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ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 

I. A.D.P.(activităţi de dezvoltare personală) 
 
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa, fluturilor!” 
Rutine: ,,Îmi aştept rândul’’-deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când 
solicită un anumit lucru; 

„Mânuţe curate” – exersarea unor deprinderi igienice                         

                                          „Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea unor deprinderi de 
ordine     

Tranziţii: -    Bat din palme clap, clap, clap 
- Câte unul pe cărare 
- Noi suntem piticii               

 
II. A.L.A.I (activităţi liber alese) 

 
                   Bibliotecă: „Cartea fluturilor”- colorează jumătatea 
                   Joc de masă:  „Fluturele fără culoare”- mozaic 
                   Artă:” Frunze hrănitoare”- şnuruire 
 

III. A.D.E. (activităţi pe domenii experienţiale) 
 
   DS2- „Ajută omida!” (activitate matematică- joc didactic) şi  
   DOS2- „Fluturi”  (activitate practică- lipire) 
 

IV. A.L.A.II  
 
Joc distractiv: „Hrăneşte omida” 
 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă şi consolidare de priceperi şi deprinderi practice 



MIJLOC DE REALIZARE: frontal si pe grupe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Consolidarea cunoştinţelor privind numeraţia în intervalul 1-3. Verificarea şi comsolidarea 
cunoştinţelor copiilor despre lumea insectelor, dezvoltarea creativităţii, a comunicării între 
copii. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
o Să formeze grupe de obiecte de aceiaşi culoare; 
o Să numere corect în limitele 1-3; 
o Să raporteze corect cifra la cantitate şi cantitatea la cifră;           
o Să lipească bulinele colorate pe suprafaţa dată; 
o Să utilizeze corespunzător materialele puse la dispoziție; 
o Să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare şi faţă de lucrările celorlalţi copii. 

 
STRATEGII DIDACTICE: 

a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,elementul surpriză, demonstraţia, povestirea, 
desoperirea, exerciţiul, observaţia, jocul didactic; 

 b. Mijloace de învăţământ: panou cu calendarul naturii,cutie, Omida Relu, materiale pentru 
jocul didactic, recompense, modelul educatoarei, fluture, serveţele, lipici, planşa, cărticica, creioane 
colorate, şnur, frunze. 
       c.  Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri, în perechi 

 

SARCINA  DIDACTICĂ: 

       Să formeze grupe de obiecte după criteriul dat verbalizand actiunea şi să numere corect în 
intervalul 1-3. 

REGULILE  JOCULUI: 
 Jocul se realizează frontal cu toată grupa; 
 Înscrierea la răspuns se face prin ridicarea mâinii; 
 Trebuie să coopereze între ei; 
 Trebuie să răspundă în propoziţii;  
 Pentru fiecare sarcină rezolvată corect vor fi aplaudaţi;     
 Elemente de joc: surpriza, aplauze, mişcarea şi mânuirea materialelor. 

 
 
METODE DE EVALUARE:  
Continuă: prin observarea sistematică a comportamentului copiilor, prin analiza acțiunilor și a 
răspunsurilor, corectarea imediată a greșelilor, stimulare verbală și prin aplauze, chestionarea orală, 
probe practice, analiza produsului. 
Finală: realizarea unei expoziții, analiza lucrărilor, aprecieri;  
 
Locul de desfășurare: Sala de grupă 
 
Durata: o zi 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- ,,Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii” – Editura V&I Integral, 
Bucuresti 2005 
- Curriculum pentru invatamant prescolar, MECT, 2008; 



-Culea, L.; Sesovici, A.; Grama, F.; Pletea, M.; Ionescu, D.; Anghel, N., „Activitatea integrata din 
grădiniţă”, Didactica Publishing House, 2008, Bucureşti 
-Ristoiu, M., Anghel,M., Nicolae, I., Petre, D. ,, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 
invǎțǎmântul preșcolar’’ 
-„Jocuri didactice matematice”, Smaranda Maria Cioflica, Editura EMIA, Deva, 2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCENARIUL ZILEI 
 
 

Ziua începe cu „Întâlnirea de dimineaţă” ,care debutează cu poezia : 
„Dimineaţa a sosit 
Şi cu toţii am venit! 

