
 

PROIECT DIDACTIC  

                                                                                  Prof. înv. preşcolar: Merluşcă Cristina 

                                                                         Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Comăneşti 

Nivel II – Grupa mare 

Tema de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Subtema: „Lumea plină de emoţii a poveştilor” 

Tema zilei: „Personaje din poveşti şi stările lor sufleteşti!” 

Forma de realizare: Activitate integrată ALA1+ADE+ALA2 

ALA1: Activităţi liber alese: 

 ARTĂ: „Ce emoţie îţi transmite personajul din poveste?” desen (completarea  
                chipului clown-ului  cu starea emoţională specifică) 

 BIBLIOTECĂ: Lexic și comunicare: ,,Coiful supărărilor, coiful bucuriilor”  
                                                                - joc- exerciţiu   
                                                              „Cutiuţa cu surprize” – joc-exerciţiu  

 JOC DE MASĂ: Puzzle: „Personaje din poveşti”                           

ADE: Activităţi pe domenii experienţiale:  

 DLC - Educarea limbajului – Convorbire: „Personajele din poveşti şi stările lor   
                                                                      sufleteşti!” 

 DEC - Educaţie artistico-plastică  –  Modelaj: „Personaje din poveşti” 

ALA2: Activităţi liber alese: Cântece şi jocuri muzicale: „Să fim veseli, dragi copii!”,  
                                               „Să- mi spui tu mie copilaş!”, „Dacă vesel se trăieşte!” 
Tipul de activitate: de verificare şi consolidare a cunoştinţelor 

Forma de organizare: frontal, pe grupe de copii, individual. 

Resurse umane: 20 de preşcolari – grupa mare                         

Resurse temporale: Durata unei zile 

Scopul activităţii:  

 Fixarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi aplicarea unor informaţii aferente în noi 
contexte. 

 Dezvoltarea capacităţii copilului de a interacţiona eficient, de a empatiza cu cei din 
jur, de a exprima adecvat emoţii variate. 

 Formarea simţului esthetic şi a atitudinii estetice – de a valoriza creaţia artistico-
plastică a sa şi a colegilor. 

Obiective operaţionale: 



 La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

 să enumere titluri de poveşti si să recunoască personajele pe baza unor ghicitori 
sugestive; 

 să grupeze imaginile din poveşti, în funcţie de personaje; 
 să identifice emoţiile personajelor din poveşti în diverse situaţii; 
 să simuleze momente trăite de personajele din poveste; 
 să se exprime corect în propoziţii; 
 să verbalizeze diferite stări sufleteşti identificate, ce conţin  anumite trăiri emoţionale;  
 să modeleze forme în dimensiuni variate prin tehnici şi procedee cunoscute; 
 să înţeleagă şi să aprecieze frumosul din artă; 
 să exprime prin mişcare starea sufletească exprimată de cântece; 
 să utilizeze gestica (mimica) în exprimarea artistică; 

 

Strategii didactice:  

 Metode şi procedee didactice:  

Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul, 
ghicitoarea, trierea aserţiunilor.  
 Materiale şi mijloace didactice:  
Cufăr, Clown, baloane, ecusoane, cărţi cu poveşti, planşe ce sugerează secvenţe din 
poveşti, imagini ce prezintă diferite emoţii, coifuri (coiful tristeţilor, coiful bucuriilor), 
siluete ale personajelor din poveşti, zar, fişe de lucru, carioca, plastelină, planşete, 
machetă reprezentând arena de circ 

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar de la 3 la 6/7 ani, M.E.C.T.S.,2008; 
2. Preda, V., coordonator, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa 

de copii, Editura Gheorghe Cârţu Alexandru, Craiova, 2009; 
3. Preda, V., Abordare în manieră integrată a activităţilor din  grădiniţă, Editura 

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 
4. Breben, S., şi colaboratorii, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura 

Arves, Craiova, 2002; 
5. Revista Învăţământul preşcolar, nr.1-2, Editura Arlequin, 2012 

 

 

 

 

 

 



SCENARIUL  ZILEI 

Copiii vor intra în sala de grupă interpretând cântecul „Grădiniţa mea iubită!”  şi, se 
aşeazã în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. 

