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         Albinuța Melinutza a pornit în lume pentru a aduna cât mai multă miere pentru stup. Ea ajunge la grădiniță unde a auzit că sunt copii isteți și harnici, 

asemeni albinelor, astfel că le cere ajutorul pentru a aduna miere. Eu voi îndeplini rolul Melinutzei și costumată în albină îmi voi face apariția cântând cântecul 

generic al desenului ,,Stupul”, aducând o mulțime de surprize. Pentru a ajuta la colectarea mierii copiii trebuie să rezolve sarcinile de lucru, fiecare sarcină 

îndeplinită aducând ca recompensă un ,,borcan” cu miere ce va fi depozitat în coșul Melinutzei până la finalul activității. 

  Pentru a înțelege importanța muncii în echipă și a hărniciei, nu numai în stup dar și în grupă, Melinutza le va citi copiilor o poezie preferată. Astfel la ADP 

după salutul cu albinuța și completarea Calendarului naturii, ca și activitate de grup, Melinutza va citi un fragment din poezia ,,Stupul lor”, de Tudor Arghezi. 

Pe baza acestui fragment se va purta o scurtă discuție despre hărnicie și munca în echipă. Melinutza le va cere copiilor ajutorul pentru rezolvarea tuturor 

sarcinilor de lucru pentru a putea colecta cât mai multă miere. 

La ALA I copiii vor putea opta pentru următoarele centre: BIBLIOTECĂ- Antrenament grafic: vor împărtăși Bebinutzei, cea mai mică membră a stupului, cum 

se poate ajunge la stup,utilizând linia dreaptă, frântă și curbă cât și labirintul; ȘTIINȚĂ- unde vor putea observa și degusta produse apicole cu ajutorul lui 

Zumzărel; ARTĂ- unde vor colora dungile, aripile și acul Melinutzei și îi vor adăuga detalii feței; CONSTRUCȚII- vor clădi stup de albine din piese de lego cu 

ajutorul lui Bâznicel. Cei care își îndeplinesc sarcina de lucru vor putea opta pentru un alt centru. O dată timpul de lucru expirat fiecare centru unde s-a executat 

corect sarcina de lucru va câștiga un borcan de miere. Caietele de lucru de la Bibliotecă vor fi expuse, Zumzărel va duce vestea în stup despre munca celor de la 

Știință, albinuțele colorate și stupii fiind utilizați în activitățile pe domenii experențiale. Sub mesele fiecărui centru vor fi ascunse plicuri în care vor fi puse 

albinuțe Melinutza pentru fete și Zumzărel pentru băieți. Aceste albinuțe vor fi împărțite copiilor pentru activitatea matematică, rolul lor fiind acela de a 

semnaliza cine are răspunsul la sarcina dată. 

Pentru activitatea matematică am ales un joc didactic: ,,Ajută albina să ajungă în stup”. Copiii vor ține în mână albinuța câștigată la centre pentru a putea 

semnaliza prin ridicarea ei intenția de a răspunde în cadrul jocului. Utilizând metoda ,,piramidei” sarcinile de lucru vor fi dispuse sub forma unei piramide –

stup, din plicuri colorate. Planșa cu stupul cu sarcini va sta pe o tablă în zona centru, sarcina copiilor fiind de a lucra în echipă pentru rezolvarea exercițiilor, 



fiecare sarcină a fiecărui plic aducându-le o albină răsplată. Primele două nivele ale piramidei- stup conțin sarcini de o dificultate medie, fixând și consolidând 

numerația în concernul 1-10. În complicarea jocului se vor rezolva sarcinile din ultimele nivele ale piramidei, ultimul plic conținând sarcina de o dificultate mai 

mare. Se vor citi sarcinile din fiecare plic iar cei ce știu răspunsul vor semnaliza prin ridicarea albinuței. În final se vor număra albinuțele câștigate, răsplata de a 

ajunge în vârful piramidei – stup, cu cât mai multe albine fiind un nou ,,borcan” de miere ce va fi așezat pe stupul construit de copii. Fiecare copil participant 

activ va fi răsplătit cu o medalie. 

