
 

 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 

DATA:  21.05.2015 

EDUCATOARE: p.i.p. Bar Emoke 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  “Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

SUBTEMA: “Mijloace de transport ” 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Printre nori, valuri şi indicatoare” 

CAREGORIA DE ACTIVITATE: activităţi liber alese -etapa I 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe şi priceperi 

Durata:20-25 minute  

CENTRE DE INTERES: 

1. Ştiinţă: “Pe drum, pe şine, în aer sau  în apă?”    
2.  Artă: “Balonul cu aer cald”, “Barca cu vele”- pictură                           

                                          

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- consolidarea simţului artistic-creativ la preşcolari; 
- evaluarea cunoştinţelor copiilor referitoare la mijloacele de transport; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1.  Centrul “Ştiinţă”:    
- să identifice şi să denumească mijloacele de transport  din imagini 
- să plaseze imaginile cu mijloacele de transport pe tabloul care reprezintă mediile în care 

aceste se deplasează    
- să aplice tehnici de lucru însuşite anterior(decupare, lipire); 
- să menţină o poziţie corporală adecvată în timpul activiţăţii. 

 
2.  Centrul “Artă”:                                                                                                            

- să realizeze tema propusă, utilizând corect ustensilele şi materialele puse la dispoziţie; 
- să păstreze acurateţea lucrărilor; 
- să adopte o ţinută corporală corectă în timpul executării lucrărilor.    
- să manifeste interes pentru activitatea propusă                                                                           

 



 

 

STRATEGII  DIDACTICE:  

 Metode şi procedee: expunerea  observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 
exerciţiul,  

  Mijloace didactice: fişe de lucru, creioane colorate, acuarele, pensule,foarfeci, 
lipici, plastilină  

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupri  

  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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începe la Întălnirea de dimineaţă, ed. Tehnoart, 2010; 

 Revista naţională de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul 
preşcolar şi primar 3-4 / 2012, editura Arlequin, Bucureşti; 

  G. Berceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ, Ghid orientativ pentru aplicarea 
curriculumului în învăţământul preşcolar, 3 – 6/7 ani, 2008; 

 D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A. 
Păunescu, Metodica activităţilor instructiv – educative în învăţământul preprimar,editura 
Didactica Nova, Craiova, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Eveniment 
didactic 

Conţinutul   
Ştiinţific 

Strategii didactice 
 

1.Moment  
organizatoric 

      Se organizează spaţiul  într-un mod optim desfăşurării 
activităţii.  
      Materialul necesar va fi distribuit pe arii de stimulare. 
      Copiii vor fi îndrumaţi spre centrele de interes 
deschise, pe baza interpretării următoarelor versuri: 

“Bat din palme, clap, clap, clap, 
Din picioare trap, trap, trap, 

Ne-nvârtim, ne răsucim, 
Şi la mese noi pornim! 

 
Instructajul verbal 

 
 

2.Captarea  
atenţiei 

     Se va realiza prin prezentarea pe scurt a centrelor de 
interes deschise şi  prin intuirea materialelor puse la 
dispoziţie.  
Centrele de interes deschise azi sunt central”Ştiinţă”, , 
unde veţi avea de completat un panou aşezând mijloacele 
de transport şi de locomoţie la locul potrivit şi centrul 
“Artă” unde veţi avea de pictat, la alegere,o barcă cu 
vele sau un balon cu aer cald. 

 
Expunerea 

 
 

3.Anunţarea  
temei şi a  

obiectivelor 

     La centrul Ştiinţă veţi decupa imaginile, apoi le veţi 
lipi pe panou fiind atenţi la amplasarea acestora( pe şine, 
pe drum, în aer sau în apă). 
    La centrul Artă veţi completa desenul unind punctele 
apoi veţi picta în contur utilizând culorile potrivite, una 
din cele două mijloace de locomoţie. 

 
Expunerea 

 
 

4.Desfăşurarea 
activităţii / 
Dirijarea 
învăţării 

După ce le-au fost prezentate ,pe scurt, centrele deschise 
copiii vor aştepta cuminţi să primească indicaţii. 
 Astfel că: 
» La centrul Ştiinţă copiii  au la dispoziţie  câte o fişă cu 

mijloace de transport şi de locomoţie pe care le vor 
vor decupa, apoi le vor lipi la locul potrivit pe panoul 
comun luând în considerare spaţiul în care se 
deplasează fiecare mijloc de transport sau de 
locomoţie.În acest demers cei care întâmpină 
dificultăţi pot fi ajutaţi de colegi, fie la decuparea 
imaginilor, fie la amplasarea acestora în spaţiul dat. 

» La centrul Artă, copiii vor completa desenul unind 

 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 

Conversaţia 



 

 

punctele de la 0 la 10, apoi, utilizând culorile adecvate 
vor picta  în contur una din cele două mijloace de 
locomoţie: barca cu vele sau balonul cu aer cald 
lucrând în mod individual. 

» Fetiţa nevăzătoare va avea sarcina adaptată:va intuit 
forma de cerc a balonului cu aer cald şi va acoperi 
spaţiul acesteia cu plastilină. 

»  Înainte de a începe lucrul, vom executa împreună 
exerciţii de încălzire a muşchilor mici a mănuţelor.:  
închidem/deschidem pumnii; 
spălăm rufele; 
stoarcem rufele; 
scuturăm rufele de apă; 
cântăm la pian. 
La fiecare centru de interes voi începe prin intuirea 

materialului aflat pe măsuţe după care voi explica şi 
demonstra modul de lucru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstraţia 
 
 
 

5.Obţinerea  
performanţei 

 

     Copiii vor lucra în linişte, vor colabora acolo unde este 
cazul. Cei care sunt mai îndemânatici şi finalizează mai 
repede tema vor putea să-şi aleagă un nou centru de joacă. 
     Voi da indicaţii suplimentare dacă este cazul, voi avea 
grijă ca preşcolarii să finalizeze lucrările începute, să 
păstreze acurateţea lor, să colaboreze. 

exerciţiul 
munca în echipă 

  

6.Evaluarea 
activităţii 

 

     Se va realiza prin “Turul Galeriei”.  Lucrările vor fi 
lăsate pe măsuţe, iar copiii vor porni în şir unul după altul 
să privească lucrările şi să le analizeze . 
     Se vor lua în considerare următoarele criterii : 

- respectarea tehnicilor de lucru; 
- utilizarea adecvată a culorilor  
- acurateţea; 
- finalizarea lucrărilor 
- colaborarea cu ceilalţi copii; 

 

 
Observaţia 
conversaţia 
explicaţia 

 
 
 

7.Încheierea  
activităţii 

     Se fac  aprecieri individuale şi generale, asupra 
modului de lucru şi de comportare a copiilor, în timpul 
desfăşurării activităţilor. 

 

Conversaţia  

 

 

 

  


