
 

PROIECT DIDACTIC 

 

Data: 28 Octombrie 2015 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Dragaesti Pamanteni 

Educatoare: IVAN ELENA AURELIA 

Grupa: mare „Piticii”(nivelul II) 

Tema anuală: Cand, cum si de ce se intampla?  

Tema zilei: „Frunze in vant…!” 

Tipul activităţii:-verificare de cunoştinte, priceperi şi deprinderi 

Forma de organizare: Activitate integrata ALA+ADP+ADE 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri, in perechi, individual 

Durata: o zi 

 

Categorii de activităţi:       

ADP: Rutine: - Întâlnirea de dimineaţă: “Ne jucam cu vantul!” 

                        -Salutul:,,Bună dimineaţa,frunzulitelor!”; 

        -Prezenta: „Cine nu este prezent astazi?” 
        -Calendarul naturii: -se completeaza calendarul naturii 

         - Deprinderea de a oferi ajutor celor care il solicita:,,In fiecare zi o fapta  

                                                                                                                  buna” 

         -Noutatea zilei – Chitibus vrea sa fie iertat de Zana Toamna , pe care a suparat-
o, si le cere copiilor sa-l ajute. 

 

           Tranzitii: - „Bat din palme” – recitare cu cant si joc 

      -  ,,Toamna, toamna harnica”- joc cu text şi cânt 

      

ADE: 

Domeniul Ştiinţe (AM):   “Cine stie castiga!”(Frunzele noi le sortam, matematica 
invatam)- joc didactic 

Domeniul om şi societate(AP): “Ghirlande de toamna” – insirare 
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ALA1: 

JOC DE MASA:  “Din jumatate intreg”-reconstituire 

BIBLIOTECA:” Carticica toamnei”-trasare de semne grafice pe puncte 

CONSTRUCTII:”Castelul Toamnei”-asamblare 

ALA II   

“Stafeta cu frunze”- stafeta cu variante de mers 

,,Frunza plimbăreaţa!”-joc liniştitor 

 

SCOP:   DS-  dezvoltarea capacitatii de a intelege si forma grupe de obiecte, intrebuintand un 
limbaj matematic adecvat 

          DOS- consolidarea priceperilor si deprinderilor de a insira corespunzator, pentru a 
realiza produsul dorit 

 

OBIECTIVE DE REFERINTA:  

     DŞ - Formarea de grupe dupa diferite criterii sau dupa mai multe criterii simultan 

             DOS - Efectuarea operatiilor simple de lucru, cu material din natura si sintetice 

 

OBIECTIVE  

La sfarsitul activitatii copiii vor fi capabili: 

ADE – DS (AM): -sa formeze grupe de obiecte - dupa diferite criterii 

                             - sa formeze grupe de obiecte - dupa doua sau mai multe criterii in acelasi 
timp 

   - DOS (AP) –sa insire margele si frunze pentru obtinerea unor ghirlande 

ALA I – JOC DE MASA  -sa uneasca jumatatile pentru a obtine un intreg 

‐ BIBLIOTECA-sa traseze semne grafice pe puncte 

‐ CONSTRUCTII –sa asambleze piesele de lego pentru a obtine un castel. 

ALA II 

-sa concureze urmand instructiunile educatoarei (variante de mers);   

-să dea din mână în mână un obiect (frunza) cu oprire la semnal si sa spuna ce stie despre el 
(culoare, marime); 

-să respecte regulile jocurilor. 
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SARCINA DIDACTICA: Formarea grupelor de obiecte, dupa unul sau mai multe criterii 
simultan 

REGULILE JOCULUI: Copii se aseaza in cerc. La semnalul educatoarei, ei vor da din 
mana in mana una din frunzele daruite de vant. La un alt semnal copiii se opresc, iar cel care 
are frunza in mana vine si invarte roata toamnei. Apoi el trebuie sa formeze grupa de obiecte  
indicata se sageata si sa spuna ce grupa a format. Se face un joc de proba, apoi se trece la 
realizarea jocului propriu zis. 

ELEMENTE DE JOC : întrecerea, aplauzele, limitarea timpului, mânuirea materialelor, 
semnalul educatoarei, roata toamnei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,demonstratia,  exerciţiul, jocul, problematizarea, 
lucrul individual, în perechi sau în grupuri mici,  metoda „schimba perechea”, metoda”Turul 
galerie”. 

Mijloace de învăţământ: plicuri cu material si instructiuni, castane, alune, nuci, frunze de 
diferite culori si marimi din carton, jumatati de jetoane cu imagini de toamna, creioane, guma, 
cutiute, paste colorate, frunze din hartie gumata si de carton. 

