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    Activitate pe domenii 

        experienţiale                         Activităţi liber alese I 

    DLC- Joc didactic                       CONSTRUCŢII-  asamblare             

  DOS- Activitate  practică  

- confecționare 

                                                      JOC DE ROL- bucătărie                 

       

                                                               ARTĂ– confecţionare carte 

 

 

 

 

       

     „Pe tărâmul  

                                          hărniciei” 

 

 

 

 

 

     Activităţi liber alese II 

           EURITMIE   
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         Petrecerea albinuţelor şi a florilor    

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Data: 24.03.2016 

Educatoare: Sabadîş Alina Rodica 

Grupa: Mijlocie B 

Tema de studiu: „Cum este, a fost şi va fi pe Pământ?” 

Tema săptămânii: ”Să-nvăţăm de la albine!” 

Tema zilei: „Pe tărâmul hărniciei” 

Tipul de activitate: consolidare, verificare 

Forma de realizare: Activitate integrată  (ADP+ADE+ALAI+ALA II):  

Activitate pe domenii experienţiale 

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE- Joc didactic  

 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE- Activitate  practică  - confecționare 

Activităţi libere alese (ALA): 

  ALA  I:  

 CONSTRUCŢII: - asamblare; 

 JOC DE ROL: - bucătărie; 

 ARTĂ– confecţionare carte; 

ALA  II:     – euritmie;  

                   -petrecerea albinuţelor şi florilor;    

SCOP:   

 Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor dobândite de către copii în urma audierii 

poveştii referitoare la insecte  şi aplicarea acestora în contexte de joc şi învăţare pentru formarea 

deprinderii de exprimare orală corectă prin stimularea gândirii creative. 

OBIECTIVE  

 Să audieze cu atenţie textul poveştii; 

 Să urmărească linia poveştii concomitent cu imaginile prezentate; 

 Să reţină ideile principale şi firul epic al poveştii;  

 Să identifice personajele din poveste;  

 Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie; 

 Să formuleze răspunsuri la ghicitorile/întrebările adresate; 
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 Să sorteze /grupeze imaginile/personajele în funcţie de criteriile cerute; 

SARCINA  DIDACTICĂ : 

- Formularea de răspunsuri corecte la întrebările/ghicitorile adresate; 

- Reconstituirea unei secvenţe ilustrate din poveste şi explicarea conţinutului 

acesteia; 

- Reprezentarea prin imagini a poveştii.   

  REGULILE  JOCULUI : 

 Copiii vor lucra în trei echipe. Unul-doi membri din fiecare echipă va realiza sarcina 

cerută răspunzând corect la ghicitori, completând propoziţiile lacunare, realizând postere, 

piramide şi reconstituind puzzle-ul. Se punctează doar răspunsurile complete/sarcinile rezolvate 

corect.  Acestea vor fi răsplătite cu aplauze, în funcţie de corectitudinea lor. La sfârşitul fiecărei 

probe  fiecare echipă va primi câte o albinuţă, cheile pentru lădiţă, iar la finalul jocului invitaţia 

la petrecerea albinuţelor şi a florilor; 

ELEMENTE  DE  JOC:   

                        Surpriza, lădiţa, plicuri, albinuţe, chei, aplauze;  

 

STRATEGII  DIDACTICE : 

 Metode şi procedee: 

  Conversaţia, povestirea, explicaţia, observaţia, demonstraţia, problematizarea  exerciţiul, munca 

în echipă,  „mâna oarbă”,  Posterul, Puzzle-ul, Piramida. 

 Mijloace didactice:  

            Personajul Albinuţa, ecusoane-flori, lădiţa, bilețele-sarcini,plic, imagini,  flip-chart, lipici, 

lut, bucăţi  de lemn pentru asamblare stup, cărţi, biscuiţi, miere, apă, cremă prăjituri, decor, 

şorţuri, tacâmuri, costume pentru petrecere; 

 

  Durata: o zi 

  Locul desfăşurării: sala de grupă; 

 

  BIBLIOGRAFIE: 

1. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani” 2008; 

2. Culea, I.  şi colaboratorii „Activitatea integrată în grădiniţă”,  Ghid, Editura Publishing 

House, 2008; 

3. Tătaru, L., Glava, A., Pocol, M., (2009),  „Educaţia timpurie” – ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar   Editura „Paralela 45”, Piteşti; 

4.Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O.,(2014), ,,Piramida Cunoașterii”, Editura Diamant 
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5. Andreescu L., Gurlui I., (2014), ,,Activităţile integrate în grădiniţă. Ghid metodic” Editura 

Carminis; 

                                             

 

SCENARIUL ZILEI 

 

      Copiii sunt anunţaţi înainte de a intra în grupă, că vor face o călătorie într-o lume 

minunată, o lume a albinelor harnice. Trecerea în lumea albinelor se va face prin  „poarta spre 

tărâmul hărniciei”. 

