
 
PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ    

  
  
 GRADINIŢA: C.S.E.I.”Cristal” Oradea 
 EDUCATOARE : Bar Emoke 

GRUPA :Mămăruţelor  
NIVELUL : I 
TEMA ANUALA DE STUDIU: Cine sunt /suntem?” 
TEMA PROIECTULUI : « Eu şi lumea mea » 
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE : « Eu şi cei din jurul meu» 
TIPUL ACTIVITATII : Verificare şi consolidare 
 

 
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE :  

1. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) : 
- Domeniul Estetic şi Creativ(Expresie plastică) 

« Tablou de familie » – pictură -  
- Domeniul Om şi Societate (Abilitare manuală şi Socioterapie) 

« Tablou de familie »-lipire 
                               « Cum ne prezentăm familia?» -convorbire 

2. Activităţi liber alese (ALA): 
- Ştiinţă : « Ce este şi la ce foloseşte? » 
- Joc de masă : « Alege şi grupează », sortare după mărime 
- Construcţii : « Casa mea » 

 
3. Activităţi de dezvoltare personală (ADP): 
- Rutine : Întalnirea de dimineaţă, spălatul pe mâini, gustarea. 
- Tranziţii : « Bat din palme » ; joc de mişcare : »Înviorarea de dimineaţă » ; 

 
SCOPUL ACTIVITĂŢII : 

 
 Formarea deprinderii de a lipi într-un spaţiu dat folosind tehnici şi ustensile cunoscute.  
 Educarea   atenţiei şi a simţului estetic; consolidarea deprinderii de a avea o poziţie corectă 

la masă 
 Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare  prin tehnica picturii;educarea 

spiritului de ordine şi al acurateţii în realizarea lucrării. 
 Sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţelor despre familie. 
 Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 

 
    OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

 
O1 - să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie  (ramă de tablou, 
acuarele, serveţele,pensule, pahare cu apă, modele decupate din hârtie cartonată); 
O2 să recunoască elementele  lucrării-model 
O3- să realizeze lucrarea utilizând corect  tehnica picturii respectând conturul; 
O4 - să aplice corect culoarea cu pensula pe suprafata dată,  respectând indicaţiile primite; 
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O5-să lipească şi corect elementele lucrării 
O6 - să-şi dezvolte încrederea în fortele proprii şi să manifeste stabilitate şi   
        perseverenţă în activitate; 
O7 – să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie si a colegilor, motivându-şi  
         părerea. 

 
STRATEGII DIDACTICE :  

Metode si procedeee : Conversaţia euristică, explicaţia,exercitiul, problematizarea, lucrul în 
grup, demonstraţia, observatia 

 
Mijloace de învăţare :  tablou cu imagini specifice activităţilor din familie,  lipici, 

acuarele,pensule, forme decupate din carton colorat, rame de tablouri, poze,mijloace audio 
 

          FORME DE ORGANIZARE : 
- frontal ; 
- pe grupuri. 

 
DURATA : 25-30’ 

 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

1. «Revista Invatamantul Prescolar 1-2/2010», Editura Arlequin. 
2.  « Aplicatiile noului curriculum pentru invatamantul prescolar », Editura 

Didactica Publishing House 2009. 
3. « Ghid pentru proiecte tematice. Activitati integrate pentru prescolari », 

Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 2008. 
4. « Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre 

nastere si 6/7 ani – 2008 ». 
 

 
SCENARIUL DIDACTIC 

 
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 
SALUTUL : În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineată, copiii asezaţi în cerc vor rosti 
salutul de dimineaţă sub forma unei poezii : 

  « Dimineata a sosit,     
  La gradiniţă am  venit,  
  In cerc să ne adunăm 
  Cu toti să ne salutăm : 
  A-nceput o nouă zi, 
  Bună dimineata, copii! 
 

CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a aseza la 
« Calendarul naturii » jetoanele corespunzătoare. 
NOUTĂŢILE ZILEI : Educatoarea prezintă copiilor, în termeni accesibili, activităţile pe care le vor 
desfăşura în această zi şi precizează pe scurt sarcinile ce le vor indeplini în cadrul activităţilor. 
 ÎNVIORAREA 
Înainte de a începe activităţile, copiii sunt încurajaţi să execute câteva mişcări de înviorare : 
 «  Sănătoşi de vrem să fim 
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Haideţi cu toţii să sărim : 
Ca mingea, ca iepuraşii 
Să zburăm ca fluturaşii, 
Şi ca nişte păsărele 
Ce cântă prin rămurele. 
La măsuţe să ajungem 
Frumos să ne aşezăm 
Şi să-ncepem să lucrăm . » 
 
 ACTIVITATI LIBER ALESE 
 Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de lucru şi îşi aleg centrul preferat. La centrul 
«Ştiinţă » vor identifica  şi denumi jetoane cu obiecte de mobilier, la « Joc de masă » vor sorta după 
mărime, iar la centrul « Construcţii » vor folosi cuburi de plastic şi de lemn realizând tema « Casa 
mea ». 
 După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii împreună cu educatoarea vor trece 
pe la toate centrele în care s-a lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activităţii. 
 
 TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experientiale, copiii 
vor interpreta cântecul : »Bat din palme ». 
  
