
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 
”JOCUL FRUNZELOR” 

                                                                                    Educatoare, Stan Alexandra  
                                                                                             Miniterra Kindergarten, București 

 
Nivelul I 
Tema de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”; 
Subtema proiectului:”De vorbă cu Zâna Toamna” 
Tema activităţii: „Jocul frunzelor” 
Domenii experienţiale: DŞ+DEC-matematică+muzică 
Mijloace de realizare: exercițiu cu material individual, cântec 
Tipul activității : de consolidare 
Scopul activităţii:  alcătuirea de grupe de frunze dupa criteriul culorii, formei și mărimii,  
dezvoltarea dragostei de a cânta. 
Obiective opreraţionale: 

Cognitive şi de limbaj: 
 Să observe frunzele din coșuleț ; 
 Să sesizeze diferența dintre ele ; 
 Să alcătuiască grupe cu frunze de aceeași mărime (mari sau mici) ; 
 Să alcătuiască grupa frunzelor galbene, roșii ; 
 Să alcătuiască grupa frunzelor de aceeși formă ; 
 Să  verbalizeze  acţiunile  efectuate  şi  să  folosească  limbajul matematic 

 adecvat. 
 Să intoneze corect cântecul. 

Psiho-motorii: 
 Să păstreze poziţia corectă a corpului pe scăunele pe parcursul activităţii; 
 Să execute mișcări sugerate de cântec. 

Socio-afective: 
 să-şi manifeste  un interes pentru activitate; 
 să se implice afectiv în activitate. 

Strategii didactice: 
Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, problematizarea; 
Material didactic: Frunze multicolore de forme și mărimi diferite, coșulețe, calculator, planșe cu 
anotimpul toamna. 
Locul de desfăşurare: sala de grupă; 
Resurse bibliografice: 
MECI-UMPIP, 2008, Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani; 
          ALA I 
1.Construcții:”Tractorul cu lada cu frunze”” 
2.Știință-”Caută umbra”-frunze 

 

 

 
 



Evenimentul 
didactic 

Conţinutul ştiinţific     Strategii didactice Evaluare 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice  

Momentul 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se creează condițiile psiho-
pedagogice necesare 
desfașurarii activitții in bune 
condiții: aeresirea sălii, 
aranjarea scaunelelor in 
semicerc. 

conversaţia   

Captarea 
atenţiei 
 
 
 
 
 
 
 

Introducerea  în  activitate  o  
voi  realiza cu ajutorul unei 
ghicitori : 
” Frunzele au ingalbenit, 
Plouă, bate vântul, 
Cine a venit ? (Toamna) 
Donald, musafirul nostru ne-a 
adus un coș cu frunze și dorește 
să ne jucăm cu ele. 

 

conversaţia frunze  

Anunţarea 
temei 
 

Astăzi, ne vom juca cu frunzele 
aduse de Donald -”Jocul 
frunzelor”. 

 
conversaţia 
  

  
observaţia 

Dirijarea 
învăţării şi 
obţinerea 
performanţei 
 
 
 

Vom observa coșul cu frunze,  
Fiecare copil va avea în 
coșulețul lui frunze diferite. 
Împreună cu Donald vom 
alcătui grupe cu frunzele mari și 
frunzele mici. 
Grupa frunzelor galbene poate 
să fie formată din frunze de 
diferite mărimi sau forme 
numai să fie de aceeași culoare. 
Grupa frunzelor de forme 
diferite, mai late, mai lungi, 
rotunde la fel pot fi de diferite 
culori și mărimi. 
Donald le îngreunează sarcinile 
cerându-le să-i găsească și să 
așeze în coșuleț numai frunzele  
rotunde și galbene. 
În alt coșuleț altă grupă de copii 
să găsească numai frunzele 

Explicaţia 
 
 
 
Conversaţa 
 
 
 
Observaţia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observ 
comporta
mentul 
copiilor 



mari, roșii și de aceeași formă. 
 

Asigurarea 
feed-back-ului 
 
 
 
Obținerea 
performanței 

Copiii vor primi o fișă de lucru: 
1.Formează mulțimea frunzelor 
de aceeași mărime (mari sau 
mici). 
2.Colorează cu galben frunzele 
mari. 
Tranziție. 
”Rândunică mititică, rândunea, 
De ce pleci din țara mea, din 
țara mea, 
Ori ți-e frică mititică, ori ți-e 
frică mititică, 
Că te-apucă iarna grea.” 
Facem vocalize: ma, me, mi, 
mo, mu………….. 
Cântec nou:”Toamna” 
1.Am privit spre cer, 
Zarea-ndepărtată 
Și-am văzut venind,  
Toamna cea bogată. 
 Ref. La, la, la, la, la să mă joc 
aș vrea 
La, la, la, la, la să mă joc aș 
vrea. 
2.Să plutesc în zbor  
Ca o frunzuliță, 
Și să picur, pic, pic, pic, 
O ploiță! 
        Ref……………. 
3.Să culeg un măr, 
Să miros o floare 
Și să plec în zbor 
Cu păsări călătoare. 
        Ref………….. 
Joc muzical: ”Bate vântul 
frunzele” 

 
Conversaţia 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fișe de 
lucru 

Apreciez 
modul 
cum au 
lucrat 
copiii 

Incheierea 
activităţii 

 Voi face aprecieri asupra 
modului cum s-a desfășurat 
activitatea. 

conversaţia stimulente Aprecieri 
verbale 

 
ALA II-activitate de relaxare 

”Rândunelele  în cuib”: copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, în grupe de câte 3. În fiecare 
grup, doi copii stau faţă în faţă, ţinându-se de mâini, formând cuibul, iar al treilea, care este 
„rândunica”, stă în cuib, între braţele lor. În mijlocul cercului stă un copil care este „rândunica 



fără cuib”. La începerea jocului, educatoarea strigă „Rândunelele  zboară!”. Copiii care sunt 
rândunele aleargă. La comanda „Rândunelele în cuib” copiii îşi găsesc un cuib. Cel rămas fără 
cuib trece în mijlocul cercului şi jocul continuă cu schimbarea rolurilor. 
Unu-doi”- copiii merg în cerc și rostesc următoarele versuri: 

Merg soldații-n pas vioi, tot la fel mergem și noi, 1-2, 1-2  (se imită mersul soldatului) 
Pot să fiu un uriaș, pasul meu are doi pași, 1-2, 1-2 (se imită mersul uriașului) 
Pot să fiu și un pitic și să merg cu pasul mic, 1-2, 1-2 (se imită mersul piticului) 
Moșul merge-ncetișor, că-i bătrân și toate-l dor, 1-2, 1-2 (se imită mersul moșneagului) 
Iar ștrengarul face saltul de pe un picior pe altul, 1-2, 1-2 (se imită pasul ștrengarului) 
  

 
 
 
 

 

 

 