 În etapa de asigurare a retenției și a transferului copiii vor reveni la mese pentru activitatea practică. Fiecare copil își va primi albina colorată la centrul Artă, 

sarcina de lucru fiind de a decupa albina pe contur și a lipi pe corpul acesteia în partea inferioară o floare pe care va fi scris prenumele fiecăruia. Aceste albinuțe 

ne vor aminti de vizita Melinutzei de aceea ele vor fi expuse în grupă pentru a o decora. Din nou această sarcină executată corect le va aduce copiilor 

recompensă un alt ,,borcan” cu miere. 

În finalul activității, la ALA II Melinutza le va pregăti copiilor un coș cu ,, polen,,. Fiecare cutiuță conține numele unui joc : ,,Stupurile colorate” și ,,Albina își 

caută stupul”. Se vor număra borcanele cu miere câștigate pe parcursul zilei și fiecare copil va primi în dar din cutia cadou bomboane cu miere. 

            La centrul tematic a fost realizat un colț din lumea insectelor în care fiecare obiect este ,, hand made,, realizat prin diverse tehnici de muncă și prin 

îmbinarea mai multor tipuri de materiale: albină din polistiren și sârmă plușată, albine din material reciclabil- cofrag ou, și material natural-boabe de fasole, 

albină și buburuză din lut, flori și fluturi confecționați prin îmbinarea cartonului colorat și a paielor flexibile. 

 

 

 

 

 

 



PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
DATA: 7.05.2015 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 56 Oradea  

GRUPA:mare A ,,Clubul lui Mickey Mouse” 

NIVEL:II  

EDUCATOARE: Buzlea Livia 

TEMA:”Când,cum şi de ce se întâmplă?”  

SUBTEMA:În lumea insectelor”  

TEMA ACTIVITĂȚII: În stup 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  fixare și consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi  

FORMA DE REALIZARE:Integrată (ADP+ALA I+DȘ+DOS+ALA II ): 

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)  

ADP: Întâlnirea de dimineaţă : Salutul: ”Bună dimineaţa Melinutza”; prezenţa; completarea Calendarului; activitatea de grup: Despre hărnicie; 

Noutatea zilei: Am primit vizita Melinutzei. 

2.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA)  

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA 1)  

 Bibliotecă: antrenament grafic: linia dreaptă, linia frântă, linia curbă, labirint : ,,O învățăm pe Bebinutza,, 

 Ştiinţă: “Produse apicole- observare și degustare,, 

Artă: ,,Colorăm dungile, acul și aripile Melinutzei,, 

Construcții: ,,Construim stup de albine,, 

3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)  

Domeniul știință (DȘ) – Activități matematice: joc didactic ,, Ajută albina să ajungă în stup” 

Domeniul om și societate (DOS)- Activități practice: tăiere și lipire ,,Albina ,, 

ACTIVITĂŢI  RECREATIVE (ALA2)  



Joc distractiv: ”Stupurile colorate”  

Joc de mișcare: ,,Albina își caută stupul,,  

DOMENII EXPERENȚIALE: DȘ+DOS 

DURATA: o zi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

1) Fixarea și consolidarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre, de a efectua operații de adunare și scădere cu 1-2 unități în limitele 1-10 

întrebuințând un vocabular adecvat  

2) Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;  

3)  Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin mijloace variate.  

4) Dezvoltarea capacității de a înțelege și transmite semnificații mijlocite prin limbajul scris 

5) Consolidarea capacității de cunoaștere,înțelegere a mediului înconjurător și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia 

6) Consolidarea deprinderii de a lucra în echipă, prin cooperare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să ajute albina să ajungă la floare trasând linia dreaptă, frântă și curbă și trasând linia în labirint 

O2-să coloreze în contur dungile, acul și aripile albinei, să adauge detalii chipului albinei 

O3-să observe caracteristicile produselor apicole utilizând mai multe organe de simț (văz, gust) 

O4-să îmbine piesele de construcție pentru a obține tema dată 

O5-să realizeze sarcinile de lucru conform indicațiilor de muncă (numărat crescător, cunoașterea vecinilor, identificarea cifrei lipsă, utilizarea 

numeralului ordinal, operații de adunare, formare de mulțimi de obiecte) 

O6- să decupeze silueta albinei pe contur, să lipească floarea cu numele său pe albină 

