
PROIECT DE ACTIVITATE 
G.P.P.NR.56 ORADEA 

 

 
TEMA: ,,CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM,, 

SUBTEMA: ,, LUMEA POVEȘTILOR,,TEMA ACTIVITĂȚII.,,HANSEL ȘI GRETEL,,                     
EDUCATOARE: BUZLEA LIVIA 

 



      SCENARIUL ZILEI 

                  Într-o dimineață însorită în grupa mijlocie, în rândul copiilor, se ,,deșteaptă,, Zâna Bună din povești.(În mijlocul copiilor, în 

semiobscur, pe melodia ,,I see fire,,- ED SHEERAN,zâna se trezește la viață făcând mișcări pe melodie).Mirată că a ajuns din Pădurea Magică în 

grădiniță, ea cere ajutorul copilor pentru a ajunge din nou în Lumea Poveștilor.A adus cu ea 4 turtițe magice care conduc copiii , prin intermediul 

cifrelor 1,2,3,4 la cele patru zone magice: zona1 Biblioteca-aduce cărți cu povești pe care copiii răsfoindu-le le vor identifica;zona 2 Joc de masă 

–aduce puzzle-uri din povești pe care întregindu-le, copiii vor putea descoperi alte povești și le vor putea denumi;zona 3 Construcții- care 

propune copiilor să reconstruiască niște căsuțe celebre din povești/căsuța celor trei purceluși,căsuța bunicii Scufiței Roșii, prin intermediul 

pieselor din lego și cuburi; zona 4 Artă- unde scene din povești așteaptă să prindă culoare.Rezolvarea sarcinilor zonelor magice aduce drept 

răsplată câte un plic ,,povestitor,, în care se află câte o imagine dintr-o poveste: zona 1-Hansel și Gretel; zona 2-Albă ca zăpada și cei șapte pitici; 

zona 3-Cei trei purceluși;zona 4-Punguța cu doi bani.Cu imaginile primite Zâna Bună din povești poate completa Marea Carte cu povești care are 

încă foile veline.Ultima imagine lipită va fi cea din povestea ,,Hansel și Gretel,,, pe care Zâna le propune copiilor să o asculte, făcând trecerea 

către Lumea Poveștilor.Pe parcursul poveștii Zâna descoperă o lume magică prin intermediul machetei poveștii, conducând auditorii spre Căsuța 

din turtă dulce.Așezați în ,,zona poveștilor,, copiii sunt grupați în jurul a patru zone colorate (metoda pălăriilor gânditoare) prin intermediul 

cărora se delimitează rolul auditorilor ce vor putea fixa povestea cu ajutorul întrbărilor.Ajunși la finalul poveștii copiii vor descoperi Căsuța din 

turtă dulce, Zâna Bună propunându-le să refacădrumul prin pădure a celor doi protagoniști-Hansel și Gretel-către căsuța de turtă dulce pentru a 

descoperi bogățiile pe care aceasta le ascunde.Parcursul aplicativ propus conduce copiii, împărțiți în două echipe spre căsuțele din turtă 

dulce.Parcursul aplicativ dă șansa copiilor să exerseze și să verfice deprinderi motrice de bază precum mers pe vârfuri,mers cu ocolire de 

obstacole, săritură pe ambele picioare. Fiecare căsuță adăpostește recompense dulci pentru cei ce au executat corect traseul și ,,pietre 



prețioase,,.Pentru că au ajuns în Lumea Poveștilor cu ajutorul istețimii lor  copiii vor putea să folosească ,,pietrele prețioase,, pentru a se juca  un 

ultim joc ,,Șotron,,.Marea Carte cu povești va fi așezată la loc de cinste în sala de grupă. 
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FORMA DE REALIZARE:POVESTEA EDUCATOAREI; PARCURS APLICATIV 
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DURATA:o zi 

SCOP: 

 Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale  

 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic 

 Dezvoltarea capacității de a înțelege și transmite intenții,gânduri 

 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică 

 Stimularea expresivității și a creativității prin desen 

 Fixarea și consolidarea  deprinderilor motrice de bază  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1. Să ,,citească,, imaginiledin povești pe care să le denumească 