      La intrarea în sala de grupă copiii descoperă un cadru din natură: flori, copaci, munte, 

insecte, stupi. 

      Educatoarea îi invită pe copii să viziteze grupa. Descoperă imediat o albinuţă adormită. 

Educatoarea cu atenţie şi gesturi tandre încearcă să o trezească. După câteva încercări, albinuţa 

se întinde somnoroasă, şi mirată se uită la copii. Are loc un dialog educatoare- albinuţă: 

 - ,,Ooo, dar unde sunt?”  ,,Bună dimineaţa, copiii, bună dimineaţa, Alina!” 

 -  ,,Stai liniştită, albinuţo, eşti la tine acasă, noi am venit în lumea ta, să vedem o zi din 

viaţa albinelor!” „Te deranjăm?” 

 - „Nu, nu mă deranjaţi, doar că eram obosită după un drum lung,  şi am adormit!” 

 - „Dar pe unde ai umblat?”  

 - „Nu ştiţi povestea mea?”  

 - „Nuuuu!”   

 - „Mie încă mi-e somn, n-ai vrea tu, Alina să le spui povestea mea?”   

 - „Ba da, bucuroasă!” 

     Educatoarea anunţă titlul poveştii: „Albinuţa şi Soarele”. Începe să spună  povestea pe un 

ton adecvat, urmând cursul poveştii. 

    La finalul poveştii albinuţa se trezeşte vioaie, îi mai salută încă o dată pe copiii, iniţiind 

astfel Întâlnirea de Dimineaţă şi întrebându-i dacă doresc să fie şi ei albinuţe pentru o zi. Copiii 

se vor prezenta şi o vor saluta  pe albinuţă. 

     Albinuţa va alege un copil care va completa Calendarul Naturii şi Prezenţa. 

    Apoi, albinuţa le arată  copiilor o lădiţă pe care a primit-o de la Soare şi pe care are voie 

să o deschidă doar când ajunge la suratele ei. Nu ştie ce se află înăuntru, pentru că la întoarcere, 

în zbor, a pierdut cheia. Le cere ajutorul copiilor în găsirea cheii şi le promite că la finalul zilei, 

vor deschide împreună lădiţa. 

    Educatoarea împreună cu albinuţa propun un joc, iar, dacă toate etapele vor fi parcurse 

cu atenţie, copiii vor primi indicii în găsirea cheii. 
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   Albinuţa va  împărţi copiii în trei echipe: echipa florilor roşii, echipa florilor galbene, 

respectiv echipa florilor albastre. 

    Jocul didactic se desfăşoară prin trei probe, sarcinile jocului vor fi găsite pe florile 

numerotate de la 1-4. 

Proba 1: Răspunde repede şi bine! 

Proba 2:  Completează ce lipseşte.( 1-2 copii 

de la fiecare echipă) 

Proba 3: (complicarea jocului)  

Echipa 1: - reconstituiește un Puzzle; 

Echipa 2:- sortează imaginile și alcătuiesc 

 Piramida personajelor pozitive; 

Echipa 3:- alcătuiesc Posterul poveștii; 

 Albinuţa împreună cu educatoarea se 

arată mulţumite de munca echipelor, uşor 

dezamăgite că nu au găsit încă cheia, dar 

hotărâte să meargă mai departe. 

  Numără albinuţele acumulate de 

fiecare echipă pe parcursul probelor şi 

observă că ultima floare mai are un plic 

neatins. 

   Se hotărăsc să deschidă plicul. 

Înăuntru se află trei chei, pentru fiecare 

echipă şi trei sarcini, care se vor desfăşura la centre: Artă, Joc de rol şi Construcţii. Echipa care  

va termina prima are şansa să deschidă lădiţa. 

