
PROIECT TEMATIC 

,,VARĂ DRAGĂ, BINE AI VENIT!” 

 Prof. Banea Laureta Speranța  

 Grădinița cu P.P. nr. 4   

 Liceul Teoretic ,,G. M. Murgoci’’  

 Măcin, jud. Tulcea  

 Nivel II ( Grupa mare )  

 Temă: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  

 Durată : 2 săptămâni  

 Subteme               S1 ,,Tărâmul copilăriei”  

                         S2 ,,Vine vara!”  

                       

 Descrierea proiectului   

 Jocurile copiilor vara ( la munte, la mare sau în Delta Dunării), drepturile copilului 
(Ziua copilului), fenomene caracteristice anotimpului vara, legume, fructe de vară, importanța 
naturii pentru om, Carnavalul surprizelor.  

  Argument  

 Începutul verii ne dă tuturor o stare deosebită de bucurie. Lumina soarelui ne 
încălzește privirile, suntem dornici să ieșim în natură, să cercetăm de aproape firul ierbii, să 
simțim savoarea cireșelor și căpșunilor. Pădurile, câmpiile, grădinile, livezile sunt pline de 
verdeaţă şi flori care se dezvoltă datorită condiţiilor favorabile: căldură, lumină, ploi. Oamenii 
îngrijesc legumele şi florile din grădini. Pe câmpuri seceră, treieră şi adună grâul. Cosesc 
iarba de pe dealuri. Acum este momentul să culegem plante medicinale: muşeţel, flori de tei, 
sunătoare, coada şoricelului, mentă.  

Dar ceea ce ne uimeşte cu adevărat sunt fenomenele naturii: temperatura creşte, 
soarele încălzeşte foarte puternic, încât unele zile sunt caniculare. Ploile sunt calde şi repezi, 
însoţite de tunete, fulgere şi chiar trăsnete, uneori furtună. Iar curcubeul e atât de frumos! 
Dimineaţa, pe plante apare roua. 

 Scopul : stimularea și dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului 
înconjurător precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.  

 Scrisoare pentru părinţi 

 Dragi părinți,  

 În cadrul activităților pe care le vom desfășura cu copiii, vom organiza și derula un 
proiect tematic cu tema ,,Vară dragă, bine ai venit!”, pe parcursul a două săptămâni. Copiii 
vor pătrunde în lumea plină de culori și miresme a verii, vom aduce în sala de grupă 



curcubeul, ne vom prinde cireșe la urechi pentru a sărbători Ziua Copilului. Tot acest demers 
se va încheia cu un carnaval plin de surprize. 

 În acest scop, vă rugăm să discutați cu copiii despre acest subiect, să împărtășiți cu ei 
ceea ce vom desfășura la grupă.   

Orice materiale legate de temă, pe care puteți să le trimiteti la grădiniță, ne-ar fi de 
mare folos: imagini, cărți, reviste și alte materiale (fructe și legume de vară), costume, măști, 
stegulețe.  

 Vă mulțumim pentru sprijin!  

 Educatoarele și grupa de copii  

 Obiective de referință vizate:  

 •   Să înțeleagă și să transmită mesaje simple și să reacționeze la acestea;  

 •   Să participe la activitățile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în caliatate de vorbitor 
cât și în calitate de auditor;  

 •   Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale 
și/sau a relațiilor cu ceilalți și simultan să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere 
gramatical;  

 •   Să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor și cifrelor, învățând să le traseze;  

 •   Să descopere că scrierea îndeplinește anumite scopuri, cerințe sociale și să se 
folosească de această descoperire;  

 •   Să efectueze operații cu grupele de obiecte  constituite în funcție de diferite criterii 
date ori găsite de el însuși;  

 •   Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1 – 10 obiecte și cifrele 
corespunzătoare; 

 •   Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare;  

 •   să manifeste disponibilitate în a aparticipa la acțiuni de îngrijire și protejare a 
mediului aplicând cunoștințele dobândite;  

 •   să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme 
prestabilite și cunoscute;  

