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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ PE 

DOMENII EXPERIENŢIALE 

 
Prof. inv. preşc.: Urîtu Tniuşa 

Nivel: II 

Grădiniţa Program Prelungit Nr.19 Botoşani 

Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

Tema  proiectului tematic: „Magia poveştilor” 

Tema săptămânii : „În lumea poveştilor” 

Tema zilei : „Călătorie în lumea poveştilor” 

Forma de realizare: Activitate integrată pe domenii experienţialte  

Categoria de activitate : DLC - DEC 

Mijloc de realizare/Tema : 

 Joc didactic -  “Călătorie în lumea poveştilor” 

 Pictură: tema plastică – punct, linie, formă, pată de culoare 

                  Subiectul – “Scene din poveşti” 

 

Tipul activităţii : consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Scopul activităţii :  

 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la conţinutul 

poveştilor învăţate. 

 Compunerea spaţiului plastic într-un mod expresiv şi original, prin îmbinarea  

elementelor de limbaj plastic (punct, linie, formă, pată de culoare) şi a tehnicilor de 

lucru învăţate (amprentării, ştraifului, picturii săpunite, şpriţuirii, decolorării cu pic, 

stropirii, amprentării cu diferite instrumente( degetul, hârtia mototolită, ), plierii 

hârtiei, ştampilării, picturii cu plastilină); 

Obiective operaţionale : 

Cognitive şi de limbaj: 

- să demonstreze înţelegerea textului, apelând la diferite modalităţi de redare; 

- să recunoască personaje din poveşti, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori, replici 

folosite; 

- să recunoască poveştile învăţate audiind fragmente din acestea; 

- să redea dialoguri dintre personaje; 

- să clasifice personajele după faptele lor, pozitive şi negative; 

- să ordoneze imagini din poveşti după succesiunea logică a întâmplărilor; 

- să asocieze cuvinte care denumesc o noţiune morală cu un personaj – simbol; 
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- să decoreze vase, utilizând semnele grafice învăţate; 

- să compună spaţiul plastic într-un mod cât mai expresiv şi original, prin îmbinarea 

elementelor de limbaj plastic (punct, linie,formă, pată de culoare) şi a tehnicilor de 

lucru învăţate (dactilopictura, ştraifului, picturii săpunite, şpriţuirii, decolorării cu pic, 

stropirii, amprentării cu diferite instrumente, plierii hârtiei, ştampilei, decorării, 

picturii cu plastilină); 

Psihomotorii:  

- să mânuiască materialele didactice puse la dispoziţie; 

- să se grupeze conform cerinţelor educatoarei ; 

- să execute mişcări sugerate de conţinutul poveştilor şi al unor cântece şi jocuri 

muzicale; 

Socio – afective: 

- să execute individual sau în grup tema dată, manifestând spirit cooperant; 

- să diferenţieze personajele pozitive de cele negative; 

- să respecte reguli şi sarcini date; 

- să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare şi faţă de lucrările celorlalţi copii; 

- să manifeste sentimente de dragoste, respect, empatie, compasiune faţă de poveşti şi 

personaje; 

 

Sarcina didactică: 

 descoperirea răspunsului la ghicitori; 

 identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza unor  imagini, ghicitori sau 

fragmente; 

 interpretarea unor roluri, folosind expresii şi gesturi corespunzătoare; 

 stabilirea corectitudinii/incorectitudinii unor enunţuri; 

 asocierea unor cuvinte ce denumesc o noţiune morală cu un personaj – simbol; 

 ordonarea unor imagini după succesiunea logică a evenimentelor; 

 găsirea opusului unor cuvinte; 

 completarea unor propoziţii eliptice; 

 compunerea spaţiului  plastic într-un mod cât mai expresiv şi original, utilizând 

tehnicile de lucru învăţate; 

Regulile jocului : răspunde copilul atins de bagheta magică, fiecare răspuns este 

recompensat, dacă o echipă greşeşte va putea răspunde cealaltă echipă, care primeşte şi 

punctul, câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte.  

