
 
PROIECT DE ACTIVITATE 

 
Data:18.02.2016 
Grupa: Mijlocie ,,Albinuțele” 
Unitatea: G.P.P NR. 4 BUZĂU 
Prof.înv.preș: Petrea Silvia Gianina 
Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ”? 
Tema proiectului:  „Iubesc necuvântătoarele” 
Subtema: „Animale subacvatice” 
Tema activității: „Prietenii din adâncuri” 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Tipul activității: mixtă 
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII INTEGRATE:  
Activități de dezvoltare personală:  

 Întâlnirea de dimineață: „Scrisoare de la peștișor” 

 Prezența, salutul, calendarul naturii, noutatea zilei, activitatea de grup.  
Jocuri și activități didactice alese – etapa I:  

 Artă: ,,Solzi de pește” –pictură 
 Nisip și apă: ,,Animale marine” 

Activităţi pe domenii experienţiale:  
 Domeniul  Științe (Activitate matematică): ,,Ajută-l pe Blue” –Joc didactic 
 Domeniul Om şi Societate(Activitate practică):,,Acvariul cu pești” –Lipire 

Jocuri și activități didactice alese –etapa a III-a :  
 „Valsul valurilor”- vals lent 

 
Scopul activității:  
Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor de formare a mulţimilor, raportarea numărului 
la cantitate si invers, formarea de perechi, numeraţia în limitele 1-3, precum și a unor 
abilități practice de lipire.  
Obiective  operaționale:  

 O1- să picteze cu un dop de plută solzii de pește; 
 O2- să modeleze animale marine din nisip chinetic; 
 O3- să formeze mulţimi de elemente după criteriul formei; 
 O4- să raporteze corect cantitatea  de obiecte (elemente) la numărul 

corespunzător si invers; 
 O5- să ordoneze în șir crescător și descrescător un grup de elemente de 

aceeași formă dar de mărime diferită; 
 O6- să formeze perechi prin punerea în corespondență a elementelor din două 

mulțimi; 
 07- să lipească corect materialele puse la dispoziție pentru a crea cu 

originalitate o  lucrare  practică. 
Sarcina didactică: Formarea mulțimilor după criteriul formei, numărarea corectă a 
elementelor din mulţimi, raportarea cantităţii la număr, formarea de perechi prin punerea 
în corespondență. 



Regulile jocului: Copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa Steluțele de Mare și 
echipa Căluții de Mare. Ei vor avea pe cap coronițe reprezentative. 
După fiecare sarcină rezolvată corect, copiii vor asculta cântecul steluței de mare 
„Twinkle, twinkle”. Fiecare răspuns va fi recompensat cu un căluț de mare respectiv o 
steluță de mare. 
Elemente de joc: steluța muzicală, aplauze, surpriză, bătăi  din palme. 
Metode și procedee: Conversaţia, observația, explicaţia, brainstormingul,  demonstrația, 
jocul, exercițiul. 
Material didactic: Decor mediu subacvatic, scoică nisip și apă,pește viu, acvariu, steluță 
de mare-jucărie, machetă pentru prezența copiilor, imagini animale marine, CD, 
calculator, carton alb și albastru, acuarele, dopuri, nisip chinetic,sticle, forme, cutie 
pentru nisip, farfurii de carton, aracet, betișoare pentru lipit, hârtie creponată, imagini cu 
steluțe, jetoane, mulaje animale acvatice. 
Durata: o zi 
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual. 
Bibliografie:  
 Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005; 
 Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT,  2008; 
 Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura 

Diana, Pitești, 2009 
 

SCENARIUL ZILEI 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

SALUTUL 
Activitatea începe cu întâlnirea de grup prin salutul de dimineață dintre 

educatoare și preșcolari: așezați în semicerc, copiii se prind de mânuțe și își rostesc unul 
altuia în sensul acelor de ceasornic salutul “Bună dimineața, peștisor!”. 

PREZENȚA 
Prezența se va face la macheta cu pești unde vor fi asezați peștișorii cu copiii 

prezenți. 
CALENDARUL NATURII 
 Se va iniția un dialog cu copiii pentru a afla în ce zi a săptămânii ne aflăm, în ce 

anotimp, dar și cum este vremea și care este vestimentația adecvată acesteia. 
ACTIVITATEA DE GRUP 
Voi prezenta o imagine cu mediul subacvatic și îi voi îndemna să-mi spună la ce 

se gândesc când privesc imaginea respectivă. Voi aseza în jurul imaginii jetoane cu 
imagini corespunzătoare răspunsurilor lor. 

