
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

NIVEL: I 

GRUPA MICA ,,A’’-   GRUPA ALBINUTELOR 

TEMA:  „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

SUBTEMA: „În asteptarea Sfântului Nicolae” 

TEMA ZILEI: „Sfinte Nicolae, noi te asteptam cu drag’’ 

DURATA: 1 zi  

ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE: 

Activitati de dezvoltare personala-ADP 

Activităţi şi jocuri la alegere-ALA 

Domenii experienţiale: DLC- Educarea limbajului 

        DOS-Activitate practica 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate integrată (DLC, DOS, ALA1, ALA2) 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal şi individual 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea  obiceiurilor şi tradiţiilor specifice poporului român 

legate de venirea lui Moş Nicolae; formarea virtuţilor creştine şi cultivarea unui comportament 

bazat pe generozitate şi dragoste faţă de semeni; stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, 

a lucrului în echipă, a cooperării şi toleranţei; dezvoltarea capacităţii de observare, descoperire, 

analiză şi sinteză. 

 

 I. ACTIVTĂŢI  PE CENTRE DE INTERES: 

 

a)Construcţii: 

”Casa lui Moş Nicolae”  

Obiective operationale: 

-să comunice între ei pentru realizarea unui plan de construcţie; 

-să construiască o casă utilizând toată trusa de construcţii; 

-să coopereze în grup pentru realizarea machetei; 

Materiale: trusa de construcţii, spiriduşi, jucării, cadouri. 

b)Joc de masa : 

      ,, Mos Nicolae” – (puzzle) 

          Obiective operationale: 



 

        -să asambleze elemente de puzzle pentru reconstituirea imaginii iniţiale; 

      - sa colaboreze  în timpul jocului pentru realizarea sarcinilor propuse. 

 

Strategii didactice: 

Metode si procedee: conversaţia,observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 

Mijloace didactice: piese de puzzle, imagini suport. 

 

b) Arta:,,Barba lui Mos Nicolae’’(amprenta mainii) 

Obiective educationale: 

    -să identifice materialele de lucru puse la dispozitie; 

    -să aplice tehnica de lucru cunoscuta (amprentare); 

    -să utilizeze corect materialele si ustensilele pentru realizarea temei. 

Strategii didactice: 

Metode si procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

Mijloace didactice : foi colorate, acuarele, pensule, recipient pentru apa. 

c) Activitati si jocuri recreative: 

 

     -Joc distractiv: „Cei mai harnici spiridusi”  
 
  Scop  :Formarea unor deprinderi de conduita civilizata care sa permita desfasurarea jocului; 
            Dezvoltarea atentiei, a spiritului de echipa si competitiv. 
Obiective operationale: 
        -sa raspunda motric la o sarcina simpla data; 
        -sa fie atenti la explicatia si demonstratia educatoarei; 
        -sa respecte regulile jocului; 
         -sa manifeste spirit de echipa, atitudini de cooperare, spirit de competitie si fair-play; 
Metode si procedee: explicatia, demonstratia, conversatia , jocul, exercitiul fizic. 
 Tipuri de invatare: receptiv-reproductiva ,operationala. 
Forme de organizare: frontala, individuala. 
Metode de evaluare: Aprecieri verbale. 
Material bibliografic: 
1 Curriculm pentru invatamantul prescolar 
2.Eugenia Barcau Ticaliuc ,,1001 jocuri pentru copii’’ 
3.,,31 Jocuri in aer liber sau pe covor’’ Editura Aramis 2006. 

 

     - Joc de mișcare;  ,,Cursa ghetuțelor’’ 

 Obiective operaționale: 

- să rețină regulile de desfășurare a jocului; 
- să execute cu rapiditate mișcările sugerate de joc; 
- să interacționeze cu ceilalți copii, parteneri de joc; 
- să lucreze în echipă. 

   Materiale folosite: casetofon, gheată, cadou, căciulă de spiriduș. 