În semicerc să ne aşezăm 
Cu toţi să ne salutăm!” 

 
după care urmează momentul Salutului, unde cei mici sunt salutaţi de educatoare „ Bună  dimineaţa 
, fluturilor!”. – se va realiza prin metoda comunicarii rotative, copiii salutându-se în lanţ . După ce 
toţi copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit ,,responsabilul zilei” să spună 

cine este absent la grupă în această zi .(Prezenţa). 
Se executa exerciţii de înviorare mimând mişcări din textul: 

,,Daca vreau sa cresc voinic, 
Fac gimnastică de mic 
Merg în pas alergător 
Sar apoi într-un picior 
Mă opresc respire uşor 
Întind braţele să zbor 
Toată lumea e a mea 

Când mă aşez la podea 
Asta-i doar un început 

Ia priviţi cât am crescut!’ 
             Prin întrebările adresate de educatoare se completează Calendarul naturii, cu data, luna, 
anul, ziua, anotimpul şi vremea de afară.  Activitatea de grup se realizează prin jocul „Adevarat sau 
Fals”. Educatoarea initiază o discuţie despre anotimpul in care suntem, ce fel de vreme este afară, se 
precizează ziua în care ne aflăm, ne amintim ce zi  a fost ieri, ce zi va fi mâine, data, luna si anul în 
care ne aflăm. 
 
Noutǎțile zilei: După completarea calendarului naturii, se va prezenta surpriza zilei. 

„ Dragi copii, dimineaţă când am venit la grădiniţă am găsit acestă cutie în grupă. Am 
aşteptat să ajungeţi şi voi pentru a vedea ce se află în ea. Vreţi să aflăm? ... „ În cutie  se găsesc mai 
multe lucruri, printre ele şi Omiduţa Relu. Relu ne spune cine este el şi ce doreşte de la noi: 

„ Dragi copilaşi, eu sunt Relu, o omiduţă prietenoasă care doreşte să işi ajute prietenul. Să vă spun 

povestea lui : “Un oușor stătea pe o frunză, în lumina lunii. Într-o duminică dimineața, când soarele 

răsări, cald  și zâmbitor- poc!- din oușor ieși o omidă mică. Îi era foarte foame, asa că porni degrabă 

să caute de mâncare. Luni găsi un măr. Marți  două pere.  Miercuri trei prune.” 

  Dar să ştiţi că nu a reuşit să le mănânce şi îi este tare foame. Ca să reuşească să le mănânce 

are de îndeplinit diferite sarcini pe care nu le poate singur. De aceea el m-a rugat să găsesc pe 

cineva ca să îl ajute ,să mănânce şi să crească mare şi uite aşa am ajuns eu la voi. Oare o să mă 

ajutaţi pe mine şi pe prietenul meu?.....Ştiam eu că o să doriţi să mă ajutaţi! În cutia adusă de mine o 

să găsiţi toate indiciile necesare pentru a mă ajuta.” 
 



Educatoarea le spune copilaşilor că tema zilei de azi este „Omida mâncăcioasă” şi pe 
parcursul zilei îl vor ajuta pe Relu şi prietenul lui , vor învăţa că trebuie să se fie  ascultători, vor 
răspunde pe rând l-a întrebări,  ridicând mâna şi vor descoperi multe surprize. 

 
Primul indiciu este la jocul de probă, pe spatele cartonaşului  se află următorul mesaj : 

„Omiduţele s-au jucat şi uite aşa cât ai clipi ele s-au amestecat. Ajută-le să ajungă pe bulina de 
aceiaşi culoare şi numără-le!.” 
 Al doilea indiciu este Mărul, pe spatele căruia se află următorul mesaj : 
„ Omida mică- frunză mică , omidă mare – frunză mare. Ajută omizile să ajungă la frunza potrivită 
ca şi mărime şi anume, omida mică la frunza mică, iar cele mari la frunzele mari.” 
 Al treilea indiciu Perele, pe spatele cărora se află următorul mesaj: 
„Omiduţe numărăm şi la loc le aşezăm. Aşază omida, pe frunza cu cifra corespunzătoare ei. Vezi să 
fii foarte atent!” 
 Al patrulea indiciu Prunele, pe spatele cărora se află următorul mesaj: 
„Creste omida! Aşază capul omidei pe frunza de aceiaşi culoare şi aşază tot atătea buline căt indică 
cifra, pentru a forma corpul omidei.”(complicarea jocului). 
 
După ce au reuşit să treacă cu bine de fiecare probă şi să hrănească omida , Relu le spune copiilor 
continuarea poveştii: 

„ Sunt foarte bucuros că aţi reuşit să rezolvaţi fiecare probă şi să îl hrăniţi pe prietenul meu şi doresc 

să vă spun continuarea poveştii . Omida mâncă o frunză verde și fragedă și se simți bine. 

În sfârșit, nu-i mai era foame.Și, dintr-o omidă mititică, se făcuse o omidă mare și grasă. 

Omida își construi o căsuță, numită cocon, și se culcă înăuntru. După ce se trezi din somn ,făcu o 

gaură în cocon și, când se strecura încet afară……era un minunat fluture!” 

Dar să ştiţi copilaşi că prietenul meu omidă care acum este un minunat fluture şi-a adus cu el şi alţi 

prieteni fluturi pe care voi să îi ajutaţi şi să le decoraţi  aripioarele cu buline colorate ca ei să poată 

zbura liberi pe cer. El este încă trist până nu reuşim să trecem şi peste această probă.(activitatea 

practică). 
 