    Deschidem lădiţa şi găsim înăuntru costume de albine şi flori, recompense dulci şi o 

invitaţie la petrecerea albinelor. 

ALA II: Euritmie- “Albinuţa mea” 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

    EVENIMENT 

      DIDACTIC 

 

           CONŢINUT  ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

(instrumente şi 

indicatori) 

      

  1. 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

Asigurarea condiţiilor optime pentru buna 

desfăşurare a activităţii. 

 Pregătirea materialelor necesare 

desfăşurării activităţii. 

 Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil. 

  

    

  2. 

INTRODUCEREA 

ÎN ACTIVITATE 

 

,,Poarta spre tărâmul hărniciei” va 

asigura  trecerea în lumea albinelor 

  

 

  3. 

 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

La intrarea în sala de grupă, copiii 

descoperă un cadru din natură: flori, copaci, 

munte, insecte, stupi.  

  Educatoarea îi invită pe copii să viziteze 

grupa. 

   Copiii descoperă personajul-surpriză, o 

albiniţă adormită, care le spune  că este 

obosită, că a făcut un drum lung şi-i 

întreabă dacă îi cunosc povestea. 

Ea le spune că a primit o lădiţă de la Soare, 

dar în drumul de întoarcere a pierdut cheile 

şi are nevoie de câţiva prieteni pentru a le 

găsi. Copiii îşi exprimă dorinţa de a o ajuta, 

aşteptând cu nerăbdare să-i cunoască 

povestea. 

Conversaţia 

 

 

 

 

Elementul surpriză 

 

 

 

 

Conversaţia 
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   4. 

ANUNŢAREA 

TEMEI  ŞI  A 

OBIECTIVELOR 

 

Educatoarea anunţă titlul poveştii: 

,,Albinuţa şi Soarele” şi obiectivele.  

-explicaţia 

 

 

 

   5. 

 

DIRIJAREA 

 ÎNVĂŢĂRII  

 

Se  relatează povestea pe un ton adecvat, 

urmând succesiunea derulării întâmplărilor. 

   La finalul poveştii albinuţa se trezeşte 

vioaie, îi mai salută o dată pe copii, iniţiind 

astfel Întâlnirea de dimineaţă şi întrebându-i 

dacă doresc să fie şi ei albinuţe pentru o zi. 

Copiii se vor prezenta şi o vor saluta  pe 

albinuţă. 

    Albinuţa va alege un copil care va 

completa Calendarul Naturii şi Prezenţa. 

Povestirea  

 

Toţi copiii îşi 

însuşesc 

conţinutul 

poveştii 

prezentate; 

  

  6. 

 

OBŢINEREA 

PERORMANŢEI 

 

    După completarea prezenţei şi a 

Calendarului naturii, albinuţa le arată 

copiilor o lădiţă pe care a primit-o de la 

Soare şi pe care are voie să o deschidă doar 

când ajunge la suratele ei. Nu ştie ce se află 

înăuntru, pentru că la întoarcere, în zbor, a 

pierdut cheia. Le cere ajutorul copiilor în 

găsirea cheii şi le promite că la finalul zilei, 

vor deschide împreună lădiţa. 

   Educatoarea împreună cu albinuţa 

propune un joc, iar, dacă toate etapele vor fi 

parcurse cu atenţie, copiii vor primi indicii 

pentru  găsirea cheii. 

  Albinuţa va  împărţi copiii în trei echipe, 

după culoare: echipa florilor roşii, echipa 

florilor galbene, respectiv echipa florilor 

albastre. 

   Jocul didactic se desfăşoară pe trei probe, 

sarcinile jocului vor fi găsite pe florile 

numerotate de la 1-4. 

Conversaţia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâna oarbă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

Se consideră 
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  Explicarea regulilor jocului: 

Educatoarea explică regulile jocului.  

Jocul de probă: 

-se va executa jocul de probă de către 

educatoare, pentru a demonstra modul de 

lucru. 

-se desfăşoară jocul de probă de către un 

copil, pentru a vedea dacă au înţeles 

regulile, apoi de către un reprezentant al 

făecărei echipe. 

Jocul propriu-zis: 

Proba 1: Răspunde repede şi bine! 

(Anexa1) 

Proba 2:  Completează ce lipseşte. (1-2 

copii de la fiecare echipă) (Anexa2) 

 

 

Jocul de probă 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

performanţă 

dacă 90% dintre 

copiii din 

fiecare echipă 

dau răspunsul 

corect la 

ghicitorile/ 

întrebările 

adresate; 

 

Toţi copiii 

recunosc 

personajele 

poveştii; 

 

 7. 

