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DATA: 11.11.2015 
GRUPA: Mică 
EDUCATOARE: Stan Alexandra 
TEMA DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 
PROIECTUL: ”De vorbă cu Zâna Toamnă” 
SUBTEMA: ”Frunze ruginii cad pe cărări” 
SUBIECTUL ZILEI: “Unde a zburat rândunica?”, de T. Constantinescu 
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 
FORMA DE REALIZARE: DLC+ALA I-activitate integrată 
MIJLOC DE REALIZARE: povestea educatoarei 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- să lipească pe coroniță fructe, legume, flori, păsări călătoare; 
- să vorbească liber cu prietenii Zânei Toamna; 
- să descrie anotimpul toamna; 
-să precizeze titlul  și personajele poveștii audiate ; 
-să ofere răspunsuri la întrebările legate de conținutul textului; 
-să povestească după imagini  momentele principale din poveste ; 
- să se identifice cu personajele povestirii evidenţiind trăsăturile acestora; 
-să alcătuiască piramida poveștii. 

     STRATEGII DIDACTICE: 
a) METODE SI PROCEDEE:  conversaţia, explicaţia, problematizarea, povestirea,  metoda 
ciorchinelui, piramida. 
b) MIJLOACE DE INVATARE:  Textul poveștii,  jetoane cu  imagini din poveste, aracet, 
imagini decupate cu fructe, legume, flori, păsări, carton. 
Bibliografie: 
***„Culegere de texte literare pentru educarea limbajului”, Ed. Tehno-Art. 
***”Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2008. 

 
 

SECVENȚELE 
ACTIVITĂȚII 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

METODE 
ȘI PROCEDEE EVALUARE 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 
 
 
 

Se asigură condiţiile optime 
desfăşurării activității: 
- aerisirea sălii de grupă 
- pregătirea materialului didactic. 

Conversația Observarea 
sistematică  

ÎNTÂLNIREA DE 
DIMINEAȚĂ 
 
 
 

Salutul 
,,Bună dimineaţa, dragi copii! 
La grădi, iar am venit, 
În cerc noi ne aşezăm 
Cu toţii ne salutăm. 

 
 
Conversația 

 
 
Observarea 
sistematică  
 



 
 
 
 

A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii! 
Asistentul zilei, numit de educatoare va 
striga toți copiii care își vor așeza poza 
în panoul prezenței. 
Calendarul naturii : Cum este vremea 
astăzi? Vom stabili îmbrăcămintea 
adecvată pentru această zi, după care 
vom completa calendarul naturii. 
Vom intona două cântecele despre 
anotimpul toamna: 
1.”Mândră-i toamna și bogată 
În legume, și-apoi iată! 
Are vin și strugurei, 
Și legume câte vrei.” 
2.”Rândunică mititică, rândunea, 
De ce pleci din țara mea, din țara mea?
Ori ți-e frică mititică, ori ți-e frică 
mititică 
Că te-apucă iarna grea.” 
Tranziție la sectoare: 
”Ne-nvârtim, ne răsucim 
La sectoare noi pornim” 
1.Artă:”Coronița toamnei”-lipire 
legume, fructe, păsări călătoare 
2.Joc de rol: ”Toamna și prietenii ei” 
Vom aprecia lucrările realizate. 
Tranziție: 
”La sectoare ne-am jucat, 
Jocul noi l-am terminat 
Rândul să-l formăm  
La poveste să intrăm.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

CAPTAREA 
ATENŢIEI 
 

Cer copiilor să spună tot ce le vine în 
minte când aud cuvântul ,,toamna”. 
Ghicitoare: 
Coada-i ca o furculiță, 
Roșioară sub bărbiță 
Toamna ea ne părăsește 
Primăvara ne-o vestește. (Rândunica) 
Această ghicitoare mi-a adus aminte de 
povestea unei vrăbiuțe cu prietena ei 
rândunica. 

Ciorchinele 
 
Problematizarea 
 
Conversația 

Aprecieri 
verbale 

ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 
 

Astăzi vă voi spune o poveste care se 
numeşte “Unde a zburat rândunica?”. 
Doi, trei copii repetă titlul poveştii 
pentru fixare. 
- Unde credeți că a zburat rândunica? 
- De ce? 

Conversația 
  
 

 



 
ALA II- Activitate complementară 
“Ursul doarme”-joc de relaxare 
Copiii sunt așezati in formatie de cerc, ținându-se de mână. Un copil se află in mijlocul cercului 
(ursul) si stă ghemuit (doarme) cu ochii inchiși in timp ce colegii săi ii cântă: 
”Ursul doarme si visează 
Că papucii lui dansează, 
Lapte dulce sau cafea 
S-aleagă pe cine-o vrea!” 
Atunci ursul cu ochii inchiși se ridică si alege un copil care va primi rolul de urs. 
 
 

DIRIJAREA 
INVĂŢĂRII 
 

Voi povesti folosindu-mă de vocea 
schimbată la vorbele fiecărui personaj, 
mimica şi gestica corespunzătoare 
pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura 
motivaţia învăţării.  
-De cine v-a plăcut cel mai mult? 
-Poți să-mi spui de ce ți-a plăcut 
personajul ales? 
Voi știți copii, că din povestea noastră 
numai rândunica pleacă în țările calde, 
vrăbiuța, bursucul, șopârla, broasca, 
furnica își pregătesc căsuțele pentru 
iarnă la noi în țară. 

Povestirea 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 

OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 
 

Pentru a observa dacă s-au reţinut 
personajele din poveste, ordinea 
animalelor cu care s-a întâlnit vrăbiuţa, 
precum şi mesajul transmis, se 
realizează o scurtă repovestire  
folosindu-se imagini din poveste 
expuse. 

 
Repovestire 
după imagini 

Aprecieri 
verbale 

EVALUARE 
 

Copiii alcătuiesc piramida poveștii 
”Unde a zburat rândunica?” 
1.În ce anotimp pleacă rândunica în 
țările calde? 
2.Caută și așează păsările din poveste. 
2.Numește alte trei personaje (animale) 
din poveste? (bursucul, furnica, 
șopârla). 

Piramida 
 
 

Aprecieri 
verbale 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂȚII 

Voi face aprecieri asupra modului cum 
s-au descurcat copiii la activitate. 

 Stimulente 