O7- să numere borcanele adunate 

O8-să manifeste în timpul jocurilor atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair-play 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, exercițiul, demonstrația, observația, metoda ,,piramidei,”, jocul, problematizarea, metoda ,,celor patru 

colțuri”, expunerea, conversația 



MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: costum albină cu ac și aripi, antene, coș pentru adunat miere, papirus poezie, jetoane albinuțe, caiet lucru, creioane 

grafice, produse apicole, lingurițe, șablon Melinutza, creion negru și galben, lego, stup model, plicuri cu albine fete și băieți, panou piramidă stup cu 

plicuri colorate, albine mici, tablă lucru, borcan miere carton, reecompense medalii, lipici, foarfecă, flori, planșe lucru,  agrafe birou, cutie cadou cu 

coș decorat și recompense bomboane cu miere, găletușă cu polen din cutie ou cu surpriză cu nume joc 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008 

 POPA, C., 2006, Elemente de pedagogie preşcolară aplicată,Ed. Universităţii  din Oradea 

 Preda, V., 2010, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii,Ed. Sitech, Craiova  

 Ana,A., Cioflica,S.M., 2003, Proiecte tematice orientative, Ed.Tehno-Art 

 Colceriu,L.,2010, Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţe,detalierea temelor pentru definitivat 

 Breben,S.,Gongea,E.,Ruiu, G.,Fulga,M., Metode interactive de grup- Ghid metodic,Editura Arves, Craiova,2002 

 Borșan,M.,Năprădeanu, C.,, Proiectarea didactică din perspectiva metodelor interactive, Casa Corpului Didactic, Mureș 

 Alb Lupaș, A., Matematica în grădiniță, Editura Universității din Oradea, 2013 

 Antonovici,Ș.,Jalbă, C.,Nicu,G., Jocuri didactice pentru activitățile matematice din grădiniță-culegere,Editura Aramis,2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Evenimentul 

didactic 

Conținutul științific Obiective  Strategii didactice Evaluare  

Moment 

organizatoric 

Sala de grupă va fi aerisită, mobilierul grupat pentru cele patru 

centre pentru ALA I, materialele vor fi așezate pe mese și 

acoperite, se va vedea doar personajul de la fiecare centru.Sub 

mese sunt plasate plicurile cu albine. Întâlnirea de dimineața se 

va desfășura pe covor. 

   

Captarea atenției Albina Melinutza intră în sala de grupă cu un coș pe braț cântând 

cântecul generic al desenului Stupul:  

,,Albinuțe pe câmpuri se joacă 

Albinuțe la flori se opresc 

Albinuțe fac treabă la soare 

Albinuțele mereu muncesc 

Iar Zumzărel le e prieten 

Și noi prieten cu el  

Iar Zumzărel ne e prieten 

Veseli zburdăm cu Zumzărel 

Și soarele zâmbește 

Totul e plăcut 

Zumzărel și noi zumzărim toată ziua 

Într-un stup! “ 

 ADP: IDD:SALUTUL: toți copiii o vor saluta pe albină. Albina 

se prezintă și le va cere ajutor copiilor pentru a strânge miere.Le 

va spune ce importantă este într-un stup munca în echipă. 

 Explicația 

Costum albină, coș, 

papirus poezie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendarul:se completează calendarul. 

NOUTATEA ZILEI: este vizita albinuței. 

ACTIVITATAEA DE GRUP: Melinutza va citi poezia ,,Stupul 

lor,,-fragment, de Tudor Argezi: 

Înlăuntru însă-n stup 

Lucrătoarele sunt treze 

Și făcând un singur trup 

Nu-ncetează să lucreze. 

Că niciuna n-a muncit 

Pentru sine,ci-mpreună 

Pentru stupul împlinit 

Cu felii de miere bună. 

Se va purta o scurtă discuție despre ce înseamnă ,,hărnicie,, și 

munca în echipă. Li se va explica rolul important pe care îl au în 

realizarea sarcinilor de lucru pentru câștigarea mierii. 

Tranziție: ,,3,2,1, la centre și la joacă să nu lipsească nici unul!,, 

 

 

Explicația,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

ALA I: fiecare centru este patronat de un personaj din 

desen.Copiii își vor putea alege centrul de joacă după personaj. 

O dată așezați la mese se vor descoperi pe rând centrele, ultimul 

fiind cel de la știință. Li se vor preciza pe rând sarcinile de lucru 

și obiectivele, precizând să nu înceapă munca decât la semnal, 

de asemenea se precizează și timpul de lucru. 