Elemente de joc: surpriza, bagheta fermecată, ghicirea, aplauzele, imitarea personajelor din 

poveşti, mânuirea materialelor. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia, descoperirea, 

problematizarea, jocul, povestirea, trierea aserţiunilor, posterul, galeria expoziţională, turul 

galeriei, exerciţiul, dramatizarea; 

Mijloace didactice: ghicitori, fragmente, imagini din poveşti, siluete cu personaje 

cunoscute, măşti, bagheta magică, imagini ce reprezintă cadru de poveste,  coli de hârtie, 

lipici, acuarele, coli de desen, vase de lut, pensule, burete, ştampile, hârtie mototolită, 

ecusoane cu pitici şi ursuleţi. 

Forma de organizare: individual, frontal, pe echipe. 

Durata : 70 minute 
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Scenariul zilei 
 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Poveştile ne învaţă lucruri bune pentru viaţă!” – discuţii 

libere – exemple de comportamente pozitive. 

1.Salutul: „Dimineaţa a sosit 

      Toţi copiii au venit 

       În cerc să ne adunăm 

      Cu toţi să ne salutăm.  

      Bună dimineaţa, mici povestitori! 

      Mă bucur că sunteţi aici. 

      A început o nouă zi 

      Bună dimineaţa, dragi copii!” 

2. Prezenţa 

3. Calendarul naturii: completarea calendarului naturii cu reperele temporare ale zilei: 

anotimp, ziua, data, anul. 

4. Activitatea de grup: Interpretarea cântecului „Lumea din poveşti”. 

5. Noutatea zilei: „În această săptămână derulăm tema „În lumea poveştilor” şi am 

descoperit că poveştile ne învaţă lucruri bune pentru viaţă. 

- Ce poveşti cunoaşteţi? 

- Ce învăţăm din povestea „Ursul păcălit de vulpe”, „Fata babei şi fata moşneagului”, 

„Scufiţa Roşie”, „Capra cu trei iezi”? 

Descoperirea surprizei de la centrul „Bibliotecă” 

- Unde sunt cărţile de la centrul „Bibliotecă”? 

- Tu cine eşti? 

Prezentarea Trăistuţei: 

 „Eu sunt Trăistuţa cu poveşti 

 Ce într-o vrajă am intrat, 

 Fiindcă o vrăjitoare m-a fermecat. 

 Tortiţa mi s-a rupt – m-am răsturnat, 

 Rostogolindu-mă cum nu gândeşti, 

 Poveşti şi personaje s-au amestecat. 

 Aflaţi-mi drumul drept către poveşti, 

 Strângeţi-le în cărţi şi daţi-mi veşti 

            Când sunteţi gata. 

 Şi-apoi Zâna Poveştilor va veni 

 Şi multe surprize vă va dărui.” 

 

Trăistuţa a venit la noi şi ne roagă să o ajutăm să recupereze poveştile şi personajele, 

şi când vom termina, Zâna Poveştilor ne va trimite multe surprize. 

Prezentarea centrelor de activitate: 

1. La centrul „Artă” vom realiza măşti pentru carnaval. 

2. La centrul „Bibliotecă” vom realiza cărţi de poveşti. 

3. La centrul „Ştiinţă” vom rezolva o fişă şi vom juca un joc interactiv pe calculator 

„Poveşti, povestiri, amintiri”. 

Tranziţii: „Noi suntem piticii” – imitarea mersului piticului. Copiii se îndreaptă spre 

centrele de activitate cântând cântecul „Noi suntem piticii”şi imitând mersul piticului. 

Rutine: „Mă pregătesc pentru activitate” – exersarea unor deprinderi de autoservire. 

Voi da semnalul de începere al lucrului, voi îndruma copiii care întâmpină dificultăţi. 
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La finalizarea sarcinilor de la centrele de activitate, la semnalul sonor al clopoţelului, 

copiii încetează activitatea şi expun lucrările pe panou pentru a se face aprecierile de rigoare. 

Tranziţie: joc cu text şi cânt „În pădure pe cărare”- mersul în coloană câte unul. 

Rutine – Ne pregătim pentru masă. 

După servirea mesei are loc desfăşurarea jocului didactic „Călătorie în lumea poveştilor”. 

În cadrul activităţii ALA 2 se desfăşoară sceneta „Carnavalul personajelor din poveşti”. 

Distribuirea recompenselor pentru activitatea desfăşurată. 