 

  Mod de desfășurare: în timp ce melodia ,,Dansul ghetuțelor” este pornită copiii dansează prin 
clasă. La semnalul dat de oprirea muzicii, propunătoarea spune un cuvânt ( gheată, cadou sau 
căciulă) copiii se îndreaptă spre locul unde este așezat acel obiect. 

 Forma de organizare : frontal, în grupuri mici, perechi, individual. 

Loc de desfășurare : Sala de grupă. 

 

 

II.ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

 

 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul zilei; ştirea zilei: ,,Scrisoare de la  

Mos Nicolae’’; 

 Rutine:”În fiecare zi, o faptă bună”-deprinderea de a oferi ajutorul  celor îl care solicită în 

orice împrejurare; 

 Tranziţii:,,Ghici la noapte cine vine?’’-cantec; versuri ritmice. 

 

III. ACTIVITĂŢI  PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

 

DLC-„Mos   Nicolae”-memorizare 

DOS- ,,Chipul  lui Mos Nicolae’’-aplicatie 

 

Obiective operaţionale: 

 

DLC-Memorizare: 

-să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de Sfântul Nicolae; 

-să reţină mesajul poeziei, acela de a fi darnici şi buni asemenea Moşului Nicolae; 

-să audieze cu atenţie un text, să reţină şi să reproducă versurile acestuia; 

-sa recite clar ,corect ,expresiv  versurile poeziei; 

-să-şi îmbogăţească vocabularul cu anumite cuvinte şi expresii. 

 

 

DLC-Activitate practica: 

    - să denumească materialele necesare realizării temei 

     - să elaboreze creații individuale pe tema dată; 

  - să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru; 



 

  - să evalueze lucrările proprii și pe ale colegilor prin folosirea „turului galeriei”; 

  -sa descrie plansa prezentata drept model; 

-sa participe activ, constient si afectiv în activitatea desfasurata; 

  

Strategii didactice: 

 

Metode şi procedee: învăţarea prin cooperare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 

turul galeriei. 

Mijloace de învăţământ: imagini ale Sfântului Nicolae, CD, hartie colorata, ,planse pentru 

poezie, carioci, lipici, panou, toate produsele finale. 

Resurse umane: copiii, educatoarea,  

Finalitatea zilei: amenajarea unui colţ dedicat Sântului Nicolae cu lucrările realizate în această zi 

. 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ :  

„Moş Nicolae, prietenul copiilor ”    

TIPUL ACTIVITĂŢII : formare de priceperi şi deprinderi 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 

-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp, lună, poziţia în 

succesiunea zilelor săptămânii); 

-colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup. 

STRATEGII DIDACTICE  

METODE ŞI PROCEDEE : conversaţie, explicaţie, joc, problematizare,  

MIJLOACE DIDACTICE :  „  Panoul Grupei”, simboluri – ghetute ,Mos Nicolae-silueta , 

Calendarul Naturii 

FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual 

ETAPELE ACTIVITĂŢII : 

a ) Salutul  

 La întâlnirea în sala de grupă, fiecare copil ia o ghetuta pe care o vor ataşa langa Mos 

Nicolae. 

Salutul porneşte de la educatoare şi se continuă de toţi membrii grupei: 

,,Bună dimineaţa,Albinutelor! 

Mă bucur că ne reîntâlnim 



 

A-nceput o nouă zi. 

 

           După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit; 

Cine oare n-a venit?’’ (se verifică copiii absenţi) 

b)  Calendarul naturii 

       Se va completa calendarul naturii cu date calendaristice (anotimpul, anul, luna, ziua) şi starea 

vremii. 

c)Mesajul zilei este: 

 ,,Să fim cuminţi şi-ascultători/Că vin multe sărbători !” 

e) Noutatea zilei:  ,,Astazi vom avea musafiri’’ 

    RUTINA 

  Se va servi masa. 