NOUTATEA ZILEI 

Copiii sunt anunțați că astăzi vor avea doi musafiri surpriză, Peștele Blue și 
Steluța Zâmbitoare. Musafirii au adus o cutie cu surprize pentru copii. Acestia află printr-
o scrisoare că Peștele Blue  are nevoie de ajutorul lor. La grădința subacvatică el era tot 
timpul distrat, nu era niciodată atent, motiv pentru care nu a învățat mai nimic. Din 
această cauză, prietena lui din copilărie, Steluța Zâmbitoare, care este foarte talentată, 



cântă și dansează minunat, acum nu mai dorește să fie prietenă cu el. Copiii au sarcina de 
a-l învăța pe Blue cât mai multe lucruri pentru ca acesta să-i recăștige prietenia steluței.  

ETAPA I  
Astfel, la sectorul Artă copiii îl vor învăța pe Blue să picteze solzii de pește cu ajutorul 
unui dop de plută iar la Nisip și apă să modeleze cu nisip chinetic animale marine;  

În timpul desfășurării activităților pe centre voi trece pe la fiecare sector  și voi îndruma 
în permanență copiii spre realizarea cât mai corectă a sarcinilor  didactice și finalizarea 
lucrărilor. 
După terminarea și evaluarea acțiunilor pe centre urmează jocul de mișcare : ,,Hokey 
Pokey” și  vom reveni în semicerc. 
 ETAPA  a II-a 
În continuare, Blue îi roagă pe copii să rezolve sarcinile de lucru, pentru a o convinge pe 
Steluța Zâmbitoare să fie prietena lui. Sarcinile vor fi ascunse în nisip iar copiii trebuie să 
le descopere și să le rezolve corect.  
Astfel, urmează Activitățile pe domenii experiențiale–Domeniul Științe (Activitate 
matematică) ,,Ajută-l pe Blue”  şi Domeniul Om și Socientate (Activitate practică) 
„Acvariul cu pești”.  
ETAPA  a III-a 
Copiii din grupa Albinuțelor îl vor învăța Bleu un dans numit ”Valsul Valurilor” iar  
Steluța Zâmbitoare va fi foarte fericită să participe și ea la concursul de dans. 
Activitatea se finalizează cu reamintirea tuturor activităților desfășurate.  
Copiii sunt bucuroși că au reușit să-i împace pe cei doi prieteni. 
 

     ETAPELE 
ACTIVITATII 

CONTINUTUL 
ACTIVITATII 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
 
 
1min 

Pentru a asigura buna 
desfasurare a 
activităţii se vor crea 
condiţii 
corespunzătoare: 
-aerisirea sălii de 
grupă; 
-aşezarea scaunelelor 
în formă de semicerc; 
-pregătirea 
materialului didactic. 
 

 
 
Explicația  

 
 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

2.CAPTAREA 
ATENTIEI 
 
3min 

În cadrul întâlnirii de 
dimineață apare 
Peștele Blue  care 
aduce copiilor o 
scrisoare și o  cutie cu  
surprize. În scrisoare 
Blue ii roagă pe copii 
să-l ajute să se împace 

Brainstormingul Aprecieri verbale 
 
 
 
 
 
 
 



cu Steluța Zâmbitoare 
și să-l învețe cât mai 
multe lucruri noi. 

 
 
 
  

3.ANUNTAREA 
TEMEI SI A 
OBIECTIVELOR 
2min 

Voi prezenta copiilor 
centrele de interes 
deschise, precum si 
sarcinile pe care 
trebuie să le realizeze 
la fiecare centru de 
activitate. Împreună cu 
Bleu  vor dovedi că 
sunt buni 
matematicieni, vor 
rezolva sarcinile 
trimise de prietenii din 
adâncuri și vor realiza 
acvariul cu pesti la 
activitatea  practică. 

Explicația  Aprecierea 
comportamentului 
copiilor  

 
4.DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢII 
13min 
 
 
 
O1,  O2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

În cadrul sectorului 
Artă  fiecare copil 
primește un pește din 
hârtie  și un dop de 
plută cu care va 
ștampila solzii peștelui 
folosind culori 
diferite. La sectorul 
Nisip și apă vor 
modela din nisip 
chinetic, cu ajutorul 
formelor de modelat, 
viețuitoare 
subacvatice: pești, 
scoici, delfini, steluțe 
de mare,crabi.   
După finalizarea 
sarcinilor de lucru  la 
sectoare voi  face 
aprecieri individuale şi 
colective. 
Tranzitie: ,,Hokey 
Pokey” 
Urmează activitatea 
matematică, din cadrul 
Domeniului Sțiințe.  
Blue le spune copiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surpriza  
 
 
 
 
 
Explicaţia  
Demonstraţia 

Aprecieri 
verbale,individuale  
Expunerea 
lucrărilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecierea 
comportamentului  
copiilor 



 
 
    
 
 
     O3, O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3,O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   O5 
 
 
 
 
 
 
 
  O4 
 
 

că este timpul să 
demonstreze că sunt 
buni matematicieni  și 
să-l ajute în rezolvarea 
sarcinilor ascunse în 
nisip de către Steluța 
Zâmbitoare. Copiii 
sunt împărțiți în două 
echipe, Căluții de 
Mare  respectiv 
Steluțele de Mare. Vor 
purta pe cap coronițe 
reprezentative. 
 