2. Să ordoneze imagini dintr-o poveste cunoscută în ordinea succesiunii evenimentelor 

3. Să construiască din piese de lego sau cuburi case ce apar în povești cunoscute-casa celor trei purceluși, casa bunicuței Scufiței roșii 

4. Să analizeze formele obținute și să le găsească utilitatea practică 

5. Să reîntregească imagini din povești din bucăți de puzzle sau cuburi 

6. Să recunoască și denumească povestea a cărei imagine a fost recreată din bucăți 

7. Să reconstituie prin desen imaginea eliptică redându-i apoi culoarea 

8. Să rețină titlul și numele personajelor 

9. Să răspundă la întrebări legate de conținutul poveștii-ce știm și aflăm din poveste,cum au procedat personajele, ce au simțit, ce soluții ar fi 

putut găsi 

10. Să desprindă învățătura poveștii pe baza întrebărilor 

11. Să-și exerseze și fixeze deprinderi motrice de bază: mers pe vârfuri, mers cu ocolire de obstacole,săritură pe ambele picioare 

12. Să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare, spirit de echipă 

13. Să înțeleagă și execute mișcări ce necesită orientare în spațiu și timp 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ȘI PROCEDEE:explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, jocul, problematizarea, metoda ,,pălăriilor gânditoare,, 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:cărți cu povești, imagini din poveste, plicuri cu patru imagini din patru povești diferite,lego, 

cuburi,puzzle,cuburi cu povești,creioane grafice și colorate,fișe de lucru,macheta poveștii ,,Hansel și Gretel,,, personajele poveștii, ,,Marea carte 

cu povești ,, cu foi veline,lipici, patru coli colorate-alb,galben,roșu,verde,copaci machetă,ciuperci, arici,,,podeț,,,două căsuțe din ,,turtă 

dulce,,pietricele , recompense dulci,fluier,casetofon, cd melodie, costum zână 
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Desfăşurarea activităţii 
 

 
EVENIMENTU
L DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE
A 

OBIEC 
TIVE 

1.Moment 
organizatoric 

     Se creează condiţiile necesare desfăşurării activităţii în bune 
condiţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierului şi a 
materialului pe măsuţe. 
Cele patru zone de lucru pentru cele patru centre vor fi organizate în 
grupă, materialele pregătite și coperite,sub fiecare zonă se află plasat 
sub masă plicul ,,povestitor,,.În fața lor este pregătit un semicerc din 
scăunele, dispuse intermitent în patru bucăți a câte 4-5 scaune 
formând ,,zona poveștilor,,.sala de grupă fuund decorată cu imagini 
din povești. 

   



 2.Captarea 
atenţiei 

     Copiii intră în sală.Draperiile sunt trase creându-se un clar 
obscur.În mijlocul copiilor așezați pe scăunele este Zâna poveștilor, 
stând ghemuit, acoperită de un văl magic, ea se va trezi la viață pe un 
fundal muzical, prin mișcări de dans face lumină li își dezvăluie 
identitatea. 
-Sunt Zâna Bună din povești, din somnul meu cel dulce m-am trezit, 
dar vai, nu mai sunt pe tărâmul poveștilor.Voi copii, prin istețimea 
voastră, ași putea să mă ajutați, rezolvând sarcinile de lucru să ajung 
din nou în lumea poveștilor. 
Se face Întâlnirea de dimineața prin salutul zânei și completarea 
calendarului naturii. 

