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Nivelul: I (grupa combinată- grupa mică și  grupa mijlocie)                                                    
Tema  anuala de studiu: ”Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?”  
Proiect tematic: ”Mijloace de transport”                     
Tema săptămânii:” Haideți la plimbare!” (evaluarea proiectului) 
Subiectul zilei: „Ne pregătim de călătorie!” 
Tipul  de  activitate: consolidre și sistematizare de cunoștințe 
Forma de organizare: Frontal, individual, pe grupe 
Forma  de  realizare: Activitate  integrată 
Durata: o zi. 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 

I. ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP): 
 

      Întâlnirea  de  dimineaţă: ” Trenulețul cu surprize” 
      Rutine :,,Ridic două degețele/ Ascultați vorbele mele!” (deprinderea de a anunţa prin   
                    ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru); 
      Tranziții : Cântec : - ”Bună dimineața”  
                       Cântec : ” Trenulețul Șugu-dugu” 
                      Joc muzical -”Bat din palme”  
 

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE : 
 

      ALA 1:      Joc de masă:  Puzzle:„Cursa lui Fulger McQueen”    
                             Construcţii: ,,Gara” (lego și cuburi) 
                             Artă: ”Elicopterul” (colorare în contur) 
 
          ALA 2:    Joc distractiv: ”Vine trenul!” 
 
 
  III. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE: 
            DȘ: ( cunoașterea mediului)”Drumul comorii” – joc didactic 
            DOS : (abilități practice) -Grupa mică: „Balonul cu aer cald”- lipire 
                                                    -Grupa mijlocie: ”Corabia”- confecționare 
 

 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
 Verificarea cunoștințelor dobândite cu privire la mijloacele de transport; 



 Consolidarea deprinderii de a lipi, de a asambla o lucrare inspirată din mediul 
înconjurător. 

 
   OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  

 DȘ: Dezvoltarea capacității d cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, 
precum și stimularea curiozității pentru invetigarea acestuia; 

 DOS:Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de 
dezvoltare motrică. 

   OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
         ADE:   

 cognitive: 

     DȘ    - să identifice mijloacele de transport pe baza imaginilor /siluetelor; 
              - să le plaseze  mijlocul de locomoție  pe macheta corespunzătoare  locului pe  
                unde circulă; 

        - să răspundă la ghicitori recunoscând mijloacele de locomoţie şi transport  
          terestre, maritime si aeriene; 
        - să asocieze răspunsul la întrebări cu imaginea potrivită, completând piramida  
         mijloacelor de transport 
DOS: Grupa mică: - să numească materialele primite pe măsuțe; 

                                                -să lipească materialele puse la dispoziţie pe nacela balonului ; 
                              -să lucreze curat şi ordonat utilizând materialele adecvate; 
                             - să analizeze critic şi autocritic lucrările;   

              DOS: Grupa mijlocie:   -să lipească materialele puse la dispoziţie pentru a decora  
                                                  corabia; 
                                    - să așeze pânzele și stegulețul pe catarg în ordinea corectă; 
                                    - să asambleze piesele corabiei; 

                      -să lucreze curat şi ordonat utilizând materialele adecvate; 
                      - să analizeze critic şi autocritic lucrările;   
                                   
 psihomotorii:  -să aibă o poziţie corectă în timpul activităţii; 

 
 afective:  -să manifeste atitudini pozitive față de activitate. 

. 
   ALA 1:                 
            Construcţii: - să realizeze gara  folosind diverse materiale de construcții; 
                                - să colaboreze în realizarea construcţiei; 
            Joc de masă:         - să recunoască cifrele de la 1 la 3; 
                                - să raporteze numărul la cantitate și invers; 
            Artă:  -să îmbine corect elementele potrivit tabloului model; 
                      - să manifeste spirit de colaborare in realizarea puzzle-ului; 
     ALA 2: Joc distractiv :  -să se conformeze regulilor  jocului; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee:  jocul didactic, explicaţia, conversația, demonstraţia, lucrul individual şi în 
grup, ”Piramida”, ”Explozia stelară”, ”Turul Galeriei”. 