Jocul de probă: 
Un copil de la o 
echipă vine la tabla 
magnetică, formează 
multimea delfinilor și 
numără prin încercuire 
elementele mulțimii. 
Un copil de la cealaltă 
echipă are sarcina de a 
găsi cifra 
corespunzatoare 
numărului de 
elemente. 
 
Executarea jocului: 
Proba nr.1 
Caută în nisip sticla cu 
cifra 1 şi rezolvă 
cerința:  
Echipa Steluțele de 
Mare: Formează 
mulțimea rechinilor, 
numară prin încercuire 
elementele multimii și 
așează cifra 
corespunzatoare 
numărului de 
elemente.  Echipa 
Caluții de Mare: 
Formează mulțimea 
peștilor, numară prin 
încercuire elementele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.OBȚINEREA 
PERFORMANȚEI 
 5min 
   
   O6 

mulțimii și așează 
cifra corespunzatoare 
numărului de 
elemente. 
Dupa fiecare sarcină 
rezolvată corect 
Steluța Zâmbitoare îi 
încântă pe copii cu un 
dans. 
Proba 2: Echipa 
Steluțe de Mare: 
Ordoneză în șir 
crescător un grup de 
broscuțe țestoase de 
mărime diferite. 
Echipa Căluții de 
Mare:  ordoneza în șir 
descrescător un grup 
de stelute de mare de 
mărimi diferite. 
Proba Nr.3:  Echipa 
Steluțe de Mare: Pe o 
coala de flipchart voi 
descoperi o caracatita. 
Pe fiecare picior este 
scrisă câte o cifră. 
Sarcina:Desenează 
deasupra fiecărei cifre 
tot atâtea buline cât 
indică cifra.  
Jocul continuă până 
când se finalizează 
întreaga caracatiță. 
 
 
Complicarea jocului: 
Jocul ,, Formează 
perechi”. La semnalul 
Steluței Zâmbitoare 
copiii vor alege din 
scoica cu nisip siluete 
de animale realizând 
astfel corespondențe 
între elemente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ASIGURAREA 
RETENTIEI SI A 
TRANSFERULUI 
 20min 
     
  O7 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        O7 

Prin tranziția ,, Under 
the sea” se trece la 
activitatea practică din 
cadrul Domeniul Om 
și Societate. 
 Blue a adus copiilor 
din Lumea 
subacvatică o cutie cu 
surprize în care se 
găsesc materialele 
necesare desfășurării 
activității practice. 
 
Intuirea materialului 
didactic pregătit 
pentru lipire:  peștele 
pictat  la sectorul Artă, 
acvariul din farfurii de 
carton, alge din hârtie 
creponată, carton 
albastru, steluțe de 
mare, bețisoare,  
aracet , carton. 
Executarea 
exercițiilor de 
încălzire a mâinilor : 
,, Miscăm degețelele, 
Batem tare palmele, 
Cântam la pian, 
Stoarcem rufele “ 
 
Executarea 
lucrărilor de către 
copii 
Copiii vor lipi pe  
acvariu elementele 
necesare decorarii 
acestuia   respectând 
indicațiile educatoarei 
pentru a realiza cât 
mai creativ propriul 
acvariu. Urmăresc și 
ajut pe fiecare copil, 
ori de câte ori este 
nevoie .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul practic 
individual 
 
 
 
 
 

Evidențierea 
interesului copiilor 
pentru activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidențierea 
individuală asupra  
modului de lucru al 
copiilor 
 
 
 
 
Expunerea 
lucrărilor  
 
Aprecieri globale și 
individuale  



7.  FIXAREA 
CUNOSTINTELOR 
SI APRECIEREA 
COPIILOR 

Copiii sunt așezați în 
semicerc. Peștișorul 
Blue se apropie de ei 
și le transmite că este 
fericit c-a învățat 
multe lucruri noi iar 
acum Steluța 
Zâmbitoare este din 
nou prietena lui. 
Voi vorbi cu copiii 
despre activitătile 
desfășurate astăzi și îi 
voi întreba ce moment 
le-a plăcut mai mult și 
de ce.  
  Voi organiza un 
concurs de dans pe 
melodia ”Valsul 
valurilor” între copii și 
Steluța Zâmbitoare.  
La final,  Blue si 
Steluța le multumesc 
copiilor că i-au ajutat 
să redevină prieteni și 
să nu uite niciodată să-
și ajute colegii. Blue îi 
felicită pentru  faptul 
că au fost aşa de isteţi 
şi atenţi la activitate, și 
le spune că el trebuie 
să se întoarcă la 
prietenii lui din lumea 
subacvatică dar ca să-
și amintească de el, 
fiecare copil își poate 
lua acvariul acasă. 
Copiii primesc 
recompense. 

 
Conversația  
 

 
 
 
Aprecieri verbale, 
aplauze  

 
 
 

 