 
 
 
 
 
Conversaţia 
Explicația 
Costum zână, cd, 

 
 
 
     Observarea 
comportament
ului verbal şi 
non-verbal al 
copiilor 

 

3.Reactualizarea 
cunoștințelor 

Prin intermediul a patru turtițe magice copiii vor fi direcționați spre 
cele patru zone de lucru (ala I): 
Zona 1: BIBLIOTECĂ: ,,Citim imagini din povești cunoscute,, 
Zona 2: JOC DE MASĂ-,,Întregește povestea,,-puzzle 
Zona 3:CONSTRUCȚII-,,Căsuțe celebre din povești,, 
Zona 4:ARTĂ-,,Imagini din povești,, 
  Zona1 Biblioteca-aduce cărți cu povești pe care copiii răsfoindu-le 
le vor identifica;zona 2 Joc de masă –aduce puzzle-uri din povești pe 
care întregindu-le, copiii vor putea descoperi alte povești și le vor 
putea denumi;zona 3 Construcții- care propune copiilor să 
reconstruiască niște căsuțe celebre din povești/căsuța celor trei 
purceluși,căsuța bunicii Scufiței Roșii, prin intermediul pieselor din 
lego și cuburi; zona 4 Artă- unde scene din povești așteaptă să prindă 

Explicația 
Conversația 
Cărți cu povețti, 
imagini dintr-o 
poveste,plicuri,,pov
estitor,,,puzzle-
uri,cuburi cu 
povești,lego, 
cuburi,construcție 
model,fișe de 
lucru,creioane 
grafice și 
colorate,Marea 
carte cu povești 
 

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 



culoare.Rezolvarea sarcinilor zonelor magice aduce drept răsplată 
câte un plic ,,povestitor,, în care se află câte o imagine dintr-o 
poveste: zona 1-Hansel și Gretel; zona 2-Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici; zona 3-Cei trei purceluși;zona 4-Punguța cu doi bani.Cu 
imaginile primite Zâna Bună din povești poate completa Marea Carte 
cu povești care are încă foile veline.Ultima imagine lipită va fi cea 
din povestea ,,Hansel și Gretel,,. 
Prin intermediul sarcinilor de lucru se verifică cunoștințele referitoare 
la povești cunoscute deja,pregătind momentul însușirii altor 
cunoștințe noi. 
După ce s-au așezat la mese  Zâna le reamintește că cei ce rezolvă 
sarcinile de lucru vor fi răsplătiți și fiecare sarcină aduce după sine 
apropierea de Lumea poveștilor unde Zâna trebuie să ajungă. 
Se anunță sacina de lucru pentru fiecare zonă.La zona 3 se prezintă 
modelul și se demonstrează modalitatea de lucru.Se verifică dacă toți 
au înțeles sarcina de lucru. 
Se dă start la muncă.După finalizarea sarcinilor de lucru se face 
evaluarea pe centre și individual.Fiecare zonă unde s-a realizat 
sarcina de lucru va găsi sub masă un pli ,,povestitor,, 
recompensă.Copiii îl vor deschide și vor numi povestea din care face 
parte.Zâna va completa cu ajutorul lor filele Marii cărți cu 
povești.Ultima filă va fi completată de imaginea din povestea 
,,Hansel și Gretel,,. 
Tranziție:,,În pădurea cu pitici,, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația  
Demonstrația 
Exercițiul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
individuale și 
colective 
 
 
 
 
 
Expunerea 
lucrărilor de 
la zona 3 și 4 



 4.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Vă propun să mai facem un pas spre Lumea poveștilor ascultând 
povestea ,,Hansel și Gretel,, și de ce nu, poate vom găsi și noi căsuța 
dulce din poveste. 

Explicația Observarea 
comportament
ului copiilor 

O8 

5.Dirijarea 
învăţării 

Copiii se vor așeza pe scăunele în semicercul întrerupt.În mijloc pe o 
masă e așezată macheta poveștii, imaginile corespunzătoare 
evenimentelor poveștii fiind întoarse cu fața spre copiii la momentul 
potrivit.Voi prezenta conținutul poveștii succesiv, pe parcursul 
poveștii macheta se va completa prin întoarcerea imaginilor.În timpul 
povestirii se vor explica în context expresii noi ce pot apărea (mama 
vitregă) sau cuvinte noi (sărăcie, mieros). 