Educatoarea, pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, 
transmite căldurã şi încurajare prin toate formele de comunicare: verbală, nonverbală. 

Salutul porneşte de la educatoare şi se propagă apoi la întreaga grupă.  

- Bună dimineaţa, dragi copii! Cum vă simţiţi astăzi?  

Fiecare copil salută, spunându-şi numele lui şi pe al colegilor din dreapta şi stânga 
acestuia.  

Meteorologul de serviciu va completa cu ajutorul colegilor Calendarul naturii, cu 
următoarele elemente: ziua, data, starea vremii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Pentru a aduce buna dispoziţie şi bucurie în rândul copiilor, 
se vor recita versurile: Zi de zi de dimineaţă / S-avem gândul bun pe faţă, (trecem palmele 
peste faţă) / Către soare să privim (desfacem braţele în formă de cerc, privim în sus) / Iubire 
să dăruim (strângem braţele spre piept ăi apoi le desfacem) / De gând rău, să ne ferim 
(mâna alungă gândul rău) / S-adunăm doar bucurie! (strângem braţele spre piept şi apoi le 
desfacem) / Şi-n grupă s-o răspândim! (sărim în sus cu braţele desfăcute) / Şi-atunci orişice 
copil, / Zi de zi de dimineaţă / Are gândul bun pe faţă! (trecem palmele peste faţă). 

 Activitate de grup: Se va executa un joc, care se numeşte „Chipul meu”, prin care 
copiii trebuie să ghicească stările sufleteşti, emoţiile, care vor fi reprezentate prin mimica 
feţei, de către educatoare. Astfel, ei vor descoperi cele patru emoţii importante: bucuria, 
teama, frica, supărarea. Fiecare copil va primi câte o oglindă în care se vor privi şi vor încerca 
să exprime aceleaşi emoţii care au fost descoperite pe chipul educatoarei. 

Mesajul zilei: Copiii vor afla că pe toată perioada zilei vor avea parte numai de surprize 
plăcute, care vor aduce pe chipurile lor multă fericire.  

Se prezintă copiilor clown-ul, pe care îl descoperă în sala de grupă, precizând că acesta 
este musafirul zillei care pe parcursul activităţilor le va face copiilor multe surprize. El ţine în 
mâini patru baloane pe care sunt desenate feţe ce reprezintă cele patru emoţii de bază.(veselia, 
tristeţea,, frica, furia). Baloanele vor fi sparte pe rând, iar în ele copiii vor descoperi bileţele, 
care le va indica ce au de făcut la fiecare activitate în parte. Copiii vor afla că pe clown îl 
cheamă „Veselici” şi că vine din „lumea circului”, acolo unde el poate fi în acelaşi timp şi 
vesel, şi trist, şi furios, dar cu toate acestea el transmite o stare de bine, ne face să fim veseli, 
să aplaudăm, să ne bucurăm. El doreşte să afle de la copii tot ceea ceştiu din lumea minunată 
a poveştilor, despre personajele cunoscute şi despre ce emoţii, ce stări transmit acestea. 

Împreună cu clown-ul, copiii vor porni în „lumea plină de emoţii a poveştilor”, acolo 
unde personajele trăiesc şi ele diferite stări sufleteşti. Apoi, Veselici îi va invita în lumea 
circului, alături de personajele din poveşti. 

 

 



ACTIVITATE DIDACTICĂ pentru secvenţa ALA 1 

Se va descoperi prima surpriză prin spargerea primului balon. Copiii vor afla că vor lucra 
pe sectoare de activitate. Ei vor primi în piept ecusoane ce reprezintă clowni, asemănători cu 
clownii ce sunt aşezaţi pe mese, diferiţi de la un sector la altul. Se vor aşeza la sectoarele de 
activitate: Bibliotecă, Joc de masă, Artă. 