 •   să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 
toleranță, armonie, concomitent cu învățarea autocontrolului;  

 •   să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură și viața cotidiană, 
valorificând deprinderile de lucru însușite;  

 •   să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului, intensitatea sunetelor din 
mediul apropiat și al sunetelor muzicale;  

 •   să intoneze cântece pentru copii;  

 •   să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzica audiată;  



 •   să compună în mod original și personal spațiul plastic;  

 •   să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice;  

 •   să privească și să recunoască creații artistice corespunzătoare specificului de vârstă al 
copilului preșcolar și preocupărilor acestuia (portete de copii, jocuri ale copiilor, scene de 
familie, peisaje, activități cotidiene ale oamenilor);  

 •   să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;  

 •   să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/sau 
comportamente, pentru a răspunde la diferiți stimuli (situații), la diferite ritmuri;  

•  să utilizeze deprinderile motrice şi practic-utilitare însuşite în diferite contexte. 

Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziția copiilor 

JOC DE ROL BIBLIOTECĂ ARTĂ 
 Casuţa păpusii, păpuşi,  
 Jucării de pluș, mașinuțe, 

truse Gospodina 

 Cărți, atlase și reviste cu 
imagini specifice 
anotimpului vara 

 CD –uri cu cântece/ 
povești 

 Enciclopedia ,,Popoare de 
pretutindeni” 

 Creioane colorate, carioca, 
acuarele, pensule, blocuri 
de desen, șabloane 

 Plastilină, planșete 
 Mărgele, accesorii, 

figurine de pâslă 
autocolante, materiale din 
natură 

JOC DE MASĂ ȘTIINȚĂ CONSTRUCȚII 
 Puzzle 
 Jocuri 
 Jetoane: fructe, legume, 

flori 
 Fructe și legume de vară 

 Enciclopedii, Atlas 
geografic, Atlas botanic 

 Imagini cu aspecte ale 
anotimpului vara 

 Materiale din natură, 
fructe, legume 

 Lupă, oglindă, vas de 
sticlă (ENA) 

 Truse diverse din plastic și 
lemn 

 Materiale din natură 
 Cuburi, bețișoare, semințe 

 

INVENTAR DE PROBLEME 

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SA AFLĂM? 
 Vara este mai cald 
 Grădinile, câmpurile și poienile sunt 

înverzite, pline de flori, fluturi, albine 
 Este Ziua Copilului 
 Vine vacanța 
 Copiii pleacă la munte, la mare, la bunici, în 

Delta Dunarii, în excursii 

 Despre ploile de vară cu tunete și fulgere 
 Cum se produce curcubeul 
 Despre copiii din alte părți ale lumii 
 De ce fulgeră şi tună 
 Ce este trăsnetul 
 Cum se formează curcubeul 
 Despre flori şi păsări cântătoare 
  Surprize la Carnaval 

 

Evaluare 

 Harta proiectului 
 Expoziție cu lucrarile copiilor 
 Album cu fotografii 
 Carnavalul surprizelor 



 

TEMA : ,,Când, cum şi de ce se întâmplă ?” 

PROIECT TEMATIC „Vară dragă, bine ai venit !” 

SUBTEMA : ,,Tărâmul copilăriei” (30 mai – 3 iunie 2016) 

TURA I 

Data ADP ALA ADE 
Luni 

30 mai 
2016 

R. ,,Hora prieteniei” 
T. ,,Câte unul pe 
cărare” (joc cu text şi 
cânt) 

ALA 1 
Bibliotecă: ,,Dumbrava 
minunată” de M. 
Sadoveanu, povestire 
Ştiinţă: ,,Drumul Lizucăi 
spre casa bunicilor” – 
labirint 
ALA 2 
,,Dacă vesel se trăieşte” joc 
muzical 

Activitate integrată 
(DŞ- C. mediului+DOS) 
,,Copiii din lumea 
întreagă şi drepturile lor” 
(lectură după imagini, 
convorbire, colaj) 