 

ASIGURAREA 

RETENŢIEI  ŞI  A 

TRANSFERULUI 

 

Proba 3:   

Complicarea jocului:  

 Puzzle, Piramida, Posterul; 

  Albinuţa împreună cu educatoarea se arată 

mulţumite de munca echipelor, uşor 

dezamăgite că nu au găsit încă cheia, dar 

hotărâte să meargă mai departe. 

 Numără albiniţele acumulate de fiecare 

echipă pe parcursul probelor şi observă că 

ultima floare mai are un plic neatins. 

  Se hotărăsc sa deschidă plicul. Înăuntru se 

află trei chei, pentru fiecare echipă şi trei 

sarcini, care se vor desfăşura la centre: 

Artă, Joc de rol şi Construcţii.  

La centrul ARTĂ copiii vor confecțíona 

cărticica Albinuța și Soarele; 

La centrul JOC DE ROL vom prepara un 

tort pentru toate albinuțele și prietenii lor. 

La centrul CONSTRUCȚII vom 

-activitate pe 

echipe 

 

Poster 

Puzzle 

Piramida 

 

 

Conversaţia 

 

-element surpriză 

 

Evaluare 

practică  
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confecționa din placaj și lut un stup de 

albine. 

Echipa care  va termina prima are şansa de 

a deschide lădiţa. 

 

8. 

 

EVALUAREA ŞI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

Copiii deschid  lădiţa şi găsesc înăuntru 

costume de albine, flori, păsărele, 

recompense dulci şi o invitaţie la petrecerea 

albinelor și florilor. 

ALA II: Euritmie- Albinuţa mea 

   Se fac aprecieri verbale asupra modului în 

care au participat copiii la activitate, iar 

apoi aceştia sunt recompensaţi. 

Conversaţia 

 

Euritmie 

 

- recompense 

-frontală 

- Aplauze, 

aprecieri 

verbale. 

-100%dintre 

copii vor  

participa  

activ   

cântând, 

dansând. 
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Albinuţa și Soarele 

                       De Nina Stanculescu 

 

A fost odată, demult tare, o albină. Și fiindcă era mai mititică decât altele, îi 
spuneau Albinuţa. 

Toata ziua zbura cu celelalte albine din floare –n floare, să strangă polen și nectar și 
să pregătească la stup ceară si miere.Si  atat de repede alergau ele pe cîmpuri, incât se 
luau la intrecere chiar si cu vântul. Nici una nu era atat de harnică pe cât era Albinuţa si nu 
alerga atât de repede ca ea. 
 Insă oricât se straduiau ele, tot nu ajungeau la toate florile de pe câmpie. Și multe 
flori se ofileau cu nectarul nestrâns. 
 Dacă vazură albinele așa, se stranseră să se sfătuiască ce să facă. Cea mai bătrână 
si mai invăţată dintre ele spuse: 
 -Ziua e prea mică! De aceea nu ajungem să culegem nectarul de peste tot! Să  se 
ducă deci Albinuţa, cea mai vrednică dintre albine, la Soare, să-l roage să mai ramană puţin 
pe cer,pană putem să ne ispravim toată treaba! 
 Albinele incuviinţară toate. 
 Iar Albinuţa, dacă auzi una ca asta,ce era să facă? Se pregăti de drum. 
 Albinele o intovărășiră până la marginea câmpie, apoi iși luară rămas bun de la ea și 
se intoarseră la treburile lor. 
 Albinuţa porni departe, drept inainte, către muntele cu vârful in nori. 
 Zbură ea, zbură, gândindu-se cum să ajungă la Soare, când, deoadată, dădu in cale 
peste un cuib de viespi.Nici n-apucă să se dezmeticească bine, că viespile tăbărâră pe ea: 

