
Proiect didactic 

 
Grupa: mică 

Educatoare: Nechita Marcela Irina 

Categoria de activitate: Educatia pentru societate 

Mijloc de realizare şi subiect: Povestirea educatoarei: „Supărarea Danielei”, de Viniciu Gafiţa 

Tema: „Omul” ( condiţii de viaţă, de igienă personală şi colectivă ) 

Tipul de activitate: de predare-învătare 

Scopul activitaţii: audierea cu interes a textului povestirii şi desprinderea mesajului acesteia: 
păstrarea igienei si curăţeniei corporale. 

Obiective operationale: 

    O1 -să audieze cu atenţie textul povestirii; 

    O2 -să reţină principalele momente ale povestirii; 

    O3 -să-şi exprime opinia faţă de comportamentul personajului principal; 

    O4 -să precizeze consecinţele nerespectării normelor de igienă personală; 

    O5 -să se exprime corect din punct de vedere gramatical, fonetic şi lexical. 

Metode si procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia. 

Mijloace de învaţământ: siluete din carton reprezentând personajele din povestire, tablă 
magnetică, păpuşă. 

Forma de activitate: frontală 

Durată: 15 min 

Material bibliologic: „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, 
Bucureşti, 2000 

                                 „Poveşti şi povestiri- educatie pentru societate”, Editura Tehno-Art, 2002 

 

Secvenţele 
activităţii 

Ob. Conţinutul instructiv-educativ Metode şi 
procedee 

Evaluare 

I. 
Organizarea 

activităţii 

 Copiii se vor aşeza turceşte în 
semicerc. 

  

II. 
Captarea 
atenţiei 

 Se face prin prezenţa unui 
personaj surpriza-păpuşa 

Daniela, care este musafir la ei 
în grupă. 

conversaţia  



III. 
Enunţarea 

temei, scopului 
şi a obiectivelor 

 Astăzi, păpuşa Daniela vă va 
povesti o întâmplare din viaţa 

sa. Povestea se numeşte: 
„Supărarea Danielei”. 

  

IV. 
Prezentarea 

conţinutului şi 
dirijarea 
învăţarii 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 
 
 
 
 

O2 

Povestesc întâmplarea fetiţei 
Daniele, care dorea să plece la 
grădiniţă nespălată şi îmbrăcată 

în pijama. 
Redau povestea cu intonaţia şi 

mimica adecvată, urmărind 
trăirile copiilor. Explic pe 

parcursul povestirii cuvintele 
necunoscute. 

După ce închei povestirea, le 
prezint copiilor drept surpriză 
siluetele din carton şi port o 
discuţie pe baza acestora. 

Voi fixa împreună cu copiii 
principalele momente ale 

povestirii. 

povestirea 
 
 
 
 

explicaţia 

capacitatea 
copiilor de a 

asculta cu 
atenţie 

V. 
Obţinerea 

performanţei 

O3 
 
 

O5 

Port cu copiii o scurtă discuţie 
despre comportamentul 

Danielei. 
-Cum era Daniela la început? 
-Cum era Daniela dupa ce s-a 

spălat? 

 Capacitatea 
copiilor de a 
face aprecieri 

VI. 
Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

 
 

O4 

-Ce se întâmplă dacă nu ne 
spălăm? 

-Voi vă pregătiţi singuri să 
veniţi la grădiniţă? 

Se formulează mesajul 
povestirii: 

-Ce am învăţat din această 
poveste? 

  

VII. 
Evaluare 

 Fixez tema: denumirea povestirii 
audiate. 

Voi face aprecieri generale şi 
individuale. 

  

 

 