 

Bibliografie: „Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6./7 ani)-M.E.C.T. 2008 
                  „Ghid pentru proiecte tematice”- Editura Humanitas,- 2005. 
                  „Ghid pentru proiecte tematice- Activitati integrate pentru prescolari(3-5 ani)- 
                   Editura : Didactica Publishing House, 2008. 

 

 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

Metode si 

procedee 

 

 

 

EVALUARE 

 

 

 

I.Moment 

organizatoric 

Pregătirea materialului pentru fiecare 

centru de activitate. 

Întâlnirea de dimineaţă: salutul, 

completarea calendarului naturii, a 

datei; ştirea zilei 

Conversaţia 

Problematizarea 

 

Evaluare orală 

Evaluare acţională 

Plasarea corectă a 

elementelor la 

calendarul naturii 

II. 

Captarea atenţiei 

   Va intra in sala de grupa elementul 
surpriza -postasul care le va aduce 
copiilor o scrisoare primita de la Mos 
Nicolae ,acesta  cerandu-le sa fie 
cuminti,buni, ascultatori si activi la 
activitate iar daca acestia asculta cele 
zise, la sfarsitul activitatii mosul are o 
surpriza pentru ei. 

Conversaţia 

 

 

 

 

Atenţia cu care 

ascultă şi pun 

întrebări 

 

 



 

,,Scrisoare de la Mos Nicolae’’ 

      Dragi copii 

      Eu am aflat lucruri bune despre voi 
și m-am gândit ca pe lângă surprizele 
pe care le-ați primit de la mine 
săptămâna aceasta ,astăzi să vă fac o 
surpriză și mai mare,dar pentru aceasta 
voi trebuie să-mi arătați ce ați mai 
învățat la grădiniță,cum vă pregătiți 
pentru sărbătorile de iarnă. 

    Dacă mă veți mulțumi cu 
răspunsurile și participarea voastră de 
astăzi, veți avea parte de multe 
surprize dulci la sfârșitul zilei.De 
asemenea o să-i povestesc și lui Moș 
Crăciun ce copii sunt la această grupă 
pentru ca și el să știe ce cadouri să 
pregătească pentru fiecare copil.  

                                                
Cu drag si dor, 

Mos  Nicolae 

Explicaţia 

 

 

 

expunerea 

 

 

 

 

Stimularea 

interesului pentru 

activitate 

III.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Se prezintă copiilor tema zilei. Se vor 
anunţa obiectivele, modul de 
desfăşurare a activităţii.Se face intuirea 
materialelor din fiecare centru. 
  Vor fi anuntate centrele pe care vor 
lucra: 
-Constructii:Construim casuta lui Mos 
Nicolae 
-Arta-,,Barba lui Mos Nicolae’ 
( amprenta mainii) 
 -Joc de masa- ,,Mos Nicolae’’-puzzle 
     La terminarea activităţilor pe centre 

se vor observa produsele realizate şi se 

va aprecia modul de lucru.  

Tranzitie : ,,Bat din palme’’ 

 

Explicaţia 

Conversatia 

demonstratia 

 

Atenţia cu care 

ascultă 

 

IV.Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

     Pentru ca ati lucrat foarte frumos la 
centrele de activitate,in continuare, 
impreuna, vom invata o poezie pe care 
o vom dedica mosului Nicolae,apoi il 
vom lipi pe Mos Nicolae. 
         

Recitarea model 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Atenţia cu care 

ascultă, răspund la 

întrebări, trag 

concluzii 



 

V. Dirijarea 

învăţării 

 
      Va fi recitata de doua ori poezia de 
catre educatoare,apoi va fi prezentata o 
imagine sugestiva si se va discuta 
continutul,vor fi explicate cuvintele si 
expresiile noi ,se va sublinia mesajul 
poeziei-   acela ,,de a fi 
generosi,ascultatori,milosi,buni 
crestini.’’ 
     Se va invata poezia. Se repeta prima 
strofa impreuna cu copiii(individual) ,a 
doua strofa reluandu-se prima 
strofa.Apoi se va repeta  poezia pe 
grupuri mici de copii. 
 