Material bibliografic:  

*** Curriculum pentru învătământul prescolar (3-6/7 ani), M.E.C. -2008; 

Revista învătământului preșcolar 3-4/2011; 

 Mihaela Păisi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator prescolar,Ghid metodologic, București, 
2002; 

 S. Breben , Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară 
mică-vol.4,Craiova,2010; 

 www.didactic.ro; 

 

SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 

                    

               Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul de dimineaţă, educatoarea 
salută toţi copiii , fiecare copil primeşte câte o frunza de diferite culori, daruita de vant, si 
spune ce stie despre ea. Prezenţa:”Cine nu este prezent astăzi?”O fată va număra băieţii şi un 
băiat va număra fetele. Apoi copiii vor completa Calendarul naturii ajutaţi de întrebările: ”În 
ce anotimp suntem?”,”În ce zi a săptămânii suntem?”, ”Cum este vremea astăzi?". 

Noutatea zilei va fi prezentată de educatoare: dimineaţă, înainte de a veni la grădiniţă 
am găsit un cadou insotit de o scrisoare. Am adus cadoul si scrisoarea, pentru a o citi 
impreuna. Se citeste scrisoarea lui Chitibus , in careacesta povesteste copiilor ca este unul din 
spiridusii Zanei Toamna, ca a facut o prostioara (s-a batut cu un alt spiridus) si Zana s-a 
suparat pe el. Ca sa il ierte, Zana  i-a dat lui Chitibus sa rezolve cateva sarcini, iar acesta ii 
roaga pe copii de la gradinita sa il ajute. 
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La sectorul JOC DE MASA, copiii vor uni jumatatile unor imagini pentru a realiza un 
intreg. 

La sectorul BIBLIOTECA, copiii vor trasa semne grafice pe diferite forme(mar, ghinda, 
veverita, etc.) pentru a realiza o carticica . 

De asemenea Chitibus le-a adus copiilor un dar, niste frunze de  toamna cu care sa 
realizeze ghirlande pentru Zana Toamna. Pentru a realiza ghirlanda, copiii trebuie insa sa 
aleaga( sa formeze grupe) frunzele, din alte materiale care se gasesc in cadoul daruit de 
Chitibus. 

  In ultima parte a zilei ne vom juca cu Chitibus cateva jocuri noi cum ar fi o stafeta a 
frunzelor si vom plimba o frunza spunand ce stim despre ea. 

            Activitatea se încheie într-o atmosferă de bună-dispoziţie, fiecare dintre copii fiind 
bucuros că a reuşit să aducă un strop de bucurie lui Chitibus. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

Evenimente 
didactice 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice Evaluare 

(instrumente şi 
indicatori) 

Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Moment 
organizatoric 

Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a 
activităţii: 

- se va aerisi sala de grupă si se va aseza mobilierul; 

Întâlnirea de dimineaţă:„ ne jucam cu vantul” 

Salutul: ,,Bună dimineaţa, frunzulitelor!”;conversatie 
despre anotimpul in care ne aflam si deaspre aspectele generale 
de toamna 

 Prezenta: „Cine nu este prezent astazi?” 
 Calendarul Naturii: ”Ce zi este astăzi?". 

Tranzitie: “Bat din palme , clap-clap-clap 

                    Din picioare trap-trap-trap 

                    Ne-nvartim, ne rasucim 

                    Si la scaune pornim”. 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Calendarul 
naturii; 

Catalog 

Frunze cu 
forma, culoare si 
marime diferite 

 

 

Observarea 
comportamentului 

iniţial-interesul 

răspunsurile copiilor 

Captarea şi 
orientarea 
atenţiei 
copiilor 

Se va realiza prin desfacerea darului si citirea scrisorii de la 
Chitibus. 

 

Explicaţia 

 

Darul de la 
Chitibus 

 

Observarea 
comportamentului 
nonverbal 

Răspunsurile 
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 copiilor 

Anunţarea 
temei şi 
obiectivelor 

  Se prezintă copiilor tema zilei : îl vom ajuta pe Chitibus sa-si 
rezolve sarcinile si astfel sa o impace pe Zana Toamna. 

Explicaţia 

Conversaţia  

  

Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 

 

 

ADE (AM ) 

 

 

 

 

 

 

 

ALA I 

ADE (DOS) 

 

Copiii desfac cadoul de la zana Toamna, unde vor gasi material 
e amestecate si o roata a Toamnei. Copii se aseaza in cerc. La 
semnalul educatoarei, ei vor da din mana in mana una din 
frunzele daruite de vant. La un alt semnal copiii se opresc, iar 
cel care are frunza in mana vine si invarte roata toamnei. Apoi el 
trebuie sa formeze grupa de obiecte  indicata de sageata si sa 
spuna ce grupa a format.  

 Executarea jocului de probă: 

Este solicitat un copil să efectueze un joc de proba cu copiii 
pentru a vedea daca acestia au inteles explicatiile educatoarei. 

 Executarea jocului propriu –zis 

După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea 
jocului propriu-zis. Răspunsurile corecte ale copiilor vor fi 
recompensate cu aplauze. Se urmăreşte ca ei să foloseasca un 
limbaj matematic adecvat. Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi 
toţi copiii să răspundă. Ei vor fi încurajaţi să participe ca la o 
competiţie, cei care oferă mai multe răspunsuri corecte vor fi 
recompensaţi.  

