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PROIECT DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE 

 

                                  PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR : MIHALCA GABRIELA 

GPP DUMBRAVA MINUNATĂ, SATU MARE 

 

NIVELUL I ( grupa mică ) 

TEMA ANUALĂ: “ CU CE ȘI CUM  EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ? ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “ Formă și culoare ” 

TEMA ZILEI: “ Petrecerea culorilor ” 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII: “ Masa festivă pentru petrecerea culorilor” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi  

FORMA DE REALIZARE: Activități  integrate: ALA1 + ADE + ALA2  

FORMA DE ORGANIZARE: activitate individuală, în perechi, în echipă, frontală 

SCOPUL:      Consolidarea deprinderilor practic -gospodaresti 
             Formarea deprinderii de a decora , pregăti și aranja o masă festivă  
             Crearea stării de bine şi a bucuriei de a învăţa în rândul copiilor , datorită  
atmosferei specifice de sărbătoare şi a activităţilor  desfăsurate de-alungul zilei.   
 

ALA 1 : SECTOR  ARTĂ: “Cu florile colorate, noi le decorăm pe toate” 

     

 SECTOR JOC DE ROL: “ Flori, bomboane, lumânări, decorăm tortul cu voi! “ – 
decorarea tortului 
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SECTOR ȘTIINȚĂ: “ Candele și bombonele, hai să ne jucăm cu ele ” – sortare pe culori 

   

ADE: DOS “ Masa festivă pentru petrecerea culorilor” 

 

ALA2: “ Petrecerea culorilor ” – dans 

 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL DOMENIULUI EXPERIENȚIAL : 

 OM ȘI SOCIETATE: decorarea feței de masă 
 - să denumească  minim 3 materiale folosite pentru decorarea feței de masă ( ex. Hârtie albă, 
flori din hârtie colorată, lipici, etc) ; 
 - să înțeleagă algoritmul de lucru : întâi lipim palmele din hârtie verde în partea de jos a foii, 
apoi lipim florile și desenăm tulpina și frunzele , iar la sfârșit se lipesc sticker-ele cu fluturi;  
- să ducă la bun sfârșit sarcina începută, realizând decorarea feței de masă;  
 MATERIALE FOLOSITE: hârtie albă de împachetat, palmele copiilor realizate din 
hârtie xerox verde, flori din hârtie xerox color, marker verde, lipici, stickere cu fluturi, steluța 
magică ( abțibild) , fața de masă model, CD play-er, CD cu muzică de relaxare 

 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL JOCURILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR 
DIDACTICE ALESE : 

1. ARTĂ: decorarea paharelor, șervețelelor, farfuriilor pentru petrecere 

- să decoreze paharele cu pătrate și cercuri, iar farfuriile și șervețelele cu flori din hârtie xerox 
color; 
- să– și ajute colegul în în realizarea sarcinii propuse  

 MATERIALE FOLOSITE: pahare din plastic, farfurii din carton, șervețele dantelate 
din hârtie, cercuri și pătrate din hârtie xerox color, lipici, flori din hârtie xerox color, imagini cu 
obiecte decorate, obiecte model, CD play-er, CD cu muzică de relaxare 
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2. JOC DE ROL: decorarea tortului pentru petrecere 

- să decoreze tortul cu bomboene de ornament și trandafiri din zahăr ars; 
- să așeze corect numărul lumânărilor în funcție de vârsta Prințului Curcubeu ( 3 lumânări ) 

 MATERIALE FOLOSITE: tort ornat cu frișcă, bomboane de ornament, farfurii, 
trandafiri decor din zahăr, lumânări, imaginea unui tort, CD play-er, CD cu muzică de relaxare 

 

3. ȘTIINȚE: - pregătirea lumânărilor pentru petrecere 

- să sorteze bomboanele în funcție de culoare, (o farfurie cu bomboane albastre, două cu 
bomboane galbene și 3 cu bomboane roșii sau o farfurie cu bomboane galbene, două cu 
bomboane portocalii, trei cu bomboane verzi);  

 MATERIALE FOLOSITE: farfurii, bomboane , lumânări, imagini ajutătoare, CD play-
er, CD cu muzică de relaxare 

