
                                      PROIECT DIDACTIC 
 
DATA:  
INSTITUŢIA: LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU”, Maieru 
CLASA PREGĂTITOARE: ,,C” 
ÎNVĂŢĂTOARE: Hădărău Dorina 
ARIA CURRICULARĂ: Arte si tehnologii 
DISCIPLINA: Arte vizuale si abilitati practice 
 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ,, Salutare primavară !” 
SUBIECTUL LECŢIEI:,,Primavara în livadă - lucrare colectivă” 
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată 
DOMENII INTEGRATE: AVAP+MM 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE IMPLICATE: 
 Arte vizuale si abilitati practice :,,Elemente de primavara”-mototolire, 
lipire 
 Muzica si miscare:,,Soseste primavara”-repetare cantec 
  
 Tipul lectiei:consolidare de priceperi si deprinderi. 
Durata: 35+15 min 
 
 
 
 COMPETENTE SPECIFICE VIZATE: 
 
 
Arte vizuale si abilitati practice 
 
 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu exprimat prin 

desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context 

familiar 

 Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, 

exprimate vizual 

 Manifestarea liberă a ideilor si trăirilor personale, apelând la forme 

simple de exprimare specifice artelor 

 
Muzică si miscare 
-Cantarea in colectiv a cantecelor, asociind miscarea sugerata de text; 
-Cantarea in colectiv, asociind acompaniamentul liber; 



-Manifestarea libera, adecvata, pe muzica, apeland la diverse forme de 
exprimare; 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE(pe parcursul si la sfarsitul lectiei elevii 
vor fi capabili): 
 
-sa identifice materialele care vor fi folosite in realizarea produselor; 
-sa decoreze elemente specifice primaverii, mototolind corect hartia; 
-sa pastreze curatenia la locul de munca; 
-sa aprecieze in spirit critic si autocritic lucrarile; 
-sa reproduca corect linia melodica a cantecului; 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 
Metode si procedee: 
 
-conversatia; 
-explicatia; 
-demonstratia; 
-exercitiul; 
-turul galeriei; 
 
Mijloace didactice: 
 
-sabloane cu elemente de primavara; 
-hartie colorata creponata; 
-foarfece; 
-lipici; 
-macheta 
 
FORME DE ORGANIZARE: 
 
-frontal; 
-individual; 
-pe grupuri mici; 
 
SISTEME DE EVALUARE: 
 
FORME DE EVALUARE: 
-evaluare curenta; 
 



 
METODE DE EVALUARE: 
 
-observare curenta; 
-conversatie de verificare; 
-turul galeriei; 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 
Programa şcolară pentru disciplinele Arte vizuale şi lucru manual şi 
Educaţie pentru societate pentru clasa pregătitoare; Bucureşti 2013; 
Paradigme ale integrării curriculare în grădiniţă; Editura Delta Cart 
Educaţional Piteşti 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Evenimentul      
didactic 

              Continutul stiintific     Strategii  
    didactice 

   Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 

Se pregatesc cele necesare pentru o 
buna desfasurare a lectiei. 
 

  

2.Captarea atentiei Clopoţel mititel 
Cine sunǎ lin din el? 
Nimeni! Nimeni! 
Numai vântul, 
Clǎtinându-l, legǎnându-l, 
Dǎ de veste-n toatǎ ţara 
Cǎ soseşte primǎvara.    
(ghiocelul)  
 
 
          Sunt micuta si roscata 
 Plina de buline toata 
 Eu vestesc in toata tara 
 Ca soseste primavara 
          (buburuza) 
 
Viziteaza orice floare, 
De nectar e amatoare, 
Roboteste zi lumina 
Ai ghicit ca-i o.........(albina) 

 
-Conversatia 

 
-conversatie 
de verificare 
 
 
 
-observare 
curenta 

3.Anuntarea temei 
si a obiectivelor 

Se anunta tema ,,Primavara in 
livadă” apoi se anunta in termeni 
accesibili copiilor, obiectivele 
propuse pentru realizare. 
Copiii asculta cu atentie si  interes 
explicatiile invatatoarei. 

 
-conversatia 

 

 
4. Dirijarea 
invatarii 
 
 
 

a) Intuirea 
materialului  

     de lucru. 

 
Se solicita elevilor sa spuna ce 
materiale are fiecare grupa pe 
masute: 
 
 
-grupa Fluturasilor-sabloane cu 
fluturi, buburuze, hartie creponata, 
lipici; 

 
 
-conversatia 
 
-explicatia 
 
-demonstratia 
 
-exercitiul 

 
-evaluare 
continua 
 
 
 
 
-observare      
curenta 



 
     O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Executarea 
lucrarii de catre 
elevi 
 
     O2 
     O3 
     O5 

-grupa ghioceilor-sobloane cu 
ghiocei, narcise, hartie creponata, 
lipici; 
-grupa albinelor-sabloane cu 
albinute, floricele, hartie creponata, 
lipici; 
Fiecare grupa va avea de realizat 
elementul de pe sablon prin 
mototolirea si lipirea hartiei 
creponate. 
Inainte de a incepe sa lucreze vom 
face cateva exercitii de incalzire ai 
muschilor mici ai mainii: spalam 
batista, o stoarcem, o intindem, 
cantam la pian. 
 
Copiii incep sa lucreze iar 
invatatoarea îi îndruma si îi ajuta 
pe cei care intampina dificultati. 
In timp ce lucreaza, copiii canta un 
cantec . 

-sobloane cu 
elemente de 
primavara 
 
-hartie colorata 
creponata 
 
-foarfece 
-lipici 
 
 
 
 
 
 
 
 
-exercitiul 

5.Fixarea 
cunostintelor 
 
 
          O5 

,,Ce am facut astazi la arte vizuale 
si lucru manual?Ce materiale am 
folosit pentru realizarea 
lucrarilor?” 
Vom canta un cantec despre 
Primavară . 

-conversatia -evaluare 
continua 

6.Evaluarea 
 
 
 
         O4 
 
 
 
 
 
 
 
7. Încheiere  

 Vom expune lucrarile realizate pe 
o macheta aflata in fata clasei, 
fiecare grupa in parte realizand 
astfel o lucrare coletiva cu titlul 
,,Primavara in livada ”. 
Copiii vor aprecia critic si 
autocritic lucrarile. 
Invatatoarea va face aprecieri 
globale si individuale asupra 
modului in care au participat la 
activitate. 
 
Vom incheia ora cu jocul de 

-turul galeriei 
-macheta 
 
 
 
-conversatia 

 
 
 
 
-aprecieri 
verbale; 



miscare ,,Bat din palme”. 
Copiii ies în pauza. 

 