1. BIBLIOTECĂ:  

TEMA: „Cutiuţa cu surprize” 
             „Coiful bucuriilor, coiful supărărilor” 
Mijloc de realizare: Convorbiri libere, Joc exerciţiu 
Obiective operaţionale:  

 să recunoască şi să descrie siluetele personajelor din poveşti; 
 să recunoască povestea din care fac parte; 
 să aprecieze unele comportamente şi atitudini în raport cu normele cunoscute; 
 să analizeze şi să selecteze imaginile pentru a scoate în evidenţă emoţiile de 

bază: bucurie, supărare, frică, furie.     
 să verbalizeze diferite situaţii trăite, ce conţin o anumită trăire emoţională; 

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, trierea aserţiunilor 
Material didactic: Siluete ale personajelor din poveşti, cub ale cărui feţe au culori 

diferite, iar pe acestea sunt lipite cifre, bulinuţe colorate asemănător cu feţele cubului, imagini 
ce prezintă diferite emoţii, coifuri (coiful tristeţilor, coiful bucuriilor),  

Sarcini de lucru: „Cutiuţa cu surprize”. Copiii îşi aleg câte o bulinuţă, caută pe cub 
culoarea asemănătoare, recunoaşte cifra şi selectează personajul care are aceeaşi cifră cu cea 
de pe cub. Descrie personajul şi spune titlul poveştii din care face parte, apreciind starea 
sufletească pe care acesta o transmite. Se procedează astfel până când sunt descrise toate 
personajele primite. Fiecare copil aşază siluetele personajelor din poveţti, în funcţie de stările 
lor sufleteşti la panoul emoţiilor. 

Sarcini de lucru: „Coiful bucuriilor, coiful supărărilor”. Copiii „citesc”, imaginile 
ce prezintă diferite emoţii, (bucurie, tristeţe, frică, furie), analizează fiecare emoţie transmisă, 
verbalizează situaţiile trăite. În cele două coifuri (coiful tristeţilor, coiful bucuriilor), copiii  
 
 
vor introduce imaginile în funcţie de trăirile emoţionale transmise de chipurile de pe imagini, 
motivând alegerea făcută. 

 
2. ARTĂ:  

 
TEMA: „Ce emoţie îţi transmite personajul din poveste?”  
Mijloc de realizare: desen (completarea chipului clown-ului  cu starea emoţională   

                                specifică) 
Obiective operaţionale:  

 să recunoască personajul din poveste; 
 să identifice trăirile emoţionale de: bucurie, tristeţe, frică, furie; 
 să exprime corect emoţia observată; 
 să redea prin desen chipul clown-ului în funcţie de starea sufletească transmisă, 

observată pe chipul personajului din poveşti, conferindu-le expresivitate 
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
Material didactic: Fişe de lucru, carioci. 



Sarcini de lucru: Copiii recunosc în colţul din stânga al fişei, personajul din poveste şi 
starea pe care acesta o transmite, identificând trăirile emoţionale pe care le au. Ei vor reda 
prin desen chipul clown-ului în funcţie de starea sufletească transmisă, observată pe chipul 
personajului din poveşti. 

 
3. JOC DE MASĂ: Puzzle:  

 
TEMA: „Personaje din poveşti” 

 Mijloc de realizare: Puzzle 
Obiective operaţionale:  

 să asocieze părţi pentru a obţine un întreg, un tablou; 
 să recunoască personajul sau secvenţa din poveste, din care face parte puzzl-ul; 
 să recunoască povestea. 

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
Material didactic: Imagini model din povestea „Albă ca zăpada şi cei şapte  pitici”, 
                             (Vrăjitoarea, Morocănosul), imagini reprezentând chipul clown-ului   
                              vesel, chipul clown-ului trist, Puzzl-uri.  
Sarcini de lucru: Copiii realizează întregul din bucăţi, recunoscând personajele şi  

povestea din care fac parte. Ei identifică chipul celor doi clowni, asociindu-i cu clown-ul 
Veselici, musafirul zilei. 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ PENTRU DOMENIUL EXPERIENŢIAL 
 

Nivel II – Grupa mare 

Tema de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Subtema: „Lumea plină de emoţii a poveştilor” 

Tema zilei: „Personaje din poveşti şi stările lor sufleteşti!” 