 

 

Desfăşurarea activităţii integrate pe domenii experienţiale 
Secvenţe 

didactice 

Conţinutul instructiv - 

educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Metode 

Itemi 

Organizarea 

activităţii 

Crearea condiţiilor optime 

desfăşurării activităţii: 

aerisirea sălii de grupă, 

amenajarea spaţiului 

educaţional, pregătirea 

materialului didactic, 

introducerea copiilor în sala 

de grupă interpretând 

cântecul „Noi suntem piticii”, 

alegerea de către fiecare copil 

a unui ecuson sub formă de 

pitic sau ursuleţ. 

   

Captarea 

atenţiei 

Aducerea în sala de grupă, de 

către un cocoş, a unei trăistuţe 

cu poveşti în care se află mai 

multe surprize, o baghetă 

magică şi o scrisoare de la 

Zâna Poveştilor. 

 „Dragi copii, 

O vrăjitoare a făcut o vrajă, 

amestecând toate poveştile şi 

personajele, şi din această 

cauză poveştile nu mai pot fi 

citite şi ascultate de copii. 

Am auzit că voi sunteţi copii 

care ştiţi foarte multe lucruri 

interesante şi vă rog să mă 

ajutaţi să dezleg această 

vrajă. Această vrajă o veţi 

dezlega dacă veţi face o 

călătorie în lumea poveştilor 

şi, la fel ca eroii din poveşti, 

veţi trece nişte probe. V-am 

trimis şi probele ce trebuie să 

surpriza, 

conversaţia, 

jocul de rol, 

expunerea; 

cocoşul cu 

trăistuţa, 

bagheta 

magică, 

scrisoarea 

observaţia 
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le treceţi şi o baghetă magică 

ce vă va însoţi în călătoria pe 

care o veţi face.” 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Vom juca un joc care se 

numeşte „Călătorie în lumea 

poveştilor”.  

În călătoria pe care o veţi face 

va trebui să găsiţi răspunsuri 

la ghicitori, să recunoaşteţi 

personajele şi să le duceţi la 

povestea din care fac parte, să 

recunoaşteţi unele poveşti 

audiind unele fragmente, să 

redaţi dialoguri dintre 

personaje, să completaţi unele 

propoziţii din care lipsesc 

cuvinte, să stabiliţi 

corectitudinea/incorectitudine

a unor enunţuri, să grupaţi 

personajele după faptele lor, 

să pictaţi aspecte din poveşti, 

să aşezaţi imagini din poveşti 

în ordinea desfăşurării 

întâmplărilor. 

explicaţia 

 

conversaţia 

Plicuri cu 

probele ce 

trebuie să 

le treacă 

copiii 

 

 

observaţia 

 

receptează 

sarcinile 

jocului 

 

 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

- Ce poveşti cunoaşteţi? 

 

conversaţia  conversaţia 

Numiţi 

poveştile 

cunoscute! 
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Dirijarea 

învăţării 

 

1. Explicarea şi 

demonstrarea jocului 

Pentru a dezlega vraja, fiecare 

dintre voi va fi prinţ sau 

prinţesă, vom face o călătorie 

în lumea poveştilor, şi la fel 

ca eroii din poveşti veţi trece 

nişte probe. 

Voi sunteţi împărţiţi în două 

echipe: echipa piticilor şi 

echipa ursuleţilor. Fiecare 

echipă va avea de trecut câte 

o probă, iar pentru fiecare 

probă rezolvată corect echipa 

va primi câte o bulină. Dacă o 

echipă nu rezolvă corect 

sarcina, va putea răspunde 

cealaltă echipă. Câştigă 

echipa care acumulează cele 

mai multe buline. 

În călătoria pe care o vom 

face, vom fi însoţiţi de 

bagheta magică ce va numi, 

prin atingere, copilul care va 

răspunde. 

jocul 

explicaţia 

conversaţia 

problematizare

a observaţia 

exerciţiul 

 

 Observaţia 

 

receptează 

sarcinile şi 

regulile 

jocului 

 

 

2. Jocul de probă 
Se realizează jocul de probă, 

se oferă explicaţii 

suplimentare, în cazul în care 

se constată că modul de 

desfăşurare sau  regulile nu 

au fost bine înţelese. 

Joc-exerciţiu „Atent dacă 

vei fi, personajul vei ghici!” 

Echipa „Piticilor” 

„Zglobie şi drăgălaşă 

La bunicuţa a plecat, 

Dar când a ajuns în pădure 

De sfatul mamei a uitat.”  