Marţi 
31 mai 
2016 

R. ,,Fapte bune, fapte 
rele” (deprinderea de a 
se comporta frumos în 
grup) 
T. ,,Trenuleţul 
muzical”  

ALA 1 
Ştiinţă: ,,Flori de vară” 
(observare) 
Artă: ,,Zâmbet de copil” 
(desen) 
ALA 2 
Euritmie - ,,O lume 
minunată” 

DLC  
,,La cireşe” de I. Creangă 
(lectura educatoarei) 
DOS 
,,Vara în grădină” 
(confecţionare, asamblare 
machetă) 

Miercuri 
1 Iunie 
2016 

R. ,,Suntem o echipă”  
(deprinderi de  
într-ajutorare) 
T. ,,Dacă vreau să cresc 
voinic” 
 

ALA 1 
Bibliotecă: ,,La scăldat” de 
I. Creangă (povestire) 
Construcţii: ,,Parcul de 
distracţii” 
ALA 2 
Desene pe asfalt 

Activitate integrată 
(DS+DPM+DOS) 
,,La spectacol de 1Iunie” 
(proiectăm şi construim 
scena pentru spectacol, 
probleme create, 
ansamblu cu baloane- 
gimnastică ritmică) 

Joi 
2 iunie 
2016 

R. ,,Sunt un copil 
fericit” (abilitatea de a 
exprima emoţii 
pozitive) 
T. ,,Unde s-a aşezat 
fluturaşul” (joc) 

ALA 1 
Joc de masă: ,,Perechi de 
copii din lumea întreagă” 
Artă: ,, Lumea mea de vis” 
(desen) 
ALA 2 
,,Copiii au talent” – concurs 
de interpretare muzicală 

Activitate integrată 
(DLC+DS) 
,,Scrisoare prietenului 
meu ” 
(poveste creată de copii, 
compunere de probleme) 

Vineri 
3 iunie 
2016 

R. ,,Împreună reuşim” 
(dezvoltarea spiritului 
de echipă) 
T. ,,Uite curcubeul!” 

ALA 1 
Joc de rol: ,,Călătorie la 
prietenul meu” 
Artă: ,,Flori pentru copiii 
lumii” (modelaj) 
ALA 2 
,, Hora veseliei” 

DEC (Ed. Plastică) 
Scenă din povestirea ,,La 
cireşe” (pictură, culori 
calde) 
DEC (Ed. Muzicală) 
,,Draga mea copilărie” 
(predare cântec) 



,,Dacă vesel se trăieşte” 
(joc  - repetare) 

 

TURA II 

Data ADP ALA ADE 
Luni 

30 mai 
2016 

R. ,,Clasa mea- 
pregătită de sărbătoare” 
(deprinderi de ordine şi 
înfrumuseţare cu ocazia 
unui eveniment special) 
T. ,,Trenuleţul 
muzical” 

ALA 1 
Bibliotecă: ,,De ziua 
noastră” (citire de imagini) 
ALA 2 
Dans modern 

DS+DOS 
,,Copiii din lumea 
întreagă şi drepturile lor” 
(lectură după imagini, 
finalizare colaj) 

Marţi 
31 mai  
2016 

R. Joc: ,,Veselia în 
culori” (abilitatea de a 
exprima emoţii) 
T. ,,Alunelul” 

ALA 1 
Construcţii: ,,Soare de 
vară” (materiale din natură) 
ALA 2 
Joc muzical ,,La pădure” 

DLC 
,,La cireşe” de I. Creangă, 
povestire 
DOS 
,,Vara în grădină”  
(finalizare machetă) 

Miercuri 
1 Iunie 
2016 

R. ,,Jucăriile au locul 
lor” (deprinderea de a 
păstra ordinea) 
T. ,,Scaunele muzicale” 

ALA 1 
Joc de rol: ,,Carnavalul 
poveştilor” 
ALA 2 
Joc muzical: ,,Coroana” 

Activitate integrată 
(DS+DPM+DOS) 
,,La serbare” 
(proiectăm şi construim 
scena pentru serbarea 
copiilor , rezolvare de 
probleme, gimnastică 
ritmică cu baloane) 