Tranziție:  Din semicerc copiii se deplasează la măsuțe. „Bat din plame clap, clap, clap”. 

Copiii vor avea de lipit buline colorate pe aripile fluturaşilor. Vor trebui să lucreze 
frumos şi îngrijit şi să ducă la bun sfârşit această sarcină. Pe mese sunt pregatite materialele de 
lucru, se realizeaza intuirea materialului și apoi se demonstreaza modalitatea de lucru.Se vor așeza 
la măsuțe pentru a a lipi bulinele. La final fiecare copil îsi afisează lucrarea după care se realizează 
evaluarea lucrărilor. 

 
Rutină: ,,Mânuțe curate” – spălarea măinilor 
Tranziție: Copiii vor ieși din sala de grupă pentru a merge la baie, cu ajutorul tranziției: “Noi suntem 
piticii”. 
Tranziție: Copiii se întorc în sala de grupă cântând ,,Câte unul pe cărare” și se așează la măsuța 
corespunzătoare fluturaşului pe care îl poartă. 

  
Activitatea zilei continuă cu Activităţile Liber Alese – Educatoarea prezintă copiilor  

centrele deschise şi temele propuse, se intuiesc materialele didactice puse la dispoziţie la fiecare 
centru. 



Fiindcă prietenul meu este acum un fluturaş o să fiţi şi voi fluturaşi (ecusoane cu fluturasi : 
Mov, Galbeni, Verzi, fiecare specific unui centru). 

    La centrul Bibliotecă, „Cărticica fluturaşilor”, copiii vor avea de colorat jumatatea 
fluturaşului. 

 La centrul Joc de masă - „Fluturele fără culoare”, copiii vor  încastra pionezele pentru a 
da culoare aripilor fluturaşului. 

 La centrul Artă- ,,Frunze hrănitoare” copiii vor şnurui frunzele puse la dispoziţie. 
Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în cadrul acestor activităţi: se vorbeşte în 

şoaptă pentru a nu deranja colegii, fiecare sarcină trebuie terminată, colaborăm în realizarea 
sarcinilor, lucrăm îngrijit. În timp ce lucrează sunt îndrumaţi şi urmăriţi de către educatoare. Se vor 
da explicaţiile necesare şi se pun întrebări ajutătoare acolo unde există dificultăţi, se monitorizează 
activitatea la fiecare centru şi se intervine, dacă este cazul.  

Pentru că au reuşit să ducă la bun sfârşit toate sarcinele, Relu le lasă copiiilor un coşuleţ cu 
recompense din partea lui. Tot el vrea să îi înveţe pe cei mici jocul lui preferat, „Hrăneşte 
omida”(ALA2). Pentru a putea fi jucat, educatoarea explică regulile jocului şi urmăreşte ca acesta 
să fie înţeles şi respectat de copii în timpul jocului propriu-zis. 

La final se fac aprecieri individuale şi colective. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII 

 

Nr. 
crt. 

EVENIMENT  
DIDACTIC 

CONȚINUTUL  ȘTIINȚIFIC STRATEGII  
DIDACTICE 

EVALUARE 
(INSTRUMEN

TE ȘI 
INDICATORI) 

1. MOMENT  
ORGANIZATORI

C 

Se vor asigura condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea optimă a 
activităţii: 
-se va aerisi sala de grupă; 
-mijloacele de învăţământ vor fi 
distribuite pe măsuțe. 
-intrarea ordonată a copiilor în sala 
de grupă şi aşezarea acestora în 
semicerc pe pernițe 
 
Întâlnirea de dimineaţă:  
Activitatea va debuta cu întâlnirea 
de dimineață: 
 „Dimineaţa a sosit 
Şi cu toţii am venit! 
În semicerc să ne aşezăm 
Cu toţi să ne salutăm!” 
 
-Bună dimineaţa ,albinuţelor din 
grupa mică! 
Se prezintă oaspeții și ne vom 
saluta, începând cu educatoarea. 
 
Salutul:”Bună dimineaţa, 
fluturilor!  (numele colegului lângă 
care se află)!.” 
Copiii sunt așezați în semicerc, pe 
scăunele și se vor saluta. 
 
 După salut vor urma: 
Prezenţa: 
     ,,După ce ne-am adunat 
     Şi frumos ne-am salutat 
     Colegii ne-am întâlnit 
     Cine oare n-a venit?” 
Gimnastica de dimineață:  
Având ca fond muzical melodii 
cunoscute copiilor. 
,,Daca vreau sa cresc voinic, 
Fac gimnastică de mic 
Merg în pas alergător 
Sar apoi într-un picior 
Mă opresc respire uşor 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 
Brainstorming
ul 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
comportamentu

lui 

Corectarea 
ținutei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
Frontală 



Întind braţele să zbor 
Toată lumea e a mea 
Când mă aşez la podea 
Asta-i doar un început 
Ia priviţi cât am crescut!’ 
 