Povestirea 
Explicatia 
Macheta poveștii 
cu  personaje și 
imagini din poveste 
 
 

Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 
Expunerea 
machetei 
 

O8 

6.Obţinerea 
performanţei 

     Se distribuie cele patru culori cu care ne-am mai jucat ,,de-a 
detectivii poveștilor,,.Prin metoda ,,pălăriilor gânditoare,,voi fixa 
conținutul poveștii, copiii răspunzând întrebărilor propuse de 
zână:Zona albă :ce informații deținem; cum s-a numit povestea,care 
sunt personajele.Zona roșie :ce a simțit tatăl când a lăsat copiii în 
pădure,ce au simțit copiii când s-au rătăct, cum s-au simțit copiii când 
au scăpat de bătrânică, ce a simțit tatăl când și-a revăzut copiii.Zona 
galbenă:cum au reușit copiii să găsească prima dată drumul spre 
casă;cum au reușit să scape din căsuță, cum au scăpat de sărăcie.Zona 
verde:ce altceva ar fi putut face părinții ca să o ducă mai bine fără să 
alunge copiii de acasă,cum ar fi putut proceda copiii în alt mod. 
Se explică echipelor că se pot ajuta între ele pentru ca toți copiii să  
participe prin răspunsuri în această etapă când fixăm conținutul 
poveștii.Pe baza Întrebărilor desprindem și morala poveștii:,,mereu 

Explicația 
Conversaţia 
Metoda 
,,pălăriilor 
gânditoare,, 
Problematizarea 
Exerciţiul  
Planșe colorate alb, 
roșu, verde,galben 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 
individuale 
Aplauze  
 
Observarea 
sistematică a 
comportament
ului copiilor 
 
 
 

O9 
O10 



există o soluție pentru orice problemă,iar cei ce sunt isteți și 
perseverenți și caută soluții reușesc să depășească orice obstacol,iar 
binele va învinge. 
 Tranziție:,,Câte unul pe cărare,, 

 
 
    

 7.Asigurarea 
retenţei şi a 
transferului 

Într-adevăr drumul prin pădure, parcurs de Hansel și Gretel a fost plin 
de obstacole și de pericole.Să ne apropiem de zona poveștii .Se face 
alinierea și salutul.Se dau comenzi:,,drepți,,,,,pe loc repaus,,. Să ne 
imaginăm că înconjurăm pădurea în care cei doi s-au pierdut ( 
formația de lucru în cerc).(dozare3 minute) 
 Pregătirea organismului pentru efort:să vedem cum putem 

merge prin pădure,se va face prin jocul de mișcare ,,Cum 
mergem,,: 
,,Merg soldații-n pas vioi, (mers în cadență) 
Tot așa mergem și noi. 
Stâng-drept!Stâng-drept! 
Sunt acum un uriaș       (mers pe vârfuri) 
Pasul meu are doi pași 
1,2.1,2. 
Pot să fiu și un pitic     (mers ghemuit) 
Ca să merg cu pasul mic. 
1,2,3,4.1,2,3,4. 
Moșul merge-ncetișor        (mers pe călcâie) 
Că-i bătrân și toate-l dor 
Of! Of! Of! 

Explicaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comportament
ului  copiilor 
Aprecieri 
verbale 
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Iar ștrengarul gace saltul (săritură de pe un picior pe altul) 
De pe un picior pe altul 
Hop!Hop! Hop! Hop! 
Vrăbiuța la izvor  (săritură pe ambele picioare) 
Sare-n vârfuri și ușor 
Cip1 Cip1 Cip!         (dozare 5 minute) 

 Influențarea selectivă a aparatului locomotor:ajunși în pădure 
cei doi copiii v-am spus că au avut de înfruntat mai multe 
obstacole.Să ne imaginăm și noi că: 
Exercițiul1:Privim sus,jos-exerciții pentru cap-gât.Hansel și 
Gretel priveau sus apoi jos să detecteze obstacolele din cale. 
-dozare 4 ori 
Exercitiul 2:Brațe scurte ,brațe lungi: se fereau de crengi 

prin îndoirea brațelor-exerciții pentru segmentul superior/brațe 
Îndoirea brațelor la umăr, întinderea brațelor,sus, revenire prin 

îndoirea brațelor la umăr.Îndoirea brațelor la umăr se efectuează cu 
coatele lipite de corp,vârful degetelor atingând umărul.La întinderea 
brațelor sus capul se lasă concomitent pe spate cu privirea spre palme.

