotecă: 
- cărţi religioase despre 
viaţa lui Isus 
- cărţi cu rugăciuni pentru 
copii 
- fişe suport 
- albume, imagini 
- instrumente de scris 

Artă: 
- creioane colorate, acuarele 
- plastilină, planşete 
- carton colorat, hârtie color 
- diferite decoraţiuni pentru 
ouă 

Construcţii: 
- cuburi din lemn, plastic 

Ştiinţe: 
- Enciclopedie 
- album cu icoane 
- calculator, CD, DVD 

Joc de rol: 
- „Bucătăria păpuşii” 
- obiecte de veselă 
- carte cu reţete 

Joc de masă: 
- jetoane cu ouă de diferite 
mărimi şi culori 
- Puzzle-iepuraşul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECŢII DE DEZVOLTARE. SUBTEME ALE PROIECTULUI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
OBICEIURI DE PAŞTI 
         Vine Iepuraşul 

 
Sărbătoarea de  
          Paşti 

 
   Ouă de Paşti 

 
Iepuraşul de  
        Paşti 

   Rugăciune 
pentru părinţi 

Cum se pregătesc 
    gospodinele  
       pentru  
     sărbătoare 



OBICEIURI DE PAŞTI – VINE IEPURAŞUL 
 
LUNI – Sărbătoarea de Paşti 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Ce sunt icoanele?” Rutine „Învăţ să cred în Dumnezeu” 
 Tranziţii „Semnul crucii” 
ALA     Bibliotecă „Citim imagini din cărţi despre Sărbătoarea Paştelui” 
 Construcţii „Biserici” Artă „Crucea”(colorare) 
ADE     DŞ „Oul roşu” de Lucia Muntean (memorizare) 
 
MARŢI – Ouă de Paşti 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Legenda ouălor roşii” Rutine „Învăţ să cred în  
             Dumnezeu” Tranziţii „Ciocnim ouă” 
ALA     Joc de masă „Sortăm ouă după culoare” Ştiinţă „Cine ne dă ouă?” 
 Bibliotecă „La Paşti”(poezie) 
ADE     Activitate integrată DEC+DŞ 
 DEC „Ouă încondeiate”(pictură) 
 DŞ „Iepuraşul îţi dă 1,2,3 ouă încondeiate”(joc didactic) 
 
MIERCURI – Cum se pregătesc gospodinele pentru sărbătoare? 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Ne pregătim de sărbătoare”(lectură după imagini)  

 Rutine „Învăţ să cred în  Dumnezeu” Tranziţii „Ciocnim ouă” 
ALA     Artă „Reţeta de cozonac”(colorare) „Ouă”(modelaj) 
 Joc de rol „De-a gospodinele” Ştiinţă „Vizită la biserică” 
ADE     DOS „Ouă încondeiate”(lipire, ornare) 
 
JOI – Iepuraşul de Paşti 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Iepuraşul”(poezie) Rutine „Învăţ să cred în  
             Dumnezeu” Tranziţii „Iepuraşul ascunde ouă” 
ALA     Artă „Iepuraşul”(colorare)  Joc de masă „Puzzle – Iepuraşul” 
 Construcţii „Casa iepuraşului” 
ADE     Activitate integrată DLC+DEC 
 DLC  „O poveste cu un iepuraş”(povestirea educatoarei) 
 DEC „Iepuraşul”(cântec) 
 
VINERI – Rugăciune pentru părinţi 
ADP     Întâlnirea de dimineaţă, „Ce am văzut la Biserică?” Rutine „Învăţ să cred în  
 Dumnezeu” Tranziţii „Ştiu să fac semnul crucii” 
ALA    Bibliotecă „Rugăciune”(memorizare) Joc de rol „Pregătim masa de Paşti” 
 Ştiinţe „Ajută-l pe Iepuraş”(sortare şi aşezare după cerinţe) 
ADE    DPM „Cursa iepuraşilor”(săritură cu deplasare) 
 
 