-Unde umbli ca nauca? Ce cauţi pe aici? 
Albinuţa le răspunse: 
-Zbor  in slăvi la mândrul Soare 
Sa-l rog de n-ar vrea oare, 
Sa nu plece-n orice zi 
Așa iute la culcare! 
Cand  auziră una ca asta, viespile facură o hărmalaie de nedescris. 
-I-auzi indrazneală! Cine a mai pomenit așa ceva? Si la ce ţi-o fi trebuind atâta 

soare? 
Noi de-abia așteptăm să vină noaptea să ne culcam! Nici n-ai sa ajungi până acolo! Și 

nici Soarele n-are să stea să te asculte! Intoarce-te la cuibul tau! 
Si atata bâzâiră  si o imbrânciră, până cand, ameţită, Albinuţa căzu la tulpina unei  

albastriţe din preajmă. Aceasta se legana liniștită in bătaia vântului și tare se mai minună 
când dadu cu ochii de ea: 

-Ce-i cu tine,albină mica? De unde vii? 
-Zbor  in slavi la mândrul Soare 
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Să il rog de n-ar vrea oare, 
Să nu plece-n orice zi 
Așa iute la culcare! 
Opridu-se din leganat,albăstriţa o chemă atunci intre petalele ei moi si parfumate: 
-Vai ce curajoasă ești! Să zbori atat de departe! Drumul e tare lung! Odihnește-te 

puţin intre petalele mele să prinzi puteri! Ar fi atât de bine să mai ramână pe cer soarele in 
fiecare zi! Să stea oricat de mult! E atat de frumos si bine când lumineazâ el și dă caldură! 

Și atât de plăcut era intre petalele Albastriţei că Albinuţa mai, mai că ar fi rămas 
cu ea de sporovăială pana-n seara, de n-ar fi fost atat  de grabită. 
            Mulţumi pentru odihnă și de vorbele bune si cu puteri sporite porni iar la drum. 
 Zbură ea ce zbură  gandindu-se cum să ajungă la Soare, cand, in dreptul unui copac 
noduros dădu de o Rădașcă. 
 -O albină aici! Se miră aceasta nevenindu-i să-si creadă ochilor.Dar incotro? 
 Numaidecât Albinuţa ii spuse si ei:          
          -Zbor  in slăvi la mandrul soare 

Sa il rog de n-ar vrea oare, 
Sa nu plece-n orice zi 
Așa iute la culcare! 

 Rădașca repezi inainte coarnele ramuroase, a mare minunare. 
 -Din partea mea, spuse ea, n-are decat sa faca ce vrea ,sa mai stea pe cer ,sau să se 
ducă la culcare! Mi-e tot una !Tot ce  știu eu, e că  nu-mi place să las să treacă pe langa 
mine  un călător ostenit, fară să-l ajut! 
 Și zicând vorbele astea, o ridică pe albinuţă cu cleștii ei puternici și o așeză pe un 
pat de frunze uscate ,ba ii aduse si ceva suc de iarbă să prindă puteri. 
 După ce se sătură bine și se înzdrăveni Albinuţa îi mulţumi Radașcei și porni mai 
departe. 
 Muntele cu varful în nori se ridica acu drept inaintea ei și Albinuţa se grăbi ca nu 
cumva să asfinţească soarele și să trebuiască să aștepte pană a doua zi ca să-l vadă iar. 
 Cu cât urca pe munte o năpădea din toate parţile un vânt năpraznic, gata-gata s-o 
doboare la pămant. Apoi, din ce în ce  se făcea tot mai rece, încât îi ingheţară antenele 
scurte și piciorușele stranse de-a lungul trupului. De-abia  putea să mai dea din aripi de frig 
și osteneală. Dar își făcea curaj și nu se lăsă bătută . 
 Când însă izbuti să ajungă sus, pe creastă, văzu că până la soare mai era cale destul 
de lungă. Iar puterile o părăsiră aproape de tot.Ce să facă? Să se intoarcă la stup? 
 Atunci soarele, care tocmai se pregatea să coboare  spre asfinţit o văzu .Și tare se 
mai miră, zicandu-și in sinea lui: 

- Ce-o fi cu albinuţa asta? Așa singură pe vârful muntelui? Nu-i oare una din 
albinele pe care le știu alergând toata ziua pe câmpie din floare-n floare? 

Intinse repede o rază ,o infășură pe Albinuţă de mijloc și o ridică  sus la dânsul . 
 -Ce cauţi aici?intrebă el.Și ce mai fac harnicele tale surori? 
 Atunci Albinuţa prinse a grăi: 
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 -Buna ziua  ,mandru Soare, 
           Albinele suriooare, 

Te-ar ruga de n-ai vrea oare, 
Să nu pleci in orice zi, 
Așa iute la culcare! 