Bibliotecă: pe liniile punctate vom trasa linii conform modelului 

pentru a-i arăta Bebinuței traseul spre floare. La labirint vom 

ajuta albina să ajungă la stup prin trasarea liniei. 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul, conversația 

Fișe lucru, șabloane, 

creioane grafice și 

colorate, produse 

apicole linguri,lego, 

plicuri cu albine 

pentru fete și băieți 

Aprecieri 

verbale,expunerea 

lucrărilor 

 



Știință: vom analiza și degusta produse apicole: miere de salcâm, 

de tei, de trandafir, fagure cu miere, vom analiza polenul. 

Artă: colorează dungile, aripile, acul albinei. Se stabilesc 

culorile, se scrie prenumele. Se mai precizează că e nevoie de 

completarea chipului albinei cu ochi și gură. 

Construcții: se prezintă un model de stup realizat din piese de 

lego, se analizează și li se cere copiilor să construiască un stup 

trainic. 

Copiii care termină sarcina de lucru pot trece la alt centru. Se 

execută exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinii, se urează 

spor la lucru, se dau explicații unde e cazul și se supraveghează 

munca fiecărui copil pentru a se face aprecieri. 

La final se fac aprecieri se expun lucrările și li se spune copiilor 

să verifice centrele pentru a găsi plicurile surpriză. Pentru fiecare 

centru unde s-a realizat cerința se răsplătește cu un borcan miere 

(carton). 

Tranziție: Albinița mea 

O3 

 

 

O2 

 

 

O4 

Recompense 

albine,borcan miere 

carton 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

Fiecare copil își va alege albina corespunzătoare, se precizează 

că ele vor fi semnalul de răspuns pentru următorul joc. 

DȘ.: ACTIVITĂȚI MATEMATICE: 

Se precizează titul și obiectivele urmărite prin următorul joc:  

,,Ajută albina să ajungă în stup,, 

 Explicația  

Dirijarea învățării Se dezvăluie planșa stup. 

Eplicarea și demonstrarea jocului: ca să ajutăm albina să 

ajungă în stup trebuie să lucrăm în echipă. Fiecare plic conține o 

 

 

 

Explicația,metoda 

piramidei, 

problematizarea, 

Aprecieri verbale, 

aplauze 



sarcină de lucru. Se va citi sarcina iar copilul care cunoaște 

răspunsul va ridica albina. Dacă exercițiul necesită scrierea la 

tablă va trece în față copilul ales să rezolve sarcina de lucru, 

colegii îl pot ajuta și încuraja. Fiecare plic este numerotat, 

primele 7 au sarcini mai ușoare, fiecare exercițiu rezolvat corect 

aduce ca răsplată o albină lucrătoare. În final vom câștiga miere 

dacă vom aduna albine lucrătoare până la ultimul nivel. 

Jocul de probă: se face cu ajutorul unui copil. 

Jocul propriu-zis: se vor citi pe rând sarcinile de lucru de o 

dificultate medie de la plicul 1la 7. 

Plic 1: numără crescător de la 1 la 10 

Plic 2: găsește cifra lipsă din șir (anexa 1) 

Plic 3: taie cu o linie 3 flori galbene (anexa2) 

Plic 4: găsește și spune vecinii numărului 5 

Plic 5: toate albinele fete se vor ridica în picioare, să le numărăm 

Plic 6: desenează 6 buline pe aripile buburuzei (anexa3) 

Plic 7: al doilea băiat dinspre ușă se ridică în picioare 

Am trecut cu bine primele nivele ale stupului. Acum trebuie să 

fim mai atenți pentru că sarcinile de lucru vor fi mai complicate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

demonstrația, 

exercițiul, 

Planșa piramidă-stup, 

foi cu sarcini lucru, 

tablă, recompense 

medalii, borcane 

miere carton, albinuțe 

mici 

Obținerea 

performanței 

Complicarea jocului: 

Plic 8: câți fluturi sunt pe câmp dacă fost-au doi și doi vin iară? 