Mijloace didactice: jucării-mijloace de transport, machete, costumul Aurorei, pălărie de pirat, 
jetoane, săculeț, baghetă, panou, lipici, cofraje de ouă, bețișoare, stegulețe, baloane, cufăr,cheie, 
coșulețe, fișe de lucru, creioane colorate, stimulente.  

BIBLIOGRAFIE: 
 Curriculum pentru învățământul preșcolar (3 – 6/7 ani), MEC I 2009 
 Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate, Editura Diana, Musata 

Bocos, L. Carlogea, C. Draghici, 2009. 
 Revista Învațământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2/2014, Editura Arlequin. 

 
 
 

                                                    
                                                    SCENARIUL  ZILEI 
 
 

 
Ziua va debuta cu „Întâlnirea de dimineață”, când toţi copiii stau pe covor, în cerc, 

asigurându-se contactul vizual între ei. Salutul între copii se va realiza utilizând metoda interactivă 
“Bagheta călătoare”. La iniţiativa educatoarei copiii se salută  prin intermediul unei baghete care 
circulă de la un copil la altul  concomitent cu recitarea versurilor “Bagheta se rotește / Și la …  se 
oprește”. Urmează prezența: un copil va enumera copiii absenți se va iniţia o discuţie referitoare la 
tema săptămânii (“Haideți la plimbare!“) apoi vor completa Calendarul naturii.  Nouatea zilei se 
realizează prin prezența machetelor reprezentând șoseaua, marea, spațiul aerian. 
  Tranziția către activitățile desfășurate la centrele de interes se va realiza prin interpretarea 
cântecului: “Bună dimineața”. Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-și desfășoare 
activitățile, identificand materialele ce vor urma sa le utilizeze. La centrul “Construcții” vor  realiza 
cu ajutorul jocului Lego, al șinei de plastic și al cuburilor gara, la sectorul “Joc de masă”, copiii vor 
îmbina imaginile pntru a alcătui tabloul cursei lui FulgerMcQueen, iar la centrul Artă, vor avea de 
colorat elicopterul (anexa1).  
        După explicarea sarcinilor de la centrele de interes, copiii sunt rugați să meargă la sectorul 
dorit. Educatoarea va supraveghea și antrena copiii la fiecare centru de interes, oferind explicații 
suplimentare acolo unde este nevoie. Apoi, vor primi scisoarea Aurorei  care dorește să descopere 
cufărul comorii în care stă ascunsă cheia ce le poate elibera pe pietenele ei, Alba-ca-Zăpada și 
Cenușăreasa, care au fost răpite de pirați. Cu ajutorul hărții piraților, copiii vor urma drumul spre 
comoară, trecând mai multe probe, în care vor avea de recunoscut mijloacele de transport, le vor 
plasa pe machetele corespunzătoare, vor răspunde la ghicitori completând ”Piramida”iar la finalul 
jocului, se va folosi metoda ”Explozia stelară”. La fiecare probă, copiilor din cele două grupe,mică 
și mijlocie li se vor adresa întrebări cu un grad de dificultate corespunzător nivelului de vârstă. 
Tranziția catre DOS se va face prin cântecelul“Trenulețul Șugu-dugu”. Urmează ultima probă 
pentru a descoperi cufărul : copiii grupei mici vor decora coșulețele baloanelor cu aer cald, iar 
copiii grupei mijlocii vor lipi materialele puse la dispoziţie pentru a realiza corăbiile, apoi le vor 
așeza pe macheta reprezentând marea.  

 La sfârșitul activității se va face evaluarea lucrărilor prin metoda Turul galeriei, în vederea 
analizei și evaluarii produselor muncii. Copiii vor găsi în cufăr cheia și galbeni de ciocolată, iar la 
final va apărea prințesa Aurora să le mulțumeacă pentru ajutorul dat și să se distreze împreună la 
jocul ”Vine trenul!”.        