Joi 
2 iunie 
2016 

R. ,,Ne jucăm 
împreună” (abilităţi de 
cooperare) 
T. ,,Uite curcubeul!” 

ALA 1 
Artă: ,,Mobilier pentru 
camera mea” (modelaj) 
ALA 2 
Joc de mişcare 
,,Păsărelele-n cuib” 

Activitate integrată 
(DLC+DS) 
,,Scrisoare prietenului 
meu” (poveste creată de 
copii, compunere de 
probleme) 

Vineri 
3 iunie 
2016 

R. ,,La sfârşit de 
săptămână, clasa 
noastră este lună” 
(deprinderi de ordine) 
T. ,,Două păsărele” 

ALA 1 
Joc de masă: ,,Lumea 
basmelor” (reconstituire 
imagini – puzzle) 
ALA 2 
Joc de mişcare în aer liber
,,Sari coarda” 
 

DEC 
Ed. Plastică - Scenă din 
povestirea ,,La cireşe” de 
I. Creangă (pictură, culori 
calde) 
DEC 
Ed. Muzicală - ,,Draga 
mea copilărie” (cântec), 
,,Dacă vesel se trăieşte” 

 

TEMA : ,,Când, cum şi de ce se întâmplă ?” 

PROIECT TEMATIC „Vară dragă, bine ai venit !” 

SUBTEMA: ,,Vine vara!” (6 iunie – 11 iunie 2016) 

TURA I 



Data ADP ALA ADE 
Luni 

6 iunie 
2016 

R. ,,Un semn de 
prietenie” (deprinderea 
de a relaţiona cu 
ceilalţi) 
T. ,,Mâna lebădă îmi 
fac” 

ALA 1 
Bibliotecă: ,,Legenda 
florii-soarelui” de S. F. 
Marian (lectura 
educatoarei) 
,,Scriem pe rochiţa verii” – 
exerciţiu grafic 
Joc de masă: ,,Alege şi 
grupează ” (elemente ce 
aparţin verii) 
ALA 2 
Joc de mişcare: 
,,Broscuţele sar în lac” 

Activitate integrată 
DS+DPM 
 ,,Frumuseţe şi sănătate” 
(observare plante 
medicinale, traseu 
aplicativ) 
 

Marţi 
7 iunie 
2016 

R. ,,Am şi eu o opinie” 
(deprinderea de a lua 
decizii) 
T. ,,Moara” joc muzical 

ALA 1 
Ştiinţa: ,,Vara pe ogoare” 
(lectura după imagini) 
Arta: ,,Pictăm rochiţa 
verii” –culori calde 
Decupăm cireşe, maci, 
spice şi aplicăm pe rochiţă 
şi pe pălărie – colaj 
ALA 2 
Culegem plante medicinale 
(muşeţel) 

Activitate integrată 
DS + DLC 
Joc logic  ,,Steguleţe” , 
memorizare ,,Vara” de D. 
Zamfirescu 

Miercuri 
8 iunie 
2016 

R. ,,Am greşit, îmi cer 
iertare” (deprinderea de 
a înţelege că faptele 
sale influenţează 
comportamentul celor 
din jur) 
T. ,,Dacă vesel se 
trăieşte”  

ALA 1 
Bibliotecă: ,,Legenda 
macului” (lectura 
educatoarei) 
,,Scriem pe rochiţa verii” –
exerciţiu grafic 
Construcţii: ,,Drumul 
băiatului din legenda 
macului” 
ALA 2 
Joc distractiv: ,,Peste râu, 
din piatră-n piatră” 

DS – Activ. matematică 
,,Poftiţi la pepene!” 
Joc didactic – împărţirea 
unui întreg 
DOS 
,,Povestea pâinii” de 
Zoltan Beress 
 

Joi 
9 iunie 
2016 

R. ,,Ascult cu atenţie şi 
răspund corect” 
(deprinderea  de a 
asculta ce spune 
educatoarea, în vederea 
însuşirii de noi 
cunoştinţe) 
T. ,,Uite curcubeul!” 
(cântec) 