 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL JOCURILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR 
DIDACTICE ALESE : 

ALA2: “Petrecerea culorilor” 

- sa execute mișcări sugerate de conținutul cântecului 

- să- și coordoneze mișcările cu ritmul melodiei 

 - să facă baloane din săpun  

 MATERIALE FOLOSITE: CD play-er, CD cu muzică de petrecere, recipient pentru 
realizarea baloanelor  de săpun, confetti 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE : povestirea, conversația, demonstrația, explicația, problematizarea 

MATERIALE: obiecte de decorat, material pentru decorat, lipici, recipient pentru realizarea 
baloanelor  de săpun, confetti,  etc 

 

RESURSE UMANE: copiii din grupă, educatoarea 

RESURSE TEMPORARE:  20  min. 
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RESURSE BIBLIOGRAFICE:  

Revista Învățământul preșcolar, nr.1-2/2012 

Mihaela Paiși Lăzărescu, Liliana Ezechil ,    „ Laborator preșcolar ”,  București :V&INTEGRAL 
2011 

Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea,Daniela Ionescu, Nicoleta 
Anghel , “ Activitatea integrată din gradiniță ”, Editura DPH 

“Noi repere ale educației timpurii în grădiniță ”  – modulul 3 ( Pentru educatori ), București 2008 

“ Curriculum pentru învățământ preșcolar – 3 -6/7 ani ”, 2008 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUAREA 

1. Captarea atenției Se realizează prin prezentarea 
Căluțului Nero care vine să le 
povestească copiilor ce s-a 
întâmplat la Palatul Culorilor.         
( ANEXA 1 ) 

 
 

- surpriza 
- povestirea 
-frontală 
 
- căluțul Nero, 
scrisorile , cadoul 

Observarea 
interesului 
copiilor pentru 
conținutul 
poveștii 

2. Reactualizarea 
cunoștințelor 

Se poartă o scurtă conversație 
legată de organizarea unei 
petreceri, mai exact de felul în care 
se decorează, se  pregătește și se 
aranjează o masă festivă 

- conversația 
- dialogul 
-frontală 

Aprecieri 
verbale asupra 
răspunsurilor 
emise 

3. Anunțarea temei 
și a obiectivelor 

Din povestea Căluțului Nero, copiii 
află că trebuie să organizeze ei 
Petrecerea Culorilor, de aceea îi 
roagă:  să decoreze fața de 
masă,lipind palmele, florile și 
fluturii pe hârtie; să decoreze 
farfuriile și șervețelele lipind florile 
pe ele, să decoreze paharele lipind 
cercurile și pătratele ; să decoreze 
tortul,; să aranjeze lumânărileiar la 
final să participle la Petrecerea 
Culorilor 

- explicatia 
-frontala 
 
 

- observarea 
interesului 
copiilor pentru 
activitate 

4. Prezentarea 
conținuturilor și 
dirijarea învățării 

Cu ajutorul “ Trenulețului 
culorilor”, educatoarea va merge 
împreună cu copiii pe la sectoare și 
le va prezenta copiilor fiecare 
sector ,va dezlega mesajele 
împreună cu copiii , iar copiii vor 
intui materialele cu care vor lucra. 
Educatoarea va demonstra modul 
de lucru. 
Copiii se vor aseza să lucreze în 
funcție de culoarea feței zâmbitoare 
pe care și-au ales - o: 
ARTĂ – ROȘU 
JOC DE ROL – GALBEN 
ȘTIINȚE – ALBASTRU. 

- conversația 
- explicația 
- demonstrația 
-problematizarea 
 
-individuală 
-în echipă 
-în perechi 
 
 
- jetoane cu 
culorile centrelor - 
pahare de unică 
folosință, farfurii 
din carton, 

Modul de 
realizare a 
sarcinilor 
primite 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentul
ui copiilor 
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Conducerea învățării o voi realiza 
în manieră integrată, urmărind 
realizarea obiectivelor propuse. 
Voi prezenta  mesajul din fiecare 
plic și sarcinile pe care trebuie să le 
îndeplinească copiii , lăsându-ă pe 
aceștia să lucreze individual.  
Mă voi retrage la sectorul Artă în 
care are loc și  activitatea de la 
domeniul experiențial OM ȘI 
SOCIETATE. 
Voi sprijini copiii în cazul în care 
au nevoie, le voi oferi  explicații 
suplimentare dacă va fi cazul.Voi 
urmări ca fiecare copil să participle 
la activitățile de la sectorul Artă ( 
decorarea feței de masă obligatoriu 
iar  celelate activități de la artă 
optional) și la încă un sector. 
Numai așa va primi steluța și praful 
magic . Copiii vor lucra individual 
sau în grup în funcție de sarcina 
primită. 