Dacă auzi una ca asta ,Soarele rămase pe gânduri: 
-Imi place, vorbi el intr-un târziu, să ajut roadele pământului să crească și să se 

coacă, să ajut vietăţile să traiască și să-și agonisească hrana, și mai cu seamă pe om il ajut 
in munca lui.Dar nimeni niciodată nu mi-a cerut așa ceva pana acum! Voi insă sunteţi tare 
harnice, vă știu și v-am indrăgit de mult! Așa încât pentru voi, fie, in fiecare zi am să rămân 
mai mult pe cer. 

Albinuţa nu mai putea de bucurie.Iși mișca incoace și incolo atenuţele micuţe. 
Soarele insă adaugă : 
-Dar când veţi avea mai puţin de lucru, sa-mi daţi de veste și atunci am să plec mai 

devreme. 
Albinuţa nu știu cum să-i mulţumească mai bine și se grăbi să coboare iară pe pământ 

pe acelasi fir lung de rază, care rămăsese prins in jurul mijlocului. Zbură ca gândul la stupul 
ei.  

A doua zi Soarele rămase puţin mai mult pe cer. Iar in ziua urmatoare rămăsese și 
mai mult, si tot așa, in fiecare zi, rămăsese puţin mai mult decât in ziua dinainte. Până când 
se duse vara si florile se impuţinară  pe câmpuri.Atunci albinele trimiseră vorbă Soarelui că 
nu mai aveau nevoie să rămână atât de demult pe cer.Soarele asfinţi mai devreme in ziua 
aceea.Iar in ziua urmatoare asfinţi si mai devreme. Și tot asa, până in miezul iernii, când 
albinele se ferecaseră demult in stup să doarmă până-n primăvară. 

De atunci până astăzi mereu, soarele, odata cu primăvara, rămane in fiecare zi mai 
mult pe cer,ca să aibă vreme albinele să culeagă nectarul și polenul de la toate florile, apoi, 
după ce trece vara, ramane tot mai puţin și zilele se fac tot mai scurte. 

Si tot de atunci cică, albinele au rămas  cu mijlocul vărgat de la raza cu care Soarele 
a  prins-o pe Albinuţă s-o tragă spre el! 
 
                                           TRANZIŢIE:       Albinita mea.  
 
Zum, zum, zum,  
Albinita mea  
Prin campii si prin razoare,  
Alergam din floare-n floare  
Zum, zum, zum,  
Albinita mea  
 

Cautam prin floricele  
Si-a-dunam mierea din ele  
Zum, zum, zum,  
Albinita mea  
 
Ne-am intors cu toate acasa  
Si-am adus mancare aleasa  
Zum, zum, zum,  
Albinita mea 
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1. Are un ac micuț și fin, 

Zboară lin din floare-n floare, 

Acul este cu venin 

Iar polenu-i pe picioare 

                        (Albina) 

2. Din flori plicuri cu dulceață 

Strânge de cu dimineață! 

                      (Albina)  

3. Hărnicuța gospodină 

     Strânge zahăr din grădină! 

                             (Albina) 

4. Cine după munte-a stat 

Pe albină a ajutat 

Și pe cer el a rămas? 

                    (Soarele) 

5. E-o insectă maronie, 

Coarne are, dar nu-mpunge 

Cu albina s-a-ntâlnit 

În drumul ei către Soare! 

                      (Rădașca) 

 

6. Cine oare, grijulie 

A-nvelit sub cu frunza ei  

Pe albina mititică  

Ce zbura spre mândrul Soare? 

              (Albăstrița) 

 

7.   Pare-albină, dar nu prea, 

      Fiindcă-i leneşă şi rea ! 

      Și de albinuță-a râs! 

                         (Viespea) 

 

8.  Primăvara când se-arată 

Prin grădini apar deodată 

Au mirosul parfumat 

Mie totdeauna-mi plac! 

                    (Florile) 
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Anexa 2 

                                                    

1.      COLECTEAZĂ   ÎN…………(FAGURI) 

 

2.     CULEGE      DIN………(FLORI) 

3.    AU    DE…….(ALBINE) 

4. A FOST BUN CU……..(ALBINELE) 

5.  A CULCAT   ÎNTR-UN DE……….(FRUNZE) 

 

6.      AU    ÎN…….(STUP) 

 