(Scufiţa Roşie) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„În poiana înflorită  

Scufiţa l-a întâlnit 

De sfatul mamei a uitat 

Şi cu el de vorbă a stat.”   

(lupul)  

 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

conversaţia 

 observaţia, 
 

 

 

Itemi: 

 Recunoaşte 

personajul 

şi povestea!  
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Obţinerea 

performanţei 

Desfăşurarea jocului 

Joc – exerciţiu „Atent dacă 

vei fi, personajul vei ghici!” 

Echipa „Piticilor” 

„Pe mama capră o ascult, 

Uşa eu nu o deschid 

Ghici, oare cine sunt? (iedul 

cel mic) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„După uşă a ascultat 

Şi pe iezi el i-a mâncat.”  

(lupul) 

Echipa „Piticilor” 

Care dintre iezi a spus: „Ia! 

Băieţi, săriţi şi deschideţi uşa 

că vine mama cu mâncare.”     

(iedul cel mare) 

Echipa „Ursuleţilor” 

Cine a spus: „Dragii mamei 

copilaşi, eu mă duc în pădure 

ca să mai aduc ceva de-ale 

mâncării.”  (capra) 

Echipa „Piticilor” 

Cine a spus: „Să-ţi fie de 

bine, nănaşule!” (iedul cel 

mijlociu) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Eu sunt sprinten, pintenat 

Bogăţii am adunat.”   

Echipa „Piticilor” 

 „Când miros de peşte mi-a 

venit 

Eu moartă-n drum m-am 

prefăcut.”  (vulpea) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Ce rău mă doare acum  

Pe vulpe mă răzbun 

Nimic n-am pescuit 

De vulpe-s păcălit.”  (ursul) 

Echipa „Piticilor” 

„În căsuţa din pădure, 

Repede face curat, 

Farfurii, ceşcuţe, oale 

Stau acum frumos pe raft. 

Şi hăinuţe, şi pătuţuri 

Astăzi le-a aerisit, 

Iar piticii pot să vină, 

jocul exerciţiul 

problematizarea 

 ghicirea 

expunerea  

 

 observaţia 

 

Itemi: 

Recunoaşte 

personajul 

şi povestea 

 

Ataşează 

personajul 

la povestea 

sa ! 
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Totul este pregătit! 

Să vedem dacă ghiciţi 

Despre cine v-am vorbit!   

(Albă – ca –Zăpada) 

Echipa „Ursuleţilor” 

În casa cu lucruri mici 

Locuiau…….. (şapte pitici) 

Echipa „Piticilor” 

„De omizi l-a curăţat 

Roade multe el a dat.”  

(părul) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Era slută, leneşă şi rea la 

inimă.”  (fata babei) 

Echipa „Piticilor” 

„Era frumoasă, harnică, 

ascultătore şi bună la inimă.”  

(fata moşneagului) 

Echipa „Ursuleţilor” 

Cine a spus aşa: „- Fată 

frumoasă şi harnică, fie-ţi 

milă de mine şi mă îngrijeşte, 

că ţi-oi prinde şi eu bine 

vreodată!”     (căţeluşa) 

Echipa „Piticilor” 

„- Fată frumoasă şi harnică, 

curăţă-mă de mâl, că ţi-oi 

prinde şi eu bine vreodată!”     

(fântâna) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„- Fată frumoasă şi harnică, 

lipeşte-mă şi grijeşte-mă, că 

poate ţi-oi prinde şi eu bine 

vreodată!”   (cuptorul) 

Relatarea dialogului dintre 

vulpe şi urs. 

jocul de rol 

expunerea 

 Redaţi 

dialogul 

dintre vulpe 

şi urs! 
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Joc - exerciţiu „Atent dacă 

vei fi, povestea o vei ghici.” 

Echipa „Piticilor” 

„…..apoi iese teafăr şi de 

acolo, fuga la fereastra 

boierului şi începe a trânti cu 

ciocul în geam….” 

 Echipa „Ursuleţilor” 

„Trei iezi cucuieţi/ Mamei 

uşa descuieţi/ Că mama v-

aduce vouă/ Drob de sare în 

spinare…..” 

Echipa „Piticilor” 

„Bună masă, cumătră! Tiii, da 

ce mai de peşte ai! Dă-mi şi 

mie că tare mi-e poftă!” 