(anexa4) 

Plic 9: formează prin încercuire o grupă cu 8 fluturi ( anexa 5) 

Ultimul plic conține sarcina cea mai complexă: 

Plic 10: trasează drumul albinei către stup urmărind ordinea 

 

O5 

Explicația,metoda 

piramidei, 

problematizarea, 

demonstrația, 

exercițiul, 

Planșa piramidă-stup, 

Aprecieri verbale, 

aplauze 



crescătoare a cifrelor de pe flori ( anexa 6) 

Pentru fiecare sarcină rezolvată corect am primit o albină 

lucrătoare, să le numărăm. Ele ne-au adus încă un borcan cu 

miere pe care-l așezăm pe stupul construit la construcții. 

Cei ce au fost activi vor primi medalie în piept. 

Tranziție: ,,Zum zum zum, albinița mea,, 

foi cu sarcini lucru, 

tablă, recompense 

medalii, borcane 

miere carton, albinuțe 

mici 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

DOS: ACTIVITATE PRACTICĂ: 

Treaba noastră nu a luat sfârșit, să ne aducem aminte de albinele 

colorate. Pentru a ne aduce aminte de vizita Melinutzei și pentru 

a mai câștiga miere vom decupa albinele și le vom lipi pe corp o 

floare cu prenumele nostru, apoi ne vom decora grupa cu ele. 

Prezentarea și analiza modelului: se prezintă albina model 

realizată de educatoare. 

Eplicarea și demonstrarea modului de lucru: se demonstrează și 

explică modul de tăiere corect, pe contur, apoi se aplică în partea 

inferioară a corpului albinei floarea personalizată. 

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: albina se 

trezește, scutură aripile, le strânge ghem, face doi pași... apoi se 

apucă de lucru! 

Executarea propriu-zisă: pe fond muzical copiii vor decupa apoi 

lipi părtile componente. Se atrage atenția asupra securității în 

muncă și a ordinii la finalizarea sarcinii de lucru. Se anunță cu 5 

minute în avans expirarea timpului de lucru. 

Se vor face aprecieri individuale și se vor expune lucrările pe o 

sfoară, de-a lungul grupei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 6 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul 

șabloane, foarfece, 

lipici, flori, agrafe 

birou. 

Aprecieri verbale, 

aplauze, expunerea 

lucrărilor 



 

Încheierea 

activității 

Pentru că am adunat o mulțime de borcane este momentul să le 

numărăm , să vedem cât de harnici am fost, cât de bine am lucrat 

în echipă. Se numără toate borcanele câștigate și se expun pe 

stupul construit de copii. Pentru că am fost harnici Melinutza 

mai are un cadou: o găleată în care are ,, polen,, (cutii de la ou cu 

surpriză). Fiecare granulă de polen are în interior o propunere 

pentru un joc: ,,Stupurile colorate,, și joc de mișcare,, Albina își 

caută stupul,,. Se extrage din găleată un polen și se identifică 

jocul. 

Explicarea și demonstrarea jocului: ,,Stupurile colorate,,: copiii 

se împart în patru echipe, conform metodei celor patru colțuri, 

fiecare echipă reprezentând un stup colorat. La semnalul sonor ( 

o jucărie) albinele din stup vor arunca polen, exersând aruncarea 

mingii cu o mână de la umăr. Se stabilește care echipă 

concurează. 

,,Albina își caută stupul,, : copiii se împart în stupi a câte cinci 

copii și albine, fiecare albină având stupul ei. La semnal albina 

iese din stup, se învârte în mijloc, apoi din nou la semnal 

adoarme. Cât timp albina doarme stupurile-cerc își schimbă 

locul, apoi la semnal albinele se trezesc și trebuie să-și caute 

stupul. 

Jocul de probă: fiecare joc ales va avea parte de un joc de probă 

înainte de desfășurarea lui propriu-zisă. 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului: se va executa fiecare 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8 

Conversația, 

explicația, exercițiul, 

cutia cadou cu 

bomboane, borcanele 

 

 

 

 

 

Explicația, 

demonstrația, metoda 

celor patru colțuri, 

jocul 

Aprecieri verbale 



variantă propusă de cel puțin două ori. 

După executarea jocurilor, vom descoperi ultimul cadou 

surpriză: pentru cei ce au cooperat în cadrul jocurilor și au 

respectat regulile acestora, cutia cadou adusă de Melinutza mai 

conține recompense dulci, un coș cu bomboane cu miere de 

albine. 

 

 

 

 

                                                                                              