1. „Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă 
2. „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă 
3. „Scufiţa Roşie”, de Charles  
4. Albă ca zăpada şi cei şapte pitici”, de Fraţii Grimm 

Forma de realizare: Activitate integrată 

DLC – Educarea limbajului – Convorbire: „Personajele din poveşti şi stările lor sufleteşti!” 

DEC – Educaţie artistico-plastică  –  Modelaj: „Personaje din poveşti” 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – Educarea limbajului 

Obiective de referinţă: 

 Informativ: actualizarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre poveştile şi 
personajele întâlnite în aceste poveşti; 

 Formativ: activizarea vocabularului şi exersarea exprimării corecte; 
 Educativ: îmbunătăţirea comportamentului social prin stabilirea de relaţii cu ceilalţi, 

prin iniţierea dialogului, prin ascultarea activă a interlocutorului; 

Obiective operaţionale:  



A. Cognitive:  
 să enumere titluri de poveşti si să recunoască personajele din poveşti pe baza unor 

ghicitori sugestive; 
 să identifice emoţiile personajelor din poveşti în diverse situaţii; 

 
 

 să numească emoţiile personajelor din poveşti şi consecinţele acestora într-o 
situaţie dată; 

 să se exprime corect în propoziţii. 
 
 

B. Psihomotrice: 
 să grupeze imaginile din poveşti, în funcţie de personaje; 
 să simuleze momente trăite de personajele din poveste; 
 să se deplaseze conform cerinţelor educatoarei. 
C. Socio –afective:  
 să verbalizeze diferite stări sufleteşti identificate, ce conţin  anumite trăiri emoţionale.  

 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV –  Educaţie artistico – plastic: Modelaj 

Obiective de referinţă: 

 stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin compunerea în mod original şi 
personal a temei date; 

 educarea estetică prin tematica abordată. 

Obiective operaţionale:  

A. Cognitive:  
 să modeleze forme în dimensiuni variate prin tehnici şi procedee cunoscute; 

B. Psihomotrice: 
 să efectueze exerciţii de mişcarea/încălzire a mâinilor; 
 să modeleze prin diferite mişcări, tehnici şi procedee specifice activităţii; 

C. Socio-afectiv: 
 să participe cu interes la activitate; 
 să înţeleagă şi să aprecieze frumosul din artă 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENARIUL DIDACTIC – Educarea limbajului 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

 
EVALUARE 

Metode 

didactice 

 
 

Moment 
organizatoric 

Se va organiza spaţiul şi climatul 
educativ într-un mod optim 
desfăşurării activităţii propuse. 
Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în 
formă de semicerc. 
 

  
Observarea 
comportamentului 
non-verbal şi a 
ţinutei. 

 
 
 
 
 
 

Captarea 
atenţiei 

Copiii sunt invitaţi să afle ce 
surpriză le-a mai pregătit clown-ul 
Veselici. Se va sparge al doilea 
balon, unde copiii găsesc un bileţel 
prin care clown-ul doreşte să afle 
tot ceea ce ştiu ei din lumea 
minunată a poveştilor, despre 
personajele cunoscute şi despre ce 
emoţii, ce stări transmit acestea. 
Copiii vor afla că într-unul din cele 
două cufere clownul le-a adus cărţi 
de poveşti şi imagini din aceste 
poveşti, cu personaje mai mult sau 
mai puţin îndrăgite. 
Le voi spune copiilor, că împreună 
vom porni în „lumea plină de 
emoţii a poveştilor”, acolo unde 
personajele trăiesc şi au diferite 
stări sufleteşti. 

 
 
 
 
 
Explicaţia 
Conversaţia 

 

 

 
 
Stimularea 
interesului pentru 
activitate. 