Echipa „Ursuleţilor” 

„”- Fată frumoasă şi harnică, 

fie-ţi milă de mine şi mă 

grijeşte, că ţi-oi prinde şi eu 

bine vreodată!” 

  Recunoaşte 

povestea 

din care 

face parte 

fragmentul 

audiat! 

 

 

Joc– exerciţiu  „Am spus 

bine, n-am spus bine.” 

(adevărat/fals) 

Echipa „Piticilor” 

„- Dacă ţi-e aşa poftă de 

peşte….. ia poftim cumetre – 

luând scăunelul şi punându-l 

deasupra gropi cu pricina – 

şezi colea să te ospătezi 

oleacă din ce ne-a dat 

Dumnezeu!” 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Fata moşneagului era rea la 

inimă şi leneşă” 

Echipa „Piticilor” 

„Piticii au ajutat-o mult pe 

Albă-ca-Zăpada” 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Lupul avea gânduri bune şi a 

sfătuit-o bine pe Albă-ca-

Zăpada” 

trierea 

aserţiunilor 

descoperirea 

 

 

 

 Descoperă 

dacă este 

adevărat sau 

fals! 
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Joc-exerciţiu „Completează 

ce lipseşte” 

Echipa „Piticilor” 

„Ca să-şi facă glasul frumos 

şi clar, 

Lupul s-a dus la….(fierar). 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Găina făcea ouă pe zi câte 

…..(două) 

 Echipa „Piticilor” 

„După bătaie, de frică, 

Găina a ouat o ……(mărgică) 

Echipa „Ursuleţilor” 

„Fata de împărat, ispitită,  

A mâncat partea de 

măr……(otrăvită) 

descoperirea  Completează 

propoziţia 

cu un 

cuvânt 

potrivit! 

 

 

Joc-exerciţiu „Ordonează 

imaginile aşa cum s-a 

întâmplat.” 

 

 

exerciţiul 

povestirea 
problematizarea 

 

imagini 

din 

poveşti 

 

Ordonează 

imaginile în 

ordinea 

desfăşurării 

întâmplărilor

! 

Joc-exerciţiu „Găseşte 

opusul cuvintelor: leneş, 

bun, bolnav, frumos.” 

descoperirea  Găseşte 

opusul 

cuvintelor! 
 

Joc-exerciţiu „Găseşte un 

personaj pentru această 

trăsătură: înţelepciune, 

hărnicie, lene, naivitate, 

lăcomie, bunătate.” 

problematizarea 

descoperirea 
 Găseşte un 

personaj 

căruia să i 

se 

potrivească 

această 

trăsătură! 

Tranziţie Copiii interpretează cântecul 

„Noi suntem piticii” şi merg 

spre centrul „Artă” imitând 

mersul piticului. 
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Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Jocul „Poveşti pictate.” 

„Când credeam c-am 

terminat  

Şi că vraja am alungat,  

Am găsit încă un plic. 

Trebuie să ne grăbim, 

Fiindcă timp mai e puţin. 

Poveşti trebuie să pictăm, 

Zânei să le arătăm. 

Proba asta de sfârşim, 

Toţi copiii vor putea 

Poveşti iarăşi asculta.” 

Prezint şi ultima surpriză 

trimisă de Zâna  Poveştilor. 

Dragi copii, 

Am auzit că voi ştiţi să pictaţi 

foarte frumos, şi v-am trimis 

aceste materiale şi vă rog să 

realizaţi cu ele „Scene din 

poveşti”. 

 

Ce v-a trimis Zâna 

Poveştilor? 

Grupa „Ursuleţilor”: 
conturul unor copaci, conturul 

unei bălţi, siluete (vulpe, urs),  

pic, acuarele, pensule, o coală 

de desen pe care este realizat 

cerul noaptea. 

Ce poveste vă sugerează 

aceste elemente? 

Cu aceste elemente veţi 

realiza o scenă din povestea 

„Ursul păcălit de vulpe”. 

Cerul înstelat îl veţi realiza 

folosind tehnica decolorării 

cu pic. 

Balta o veţi realiza folosind 

tehnica picturii săpunite. 

Copacii îi veţi realiza folosind 

tehnica ştraifului. 