Copiii desfac un al doilea cadou de la Toamna si aici gasesc 
sarcinile pentru centrele de lucru. 

Bibliotecă: La acest centru de interes preşcolarii vor trasa 
semne  grafice dupa puncte pe suport de carton decupat sub 

 

 

 

 

Explicatia 

Demonstratia 

Problematizarea 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstratia 

 

 

Alune, nuci, 
mere, morcovi, 
Frunze diferite, 
roata toamnei 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoane 
decupate cu 
semne grafice 
trasate pe puncte 
si creioane, 

Frontală    

Individuală  

Colaborarea dintre 
copii în timpul 
discutiei, respectarea 
regulilor de conver- 
satie, aplauze, apre- 
cieri verbale. 
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forma de mar, para, frunza, etc. pentru a realiza o carticica pentu 
Zana. 

Joc de masa: La acest centru, copii vor trebui sa uneasca 
jumatatile aduse de Chitibus, pentru a obtine imagini intregi. 

Arta –Dos (Activitate practica) La acest centru copiii vor gasi 
frunze de hartie guma si de carton si paste colorate, cerendu-li-se 
sa insire pe snururi de plastic elemente ca sa obtina ghirlande 
pentru Toamna. 

Problematizarea 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

guma 

Jumatati de 
imagini, 
plansete, patafix 

Snur de plastic, 
frunze decupate 
si gaurite, paste 
colorate 

 

Obţinerea 
performanţei 

 

Se execută exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinilor, apoi 
copiii(impartiti in echipe) sunt invitaţi să-şi aleagă un centru de 
interes care le-a stârnit curiozitatea, după care se pot orienta spre 
orice alt centru, având posibilitatea să treaca prin toate 
sectoarele deschise. 

 

Lucrul 
individual şi în 
echipă 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 

Aprecieri verbale 
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Evaluarea 
performanţei 

 

 

Se realizează prin amenajarea unei expozitii in cadrul careia se 
expun lucrarile realizate la fiecare sector. Chitibus le vede pe 
toate realizand astfel turul galeriei. 

Pentru că au reuşit să-şi îndeplinească cu succes sarcinile, 
Chitibus le multumeste copiilor, fiind sigur ca va fi iertat de 
zana. 

 

 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Turul galeriei 

 

Produsele 
activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Aprecieri pozitive 
ale răspunsurilor; 

Interpretarea 
lucrărilor; 

Aprecierea modului 
de lucru, a 
respectarii cerintelor, 
a calităţii estetice şi 
acurateţea lucrărilor 
copiilor; 

Aprecierea 
creativităţii 

ALA II 
Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 
şi dirijarea 
procesului de 
consolidare 

 

 

Se anunță jocurile pe care le vor desfășura ; se prezintă regulile 
fiecărui joc şi sarcinile aferente. 

Joc de miscare- „ Stafeta frunzelor” 

Prezentarea jocurilor şi a regulilor de joc. 

Stafeta cu frunze :Copiii sunt repartizati in 2 echipe si stau in sir 
indian. Se da cate o frunza fiecarei echipe, iar unul dintre copii 
trebuie sa mearga (cu variantele spuse de educatoare), sa 
ocoleasca scaunul din celalalt capat al clasei, sa se intoarca la 
echipa lui, predand frunza urmatorului concurent. La semnalul 
educatoarei primii copii pleaca (jocul de proba).Dupa ce toti 
copiii au inteles regulile de desfasurare se trece apoi la 
desfasurarea jocului propriu zis.  

În desfăşurarea jocurilor de către copii se va pune accent pe 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

Jocul 

 

 

  

 

-scaunele 

 

-frunze 

 

 

 

 

Observarea 
comportamentului 
copiilor 
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respectarea regulilor de joc 

Joc liniştitor ,,Frunza plimbăreţa”: copiii stau aşezaţi în cerc pe 
covor, dând din mână în mână o frunza. Când educatoarea spune 
,,stop!”, copilul care are în mână frunza, va spune ce stie despre 
ea. 

Elemente de joc sunt: mișcarea, semnalul sonor, 
intrecerea,cooperarea, echipa. În desfăşurarea jocurilor de către 
copii, se pune accent permanent pe respectarea regulilor de joc si 
indeplinirea sarcinilor jocurilor. Ii voi antrena pe copii în 
desfăşurarea jocurilor, urmărind implicarea acestora. 

 

 

Evaluarea 
performanţei 

(ALA II) 

În desfăşurarea jocurilor de către copii, se pune accent 
permanent pe respectarea regulilor de joc si indeplinirea 
sarcinilor jocurilor. Ii voi antrena pe copii în desfăşurarea 
jocurilor, urmărind implicarea acestora.  

   

 Fac aprecieri asupra gradului de participare, asupra  respectării 
regulilor de joc  si asupra comportamentului individual şi 
colectiv al copiilor. 

   

Încheierea 
activităţii 

 Preşcolarii primesc aprecierecieri şi sunt răsplătiţi cu….surprize  Frontal  Nuci si alune Aprecieri verbale 

 