 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Recitarea model 

 

Recitarea clară şi 

expresivă  

VI.Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

    Fixarea poeziei se va face prin 
metoda RAI. Educatoarea va arunca un 
bulgare de zapada la un copil care-l va 
prinde.Copilul va incepe sa recite 
poezia apoi va arunca bulgarele la alt 
copil care va recita in continuare. Se 
arunca bulgarele pana cand se termina 
poezia. 
Tranzitia:  ,,Ghici la noapte cine 
vine’’-cantec 
,, Catre mese ne-ndreptam/ Si ca mosii 
ne-aplecam’’ 
 
       Spiriduşul le reaminteşte copiiilor 

că           maine seara ,Moş Nicolae va 

veni cu dulciuri, dar pentru asta ei 

trebuie să realizam lucrarea ,,Chipul 

lui Mos Nicolae’’.Ce se va bucura 

mosul ! 

 Intuirea modelului şi a materialelor- 

identificarea materialelor de pe masute 

si utilitatea fiecaruia. 

Prezentarea modelului:  

Se prezintă lucrarea model – ,,Chipul  

lui Mos Craciun’’ 

Se solicită copiilor să numească 

materialele din care e confecţionat 

 

Metoda RAI 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observatia 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

Cooperarea dintre 

copii 

 

 

 

 

 

Evaluare orala 

Actional-practica 

 

 



 

modelul. 

Demonstrarea şi explicarea modului 

de lucru: Copii, noi, dimineata (la 

Arta) am  facut amprenta palmei 

voastre care seamana cu barba lui 

Mos Nicolae. Vom realiza chipul lui 

Mos Nicolae pe amprenta palmei. 

  Se prezintă etapele de realizare a 

lucrării: 

-aplicarea prin lipire a ochilor , a gurii , 

a caciulii (mitra) lui Mos Nicolae. 

      Verificarea modului în care şi-au 

însuşit etapele de lucru: un copil va 

repeta etapele de lucru.  

Exerciţii de încălzire a mâinilor: 

               Palmele nu stau deloc 

Ci se pregătesc de joc. 

   Degetele-mi sunt petale 

              Le deschid ca la o floare.  

Boboc – floare. 

 

                Mâinile le-am încălzit 

        De lucru sunt pregătit. 

          Spor la lucru, dragi copii ! 

   Realizarea lucrărilor de către copii: 

Se cere copiilor să lucreze cât mai 

corect şi estetic, respectând etapele de 

lucru.  

    Se supraveghează modul în care 

 

 

 

demonstratia 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 



 

lucrează copiii şi se oferă ajutor 

suplimentar acolo unde este cazul. 

  Se asigură un climat favorabil 

lucrului cu ajutorul muzicii- ,,Cantecul 

ghetutelor’’; ,,Sfinte Nicolae’’ 

VII.Evaluarea 

performanţelor 

Copiii împreună cu educatoarea vor 

amenaja un colţ special dedicat 

Sfântului Nicolae cu toate lucrările 

realizate în cursul zilei, pentru ca 

acesta să vadă cât de harnici şi cuminţi 

au fost. Evaluarea lucrarilor se va 

realiza prin metoda ,,Turul  galeriei’’. 

 

Metoda ,,Turul 

galeriei’’ 

Spiritul de ordine şi 

disciplină 

VIII.Încheierea     La sfarsitul activitatii voi face
aprecieri generale si individuale 
asupra modului in care s-a desfasurat
activitatea.  Copiii vor primi dulciuri in
sosetele de la panoul grupei.  
 

 

  

 

Aprecierea verbala 

             

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mos  Nicolae 
 

Ştii la noapte cine vine 
Pe acasă, pe la tine, 
Este Moşul Nicolae 

Pe furiş intră-n odaie. 
 

El  le pune-n ciuboţele 
Ciocolată, bombonele, 
Multe daruri, jucării 

Pentru cei mai mulţi copii. 
 