ALA 1 
Ştiinţă: ,,Ce ştim despre 
ploaia de vară?” (tunete, 
fulgere, furtună, curcubeu) 
Experiment ,,Curcubeul” 
Arta: ,,După ploaie” 
(desen) 
ALA 2 
Culegem plante medicinale 
-tei 
 

DLC  
,,Povestea pădurii” – 
poveste creată de copii 
DEC  
,,Soare de vară” de W. A. 
Mozart (audiţie) 

Vineri 
10 iunie 

2016 

R. ,,Cuvinte fermecate” 
(deprinderi de 
comportare civilizată) 

ALA 1 
Bibliotecă: ,,Cântecul 
privighetorii” de E. Jianu 

Activitate integrată 
DOS+DEC 
,,Farmecul verii” – Album 



T. ,,Câte unul pe 
cărare” – joc muzical 

(lectura educatoarei) 
Joc de masă: ,,Găseşte 
umbra” 
ALA 2 
Carnavalul surprizelor 

(desen, colaj - evaluare 
proiect tematic) 

 

TURA II 

Data ADP ALA ADE 
Luni 

6 iunie 
2016 

R. ,,Învăţăm de la 
albine” (deprinderea de 
a face ordine în spaţiul 
de joacă) 
T. ,,Melcul supărat”  
(Cutiuţa muzicală) 

ALA 1 
Artă: ,,Vara şi farmecul ei” 
(desen) 
ALA 2 
Dans modern - ,,Samba 
florilor” 

Activitate integrată 
DS+DPM 
 ,,Frumuseţe şi sănătate” 
( convorbire, traseu 
aplicativ) 
 

Marţi 
7 iunie 
2016 

R. ,,Sunt de ajutor” 
(deprinderea de a oferi 
ajutor când e solicitat) 
T. ,,Cercul mare e 
frumos” 

ALA 1 
Joc de rol: ,,Vara în 
grădină” 
ALA 2 
Joc de mişcare în aer liber 
,,Ursul şi albinele” 

Activitate integrată 
DS + DLC 
Joc logic  ,,Steguleţe” , 
memorizare ,,Vara” de D. 
Zamfirescu 

Miercuri 
8 iunie 
2016 

R. ,,Telefonul” – joc 
(deprinderea de a purta 
un dialog, de a folosi 
formule de politeţe) 
T. ,,Fluturaşul” 
(Cutiuţa muzicală) 

ALA 1 
Activitate gospodărească: 
,,Sucuri de fructe proaspete 
– caise, cireşe, căpşuni 
pepene”  
ALA 2 
Joc ,,Cine s-a ascuns?” 

DS – Activ. matematică 
,,Poftiţi la pepene!” 
Joc didactic – împărţirea 
unui întreg 
DOS 
,,Povestea pâinii” de 
Zoltan Beress 
 

Joi 
9 iunie 
2016 

R. ,,Te rog să-mi dai” 
(deprinderea de a se 
purta politicos, atent, 
cu colegii) 
T. Exerciţii de euritmie 
pe fond muzical 

ALA 1 
Artă: ,,Căldură şi lumină” 
pictură 
ALA 2 
Carnavalul surprizelor 
 

DLC  
,,Povestea pădurii” – 
poveste creată de copii 
DEC  
,,Cântecele verii” concurs 
de interpretare 

Vineri 
10 iunie 

2016 

R. ,,Sunt meşter 
priceput!” (deprinderea 
de a aranja şi amenaja 
un spaţiu expoziţional) 
T. ,,Floricică – 
floricea” (cântec 
popular) 

ALA 1 
Artă: Realizarea unei 
expoziţii (evaluare proiect 
tematic) 

Activitate integrată 
DOS+DEC 
,,Farmecul verii” – Album 
(desen, colaj - evaluare 
proiect tematic) 

 

Bibliografie: 

,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7) ani”, MEC 2008 

M. Pletea, D. Răileanu, ş.a. - ,,Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul 
preşcolar”,Ghid pentru cadrele didactice, Ed. DPH, 2009, vol.III 