 
 
 
 

Anunţarea 
temei şi 

comunicarea 
obiectivelor 

Le voi spune copiilor, că împreună 
vom porni în „lumea plină de 
emoţii a poveştilor”, acolo unde 
personajele trăiesc şi au diferite 
stări sufleteşti. Copiii vor trebui să 
enumere titluri de poveşti, 
să recunoască personajele din 
poveşti pe baza unor ghicitori 
sugestive, să identifice emoţiile 
personajelor din poveşti în diverse 
situaţii, să numească emoţiile 
personajelor din poveşti. 
Se va prezenta tema activităţii: 
„Personaje din poveşti şi stările lor 
sufleteşti” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 

 

 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 



 
 

Prezentarea 
conţinutului şi 

dirijarea 
învăţării 

Copiilor li se prezintă modul în 
care se va desfăşura activitatea.  
Astfel, ei vor afla că vor fi purtaţi 
în lumea plină de emoţii a 
poveştilor cu ajutorul ghicitorilor 
şi a planşelor semnificative din 
poveştile cunoscute. 
Se vor spune următoarele versuri: 
„Au fost odat’ ca niciodat’ 
În lumea de poveste 
Şi buni şi răi, cum ne-a fost dat 
Aflaţi şi spuneţi cine este” 
Se va prezenta pe rând fiecare 
ghicitoare. 

1. Cred că mă cunoaşteţi bine, 
Pe iezişori eu i-am măncat, 
Pe capra mam’ am întristat. 
                         (Lupul) 

2. Am venit la voi aici,  
Din povestea cu pitici, 
Din lumea poveştilor, 
Şi-aş avea o întrebare: 
Ştiţi voi cum mă cheamă 
oare? 
               (Albă ca zăpada) 

3. Eu sunt vesela fetiţă 
Ce am roşie scufiţă, 
La bunica am plecat, 
Cu coşuleţul încărcat! 
                (Scufiţa Roşie) 

4. O noapte-ntreag-am 
tremurat 
Crezând c-am pescuit, 
Dar coada-n lac mi-a 
îngheţat, 
Şi-acum sunt foarte trist! 
Şi furios sunt eu, vezi bine! 
Pe coana vulpe am s-o 
prind, 
Cu coada-n apă o voi ţine  
Pân’ v-a-ngheţa şi ea de 
frig. 
                    (Ursul) 

Răspunsurile corecte la ghicitorile 
spuse, îi vor conduce pe copii la 
selectarea planşelor din povestea a 
cărui personaj a fost ghicit.  
Pentru a scoate în evidenţă trăirile 
emoţionale, stările sufleteşti pe 
care le transmite fiecare personaj, 

 
 
 
 
 
Explicaţia 
Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghicitoarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 
răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se vor  urmări secvenţe 
semnificative din poveşti.  
Se vor adresa întrebări referitopare 
la emoţiile şi stările sufleteşti ale 
personajelor din cele patru poveşti. 
Plan de întrebări: 
(Din ce poveste face parte 
personajul ghicit?, Ce stare 
sufletească transmite: lupul, ursul, 
vulpea, vânătorul?, Ce trăiri 
emoţionale are capra?, Dar iedul 
cel mic?, Cum sunt capra şi cei trei 
iezi, atunci când ea pleacă după 
mâncare?, Ce stare sufletească au 
iezii cei mari când aud vocea 
mamei?, Dar iedul cel mic?, Ce 
simte Albă ca zăpada când este 
lăsată singură în pădure?, Dar când 
ajunge la casa piticilor?, Cum se 
simte Scufiţa Roşie când culege 
flori?, Dar când se întâlneşte cu 
lupul? După ce ne dăm seama că 
bunica este speriată? Ce trăiri 
emoţionale trăiesc Scufiţa Roşie şi 
bunica când s-au reântâlnit? Cum 
devine ursul după ce a văzut că a 
rămas fără coadă?, etc…) 
 

 

 

Conversaţia 

Aprecieri  verbale 
Aprecierea 
răspunsurilor 

 
 

Obţinerea 
performanţei 

Se va scoate în evidenţă rolul 
emoţiilor transmise de fiecare 
personaj, solicitând copiilor să 
numească aceste emoţii şi 
consecinţele pe care le au într-o 
situaţie dată. 
. 