 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 
  
 În continuare se va desfăşura activitatea integrată DEC si DOS în care copiii trebuie să 
execute o lucrare care îmbină două tehnici de lucru diferite, şi anume,lipire şi pictură cu tema 
“Familia mea frumoasă”.   
         La finalul activităţii se intonează cântecelul “ Familia mea” 
 
  

EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
 
    La finalul activităţii se vor face aprecieri globale dar şi individuale asupra modului de 
lucru al fiecărui copil în parte. Se vor primi recompense. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 
 

Secventele 
activitatii 

Continutul instructiv-educativ al activitatii 
Strategii 
didactice 

Evaluare - 
instrumente si 

indicatori 
1. Moment 
organizatoric 

Pregătirea materialului. Aranjarea mobilierului. 
Intrarea copiilor în sala de grupă.  
Rutine : salutul, prezenţa, calendarul naturii. 

Conversaţia 
 
 

Corectitudinea 
răspunsurilor. 

2. Captarea 
atenţiei 

Intâlnirea de dimineaţă :Începe cu salutul pe care 
ni-l adresăm zilnic”Dimineaţa a sosit”urmat de 
înviorare. 
Elementul surpriză îl va constitui un plic găsit în 
fata uşii în care se află mai multe poze ale 
copiilor. 
 

Conversaţia 
Explicaţia 
 
 Elementul 
surpriză 
 

Atenţia, 
promptitudinea 
răspunsurilor. 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor. 

3. Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
4.Prezentarea 
conţinutului 
si dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se anunţă tema activităţii în termeni accesibili : 
Vom desfasura o activitate care se numeste : »Eu 
şi cei din jurul meu»,. Cu ajutorul acestor imagini 
si a altor materiale pe care le veţi descoperi mai 
târziu, vom întregi cunoştinţele pe care voi le 
aveţi despre familie, ne vom împărţi pe grupe, 
vom lucra la măsuţe, apoi vom lipi un tablou 
foarte frumos pe care voi să îl duceţi acasă. 
 
Copiii vor vizita cele 3 sectoare de activitate 
« Ştiinţa », « Joc de masă », « Construcţii », li se 
va spune ce vor avea de făcut la fiecare centru iar 
în funcţie de dorinta lor dar şi în funcţie de 
particularităţile individuale, se vor grupa pentru a 
începe activitatea.  
La « Ştiinţă» va  trebui să identifice imaginile de 
pe jetoane, să le denumească, şi să le aşeze la 
locul potrivit 
La « Joc de masă » vor  trebui să facă sortări în 
funcţie de criteriul mărime:sortăm obiecte uzuale. 
La « Constructii » vor construi din cuburi de lemn 
sau de plastic căsuţe. 
Tranzitie : Joc cu text si cant – « Bat din palme  
 
Se trece la activitatea integrată : 
Se aşează copiii la măsuţe. 
Activitatea va urmări etapele: 
a) Intuirea materialului 
Ce aţi primit pe măsuţe?  
(o ramă  de hârtie, lipici, floricele colorate, poze, 
acuarele, pensule,apă). 

 
Expunerea 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
Lucrul în 
grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Răspund la 
întrebări 
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenţia, 
promptitudinea 
răspunsurilor. 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor. 
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7.Obtinera 
perforemanţei 
 
 
 
8.Asigurarea 
retenţei 
 
9. Evaluarea 
activităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu aceste materiale vom lucra astăzi. 
Se va cere unui număr de 1-2 copii, să 
denumească materialul primit pe măsuţe. 
b) Explicarea şi demonstrarea modului de 
lucru 
Explic şi demonstrez tehnica de lucru. 
- Luăm rama de carton, o colorăm cu 
acuarele,apoi  luăm batonul de lipici şi 
înfrumuseţăm tabloul nostru cu modele din hârtie 
pe care le lipim după preferinţe, iar la final luăm 
poza şi o lipim în centrul ramei. 
 Exerciţii de încălzire 
Se fac exerciţii de încălzire a mâinilor. 
„Batem palmele uşor 
Batem palmele de zor 
1,2 1, 2 faceţi toţi la fel ca noi, 
 

Închid pumnii şi-i desfac 
Degete, vă  fac pe plac! 
1,2 1, 2 faceţi toţi la fel ca noi”. 
 
Pe mânuţe ne spălăm, 
Curat noi ca să lucrăm! 
 
La pian acum cântăm 
Linişte să ascultăm. 
 
Se urează „spor la lucru”. 
Copiii lucrează pe fond muzical: „Anotimpurile” 
de Vivaldi.  
Copiii vor fi îndrumaţi şi controlaţi permanent de 
educatoare. 
 
Ce lucrări am realiazat azi? 
 
 
Lucrările se vor expune. 
Se vor aminti criteriile de evaluare: 
- acurateţe; 
- originalitate; 
- corectitudinea procedeelor de aşezare şi lipire 
(poza în centrul ramei,decorurile pe rama 
tabloului). 
Se vor face aprecieri şi se va sublinia valoarea 
muncii pentru a executa o lucrare curată şi 
frumoasă. 
La final copiii vor fi recompensaţi cu feţe fericite 
şi dulciuri. 

 
 
 
 
 
Conversaţia 
Demonstraţi
a 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
conversaţia 

 
 
 
 
Atenţia, 
promptitudinea 
răspunsurilor. 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor. 
 


