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Tema anuală: Când/cum și de ce se întâmplă? 
Tema săptămânii: Greierele și furnica 

Ziua 
 
      Data 

Activități de dezvoltare 
personală  

ADP 

Jocuri și activități 
didactice alese  

ALA I 

Activități pe domenii 
experiențiale  

ADE 
Jocuri și activități 

didactice alese 
ALA II 

Semnătura 

Denumirea activității    tema Mijloc de realizare 

L
U

N
I 

 
23

.1
1.

20
15

 Î.D 
-Am venit și eu în mușuroi 
-Prietenul meu greieraș 
-Sunt o harnică furnică 
-Sunt un mic greieraș 
-M-am pregătit și eu de 
iarnă 
 
 
 
 
Tranziții 
-Spune-mi iubite copilaș...     
-joc cu text și cânt 
-Greieraș, greieraş sărim cu 
tine pe iamaș - joc 
-Fericiți ne-ncolonăm, ca 
furnica noi plecăm - joc  
-Pic, pic, pic, păsări au 
plecat - cântec (fragment) 
-Furnicuța toată vara...        
–cântec (fragment) 
-Bate văntul frunzele - joc  
 
 
 
 
Opțional: 
„Sunetul „r” de la rățușcă” 
– joc didactic. 

Bibliotecă 
Furnica harnică - citire de 
imagini 
-răsfoim cărți, reviste cu 
imagini despre insecte 
-semne grafice 
-fișe cu labirint 
-ne jucăm cu sunete 
Construcții 
-Mușuroiul 
-Rafturi pentru cămara 
furnicii 
-Scenă pentru greieraș 
Artă 
-Colorăm greierele, furnica. 
-Măncare pentru greieraș / 
furnicuță - mototolire; 
modelaj 
Știință 
-Alege și grupează semințe, 
grăunțe 
-Graiul insectelor 
Nisip şi apă 
-Plantăm semințe 
Joc de masă 
-Puzzle cu imagini din 
„Balada unui greier mic” 
-Caută perechea 
Joc de rol 
-Greierele și furnica 

DȘ 
„Greierele și furnica” 

 
-lectură după imagini 

 Ștafeta furnicilor- joc de 
mișcare 

 Ghicitori despre insecte 
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                        A.I. „CEI DOI  
DLC 

„Balada unui greier mic” de G. 
Topârceanu  - Memorizare 
fragment 

DEC 
Intuirea diferenţelor de durată 
între sunetele muzicale (lungi, 
scurte, egale) 

PRIETENI” 
Artă –Greierele și furnica- lipim  din hârtie 
mototolită  
Bibliotecă – Balada unui greier mic-
Așezăm în ordine imaginile poeziei 
Joc de masă – Cri, cri, cri, toamnă, 
gri…puzzle 
 
„Furnicuța toată vara”- cântec 
„Spune-mi iubite copilaș”- joc cu 
text și cânt 

 Furnicuțe jucăușe/ 
Greierași drăgălași (câte 
2câte3) 
 Caută-ţi mușuroiul - 

joc de atenție 
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                     A.I.  „VREAU LA  
                DȘ   
„Du-mă la căsuța mea” –sortare 
și grupare - ex. cu material 
individual 
                      DPM 
Deprinderi motrice de bază -
săritura de pe loc cu desprindere 
de pe ambele picioare. 

CĂSUȚA MEA” 
Construcții - mușuroiul- piese mici și mari 
Știință – Greierași și furnicuțe -grupare 
Bibliotecă – Du-mă la căsuța mea- labirint 
 
 
 
„Greieraș, greieraş, sărim cu tine 
pe imaş” - joc 

 Greierele și furnica –
vizionare C.D  

 Bobul călător - Joc 
deatenţie 
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I  
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                DEC 
Punctul – element de limbaj 
plastic şi expresie artistică 

 
„Grăunțe pentru furnicuțe și 
greierași” - dactilopictură                 

 Labirint din frunze - 
joc în curtea grădiniței 

 Mușuroi din frunze - 
joc în curtea grădiniței 

 

V
IN

E
R

I 
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             A.I. „CĂMARA CU  

DOS 
Coșulețul cu semințe- (colaj)-

aplicație 

BUNĂTĂȚI” 
Joc de rol – Furnicuța harnică  
Artă – Măncare pentru iarnă – rupere 
(hărtie de diferite colori galben – grăunțe, 
negru – floarea soarelui, maro – grâu) 
Știință – Ordine în cămară –sortare de 
semințe 

 Cărăm coșulețe în 
cămară/mușuroi - joc de 
mișcare 

 Dansul prieteniei - dans 
tematic 

 

TURA II 
LUNI   JOI   

MARȚI   VINERI   

MIERCURI   

Activitate 
metodică 

Întocmirea planificarii, pregătirea materialelor didactice, Studiu 
individual Rev. Înv. Preşc. 3/42015 Cerc pedagogic la Grăd. 
Berhegi Tema: „exemple de bune practici privind abordarea 
integrată a activităților instructiv educative din educația 
timpurie” „educația pentru schimbare și valențele ei în societatea 
cunoașterii” 

 

Activitate de  
consiliere 

„Cum învingem teama de insecte?”  

 