 
 
Explicaţia 
Conversaţia 

 

 

 

Aprecieri  verbale

 
Asigurarea 
conexiunii 

inverse 
(feed-back) 

Copiii vor aproba sau dezaproba 
stările, trăirile emoţionale ale 
personajelor din poveşti. 
Copiii vor fi puşi în situaţia de a 
mima anumite stări sufleteşti, trăiri 
emoţionale ale diferitelor 
personaje. 

 

Exerciţiul 

 

 

Aprecieri  verbale

Evaluarea 
performanţei 

Copiii vor selecta planşele din 
poveştile prezentate în funcţie de 
trăirile emoţionale ale 
personajelor: (bucurie, tristeţe, 
frică, furie) 

Explicaţia 
Exerciţiul 

Trierea 
aserţiunilor 

 

Aprecieri  verbale

Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

Se va preciza rolul şi importanţa 
poveştilor şi ce reprezintă acestea 
şi personajele care le însoţesc atât 

 
 
 

 
 
 



în viaţa copiilor cât şi a oamenilor. 
„Iubiţi poveştile copii, 
 Ele ne-aduc doar bucurii 
Din ele multe învăţăm, 
Frumos în viaţă să ne purtăm. 
Personaje mii şi mii, 
Pe toate le-ndrăgim să ştii, 
Bune, rele cum or fi,  
Prietene ne sunt, copii!” 

 
Explicaţia 

 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 

Încheierea 
activităţii 

Se va aprecia activitatea şi modul 
în care copiii au participat 

 Aprecieri 
generale 

 

SCENARIUL DIDACTIC – Educaţie artistico-plastică  

 
ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 
DIDACTICE 

 

EVALUARE 
Metode 

didactice
 

Moment 
organizatoric 

Trecerea de la activitatea de 
educarea limbajului, la activitatea 
de modelaj, se face prin 
interpretarea jocului muzical: 
„Bat din palme, clap-clap-clap!” 

Interpretarea şi 
executarea 
jocului cu text 
şi cânt. 

Observarea 
comportamentului 
copiilor şi a 
executării mişcărilor 
sugerate de textul 
cântecului. 

 
 

Captarea 
atenţiei 

Copiii vor afla, prin spargerea 
celui de –al treilea balon şi 
descoperirea cufărui mic, în care 
se află plastelină, că Veselici 
doreşte să-i invite în „lumea 
circului”.  
Copiilor le este prezentată o 
machetă, ce reprezintă arena 
circului, unde doreşte să-i ducă 
clown-ul. 

 

 

Explicaţia 

 
 
Stimularea 
interesului pentru 
activitate. 

Anunţarea 
temei şi 

comunicarea 
obiectivelor 

Se va anunţa că în cadrul 
activităţii de modelaj, copiii vor 
modela: „Personaje din poveşti”, 
folosind diferite mişcări şi tehnici, 
în vederea realizării unor modele 
originale. 

 

Explicaţia 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 
Prezentarea 

conţinutului şi 
dirijarea 
învăţării 

Intuirea materialului: 
Copiii intuesc materialele primite: 
plastilină, planşete, scobitori. 
Explicarea tehnicilor de lucru: 
Copiii vor folosi diferite mişcări: 
(translatorii, circulare, disculare).  
Voi demonstra câteva tehnici şi 
procedee de lucru. 

 

Conversaţia 
 
 
Explicaţia 
 
 
Demonstraţia 

 

 

Observarea  
 

 

 



Exerciţii de încălzire a 
muşchilor mâinii: 
Copiii execută următoarele 
exerciţii: 
„Închidem şi deschidem pumnii” 
„Mişcăm degetele” 
„Cântăm la pian” 
Executarea propriu-zisă a 
lucrării: 
Voi trece pe la fiecare masă, 
urmărind modul în care copiii 
respectă tehnicile de lucru. 
Se fac aprecieri parţiale privind 
modul de lucru. 