Vulpea şi ursul îi veţi realiza 

folosind tehnica 

dactilopicturii şi a amprentării 

cu pensula. 

Chiciura o veţi realiza 

folosind tehnica şpriţuirii. 

 

surpriza 

expunerea 

explicaţia 

demonstraţia 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrisoare 

 

 

 

conturul 

unor 

copaci, 

conturul 

unei bălţi, 

siluete 

(vulpe, 

urs),  pic, 

acuarele, 

pensule, o 

coală de 

desen pe 

care este 

realizat 

cerul 

noaptea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumiţi 

materialele 

primite! 

 

 

Pictaţi o 

scenă din 

povestea 

„Ursul 

păcălit de 

vulpe” 

folosind 

tehnica 
dactilopicturii, 
amprentării, 

picturii 

săpunite, 

ştraifului, 

şpriţuirii!  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Grupa „Piticilor”  

Ce v-a trimis Zâna 

Poveştilor? 

Vase de lut, acuarele, carioci, 

pensule, plastilină. 

Folosind aceste materiale veţi 

decora vase pentru piticii din 

povestea „Albă-ca-Zăpada şi 

cei şapte pitici”, cu semne 

grafice, boabele de strugure le 

veţi realiza din plastilină iar 

frunza o veţi colora cu 

pensula. 

 

Grupa „Floricelelor” 

Ce v-a trimis Zâna 

Poveştilor? 

Cu aceste materiale veţi 

realiza florile ce le-a cules 

Scufiţa Roşie pentru bunica 

ei, folosind tehnica 

dactilopicturii, stropirii, 

plierii hârtiei, ştampilei; 

* Exerciţii de încălzire a 

muşchilor mici ai mâinilor: 

„Mâinile nu stau deloc, 

Ci se pregătesc de joc. 

Degetele-mi sunt petale, 

Se deschid ca la o floare. 

Ploaia cade ne-ncetat, 

Degetele le-am mişcat. 

Spre stânga şi spre dreapta 

mea, 

Le mişcăm noi, uite-aşa, 

Iar apoi le răsfirăm, 

Şi la pian frumos cântăm. 

Do, do, do, re, re, re. 

* Supraveghez şi îndrum 

realizarea lucrărilor, ofer 

sprijin când este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

joc-exerciţiu 

 

 

Vase de 

lut, 

acuarele, 

carioci, 

plastilină, 

pensule, 

acuarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuarele, 

hârtie 

mototolită

, pensule, 

hârtie 

colorată, 

ştampile. 

 

Decoraţi 

căni pentru 

cei şapte 

pitici! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictaţi, în 

culorile 

dorite şi 

folosind 

tehnicile 

dorite, 

florile ce le-

a cules 

Scufiţa 

Roşie 

pentru 

bunica ei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

feedbackului 

Se realizează pe parcursul 

întregii activităţi prin 

aprecieri verbale şi oferirea 

de stimulente. 

 stimulente aprecierea 

verbală 
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Evaluarea 

performanţelor 
Lucrările vor fi expuse şi vor 

forma „Galeria cu poveşti”. 

Copiii vizitează expoziţia, 

apreciază, completează, pun 

în dreptul lucrării preferate o 

steluţă, ca recompensă. 

turul galeriei panouri Apreciază, 

completeaz

ă şi pune o 

steluţă în 

dreptul 

lucrării 

preferate! 

Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri şi se 

distribuie recompensele 

La finalul activităţii, Zâna 

Poveştilor trimite copiilor o 

surpriză: un coş în care se află 

o carte de poveşti, 

medalioane cu personaje din 

poveşti, dulciuri şi o 

scrisoare: 

„Dragi copii, 

Vă mulţumesc că m-aţi ajutat, 

vraja a fost dezlegată şi 

poveştile vor fi iarăşi citite şi 

ascultate de copii. Vă trimit, 

ca recompensă, o carte de 

poveşti din care veţi 

descoperi că poveştile ne 

învaţă cum să ne purtăm în 

viaţă. 

Vă felicit pentru activitatea 

de astăzi şi vă mulţumesc 

pentru că m-aţi ajutat.” 

Distribuirea recompenselor ce 

constă în medalioane cu 

personaje din poveşti. 

 scrisoare, 

carte cu 

poveşti, 

medalioane 

aprecieri 

verbale 
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