-dozare 4 ori 
         Exerciţiul 2:Roata mică ,roata mare:exerciții pentru 
segmentul superior trunchi brațe.Hansel și Gretel au fost nevoiți să își 
rotească cu grijă corpul pentru a ocoli crengile mai joase spre stânga 
și spre dreapta. 
Depărtat luat, mâinile pe șolduri, rotirea trunchiului cu mâini pe 
șolduri dinspre stânga spre față, dreapta și spate cu revenire  

- dozare 2 ori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demonstrația 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exerciţiul 3:Sări peste buștean:exerciții pentru segmentul inferior 
membre inferioare 

Mâini pe șold săritura pe ambele picioare,alternând cu o 
săritură înaltă, se execută cu întinderea trunchiului 

-dozare 4 ori 
 Fixarea și consolidarea deprinderilor motrice:pentru că ne-am 

transpus în pielea personajelor putem acum să urmărim și noi 
cărarea din pietricelele lui Hansel pentru a vedea dacă 
descoperim căsuța dulce.Formăm două echipe,fetele în echipa 
Gretel, iar băieții în ecchipa Hansel pentru a căuta drumul spre 
căsuța din turtă dulce.Vom merge spre traseul organizat pentru 
parcursul aplicativ.Pe hol va fi organizată 
,,pădurea,,magică.Cele două echipe vor avea de urmat 
următorul traseu: mers pe vârfuri până la ,,casa piticilor,, mers 
cu ocolire pe lângă căsuță,mers cu pășire peste obstacol-arici,se 
ajunge la un pod-dale, unde se execută săritură pe ambele 
piciare,se ajunge la căsuța de turtă dulce, mers cu ocolire și se 
revine în spatele coloanei prin mers pe vârfuri.Formația de 
lucru pe două coloane.Se explică traseul și se demonstrează, 
apoi se precizează că doar echipa care execută corect va putea 
descoperi ce ascund căsuțele.Nu există limită de timp.Se 
execută parcursul până la epuizarea participanților.La finalul 
parcursului se vor face aprecieri asupra modului de execuție. 

 Revenirea organismului după efort: în pădure vom culege câte 
o păpădie pe care o vom sufla.Dozare 3 ori.Pentru că s-a 
executat sarcina de lucru corect vom duce căsuțele în grupă 
pentru a vedea ce ascund.Se revine în grupă prin variante de 
mers: pe vârfuri, pe călcâie, mers obișnuit.În grupă se 

 
 
 
 
 
 
Explicația  
Demonstrația 
Jocul  
Arici,căsuța 
piticilor,dale,căsuțe 
de turtă dulce 
două,recompense 
dulci, 
pietricele,fluier 
      

 
 
 
 
 
 
Aprecieri 
verbale 
aplauze 



formează,,cercul prieteniei,, pentru a vedea ce ascund 
căsuțele.Descoperim surprizele dulci pe care copiii e pot savura 
și pietricele magice pe care le pot folosi pentru un ultim joc 
pentru a duce zâna în Lumea poveștilor. 
 

7.Încheierea 
activităţii 

După ce copiii savurează recompensa dulce se fac aprecieri verbale 
individuale și colective, iar zâna va fi bucuroasă să așeze Marea carte 
de povești la loc de cinste în grupă.Copiii vor putea juca jocul 
,,Șotron,, folosind pietricelele primite pentru ca zâna să se întoarcă în 
Lumeapoveștilor.Se explică și demonstrează jocul, se execută de 
două-trei ori.   

Explicația 
Demonstrația 
jocul 

Aprecieri 
verbale 

O12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXE: 
1.IMAGINI DIN POVEȘTI –așezate în cele patru plicuri 

 



 



 



 



 
2.PLANȘE LUCRU ZONA ARTĂ 

   
 

 



 



 



3.PLANȘE IMAGINI DIN POVESTEA ,,HANSEL ȘI GRETEL,, FOLOSITE PENTRU MACHETĂ 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



4.TURTIȚELE MAGICE 
 

 

 