 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
Explicaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri verbale 

 
 
Obţinerea 
performanţei 

Copiii finalizează lucrările, 
verifică ansamblarea corectă a 
elementelor ce compun părţile 
componente ale personajelor din 
poveşti. 
Copiii vor aşeza fiecare personaj 
modelat în arena circului, pe 
banchete. Acestea sunt însoţite de 
clownii prezenţi la activitate. 

 
 
 
Explicaţia 
Exerciţiul 
 

 
 
 
Analiza produselor 
activităţii 

 
Evaluarea 
performanţei 

Criterii de evaluare: 
-daca au redat forma personajelor 
din povestea preferată; 
-daca au finalizat lucrarea; 
-daca au lucrat curat. 
 

  
Aprecieri verbale 

 
Încheierea 
activităţii 

Voi face aprecieri asupra 
comportamentului copiilor la 
activitate cât şi asupra modului în 
care au realizat tema propusă. 
 

 
 
Explicaţia 
 

Aprecieri verbale 

 

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ pentru secvenţa ALA 2 

  Se va sparge al patrulea balon, iar copiii vor afla dorinţa clown-ului. Veselici doreşte 
ca toţi copiii să încheie activitatea zilei prin voie-bună, cu cântec şi mişcare. 

Tema activităţii: „Să fim veseli, dragi copii!” 

Mijloc de realizare: Cântece şi jocuri muzicale:  
                                „Să fim veseli, dragi copii!” 
                                „Să- mi spui tu mie copilaş!” 
                                „Dacă vesel se trăieşte!” – Joc muzical 
Tipul de  activitate: de verificare şi consolidare a cunoştinţelor 



Obiectiveoperaţionale:  

Cognitiv-formative: 

 să interpreteze cântecul corect, expresiv, nuanţat în caracter de joc; 
 să cânte în colectiv, respectând tonul, semnalul de început şi de final; 

Afectiv-atitudinale: 

 să manifeste bucuria şi satisfacţia execuţiei corecte şi expresive a melodiei; 
 să susţină ritmul melodiei. 

Psihomotorii: 

 să exprime prin mişcare starea sufletească exprimată de cântece; 
 să utilizeze gestica (mimica) în exprimarea artistică; 

 
 

 
 

Cântece şi jocuri muzicale 
 

1. „Să fim veseli, dragi copii!”     
 
Să fim veseli dragi copii,               Suntem de părinţi iubiţi          Mici necazuri când avem 
Să ne bucurăm,                               Şi ne bucurăm,                        Le îndepărtăm.                                  
Avem tot ce ne dorim,                    Suntem foarte fericiţi,            Noi vrem numai bucurii, 
Haideţi, să cântăm!                         Cântăm şi dansăm!                 De lacrimi să uităm! 
 

 
2. Să-mi spui tu mie copilaş! 
 
Să-mi spui tu mie copilaş,         Să-mi spui tu mie copilaş,          Să-mi spui tu mie copilaş  
Cum cântă micul greieraş?        Cum plânge micul greieraş?       Cum râde micul greieraş? 
Cri-cri-cri! Cri-cri-cri!               M-m-m! M-m-m!                        Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! 
Aşa cântă micul greieraş!           Aşa plânge micul greieraş!         Aşa râde micul greieraş! 
 
3. Dacă vesel se trăieşte! 

 
      Dacă vesel se trăieşte                      Dacă vesel se trăieşte 
      Bate-aşa (bătăi din palme)              Strig-aşa: Ura! 
      Dacă vesel se trăieşte                      Dacă vesel se trăieşte 
      Bate-aşa (bătăi din palme)              Strig-aşa: Ura! 
      Dacă vesel se trăieşte                      Dacă vesel se trăieşte 
      Unul, altuia zâmbeşte                      Unul, altuia zâmbeşte, 
      Dacă vesel se trăieşte                       Dacă vesel se trăieşte 
      Bate-aşa (bătăi din palme)               Strig-aşa: Ura! 
 
      
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