șervețele de hârtia,  
flori și palme din 
hârtie xerox, 
cercuri și pătrate 
din hârtie xerox, 
lipici, hârtie albă de 
împachetat, 
stickere cu fluturi, 
marker verde  , tort, 
lumânări, 
bomboane 
- CD play-er, CD 
cu muzică de 
relaxare 
 

5. Obținerea 
performanțelor 

Copiii vor aranja masa festivă, 
așezând pe masă paharele, 
farfuriile, șervețelele, ghivecele cu 
flori, tortul și lumânările. 
 

- explicația 
- demonstrația 
 
-fața de masă, 
pahare, farfurii, 
șervețele decorate, 
ghivece cu flori, 
tortul decorat, 
lumânări 

Observarea 
sistematică a 
comportamentul
ui copilului pe 
parcursul 
activității 
 
Aprecieri 
verbale legate de 
modul în care 
realizează 
sarcinile 

6. Evaluarea Educatoarea face aprecieri legate de 
activitatea copiilor , Căluțul Nero le 
va oferi copiilor” Recipiente pentru 
baloane de săpun pe care le vor 
folosi după ce vor dansa “ Dansul 
culorilor” 

- frontală 
- recipient pentru 
realizarea 
baloanelor  de 
săpun 
-praf magic - 
sclipici 

Stimularea prin 
aprecieri verbale 
și prin 
recompense 

7. Încheierea 
activității 

ALA2. “ PETRECEREA 
CULORILOR ” 

Copiii vor fi invitați la petrecere, 
deoarece au realizat toate sarcinile 
cu succes. 
Educatoarea le va explica copiilor 
modalitatea de desfășurare  punând 
accent pe creearea stării de bună 
dispoziție. 

confetti , CD play-
er, -praf magic - 
sclipici CD cu 
muzică de 
petrecere 

Observarea 
comportamentul
ui copiilor 
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          ANEXA 1 

O ÎNTÂMPLARE NEFERICITĂ 

 

 Împăratul și Împărăteasa Culorilor s-au gândit să - I organizeze fiului lor,  Prințul 
Curcubeu, o petrecere, deoarece împlinea 3 ani.  La această petrecere nu i-a invitat pe Împăratul  
Negru și pe Împărăteasa Albă , deoarece ele nu erau culori. De supărare, Împăratul Negru a făcut 
o vrajă și a transformat totul în alb: farfuriile, paharele, șervețelele, tortul și tot ce le-a ajuns în 
cale.  

 Întorși la palat, Împăratul și Împărăteasa Culorilor au încremenit, văzând că tot ce au 
pregătit pentru petrecere era alb și nu înțelegeau de ce. Împărăteasa Culorilor a început să plângă  
cu lacrimi amare, deoarece petrecerea nu putea fi pregătită. Soarele, care era ascuns după un nor, 
a văzut tot ce s-a întâmplat și i-a povestit Împărătesei Culorilor .  Vraja ar putea fi ruptă, dacă s-
ar găsi niște copii harnici și isteți care să – i ajute să dezlege toate mesajele și să găsească praful 
magic care va alunga vraja. 

 Sfătuită de Zâna Bună, Împărăteasa Culorilor v-a trimis  cu  Căluțul Nero toate  paharele, 
farfuriile, tortul, lumânările, șervețelele și vă roagă să o ajutați .Numai dacă toți copiii vor decora 
fața de masă vor putea obține praful magic.Dacă veti reusi, v-am pregătit o surpriza!( invitația la 
petrecere) 

                                                                                                                 
                                  
 
 
 
 
 
                          
 