Calendarul naturii 
Se va reactualiza calendarul  
naturii amintind în ce anotimp 
suntem, marcând şi schimbările 
meteo, dacă este necesar. 
În ce anotimp suntem? Cum este 
vremea? Cum ne îmbrăcăm? Ce zi 
este azi? Ce zi a fost ieri? Ce zi va 
fi mâine? 

2 CAPTAREA  
ATENȚIEI 

Se va realiza prin 
descoperirea cutiei din grupă: „De 
aici copiii vor afla sarcinile zilei. 

„ Dragi copii, dimineaţă 
când am venit la grădiniţă am găsit 
acestă cutie în grupă. Am aşteptat 
să ajungeţi şi voi pentru a vedea ce 
se află în ea. Vreţi să aflăm? ... „ În 
cutie  se găsesc mai multe lucruri, 
printre ele şi Omiduţa Relu. Relu 
ne spune cine este el şi ce doreşte 
de la noi: 

„ Dragi copilaşi, eu sunt Relu, o 

omiduţă prietenoasă care doreşte 

să işi ajute prietenul. Să vă spun 

povestea lui : “Un oușor stătea pe o 

frunză, în lumina lunii. Într-o 

duminică dimineața, când soarele 

răsări, cald  și zâmbitor- poc!- din 

oușor ieși o omidă mică. Îi era 

foarte foame, asa că porni degrabă 

să caute de mâncare. Luni găsi un 

măr. Marți  două pere.  Miercuri 

trei prune.” 

  Dar să ştiţi că nu a reuşit să 

le mănânce şi îi este tare foame. Că 

să reuşească să le mănânce are de 

îndeplinit diferite sarcini pe care nu 

le poate singur. De aceea el m-a

Explicaţia 
Conversaţia  
 
Elementul 
surpriză 
 

Orală 
Frontală 



rugat să găsesc pe cineva ca să îl 

ajute ,să mănânce şi să crească 

mare şi uite aşa am ajuns eu la voi. 

Oare o să mă ajutaţi pe mine şi pe 

prietenul meu?.....Ştiam eu că o să 

doriţi să mă ajutaţi! În cutia adusă 

de mine o să găsiţi toate indiciile 

necesare pentru a mă ajuta. 

3. ANUNȚAREA 
TEMEI  ȘI  A  
OBIECTIVELOR 

Educatoarea le spune 
copilaşilor că tema zilei de azi este 
„Omida mâncăcioasă” şi pe 
parcursul zilei îl vor ajuta pe Relu 
şi prietenul lui , vor învăţa că 
trebuie să se fie  ascultători, vor 
răspunde pe rând l-a întrebări,  
ridicând mâna şi vor descoperi 
multe surprize. 
-Ce spuneți copiii, îl ajutăm pe 
Relu? 

Conversația 
Explicația 

Stimularea 
interesului 
copiilor pentru 
ceea ce li se 
spune  

4. DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢII 
 
 
 
 

Explicarea 
sarcinilor și 
fixarea 
regulilor 
jocului 

 
 
 
 
 
 

 
 

Explicarea și 
demonstrarea 
jocului  

 
 
 
 
 
 

Activitatea zilei începe cu 
Domeniul ştiinţe în cadrul căruia se 
derulează jocul didactic „Ajută 
omida!” 
Relu a lăsat în cutia lui mai multe 
indicii pentru a putea îndeplini 
sarcinile lasate.  
Se prezintǎ modalitǎțile de 
desfǎșurare  a jocului didactic și 
sarcinile care trebuie îndeplinite pe 
parcursul activitǎții. 
Le sunt explicate copiilor regulile 
jocului.Copiii sunt așezați în 
semicerc. Pe parcurs sunt aplicate 
mai multe sarcini. Pentru 
rezolvarea fiecarei sarcini vor avea 
dreptul la 3 încercări.Dacă copilul 
care este în față nu știe rezolvarea 
va veni un alt coleg să-l ajute. Îl 
vor ajuta pe Relu copiii atenți și 
cumunți. 
Rǎspunsul corect trebuie aplaudat, 
cel greșit trebuie corectat. 
 
Se desfǎșoarǎ un joc de probǎ 

conversaţia 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
Povestirea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conversaţia 
problematizare
a  

Observarea 
comportamentu
lui copiilor 
 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
Observarea şi 
aprecierea 
gradului de 
implicare în 
rezolvarea 
sarcinilor 



Jocul propriu 
– zis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complicarea 
jocului 

pentru a verifica ințelegerea 
regulilor jocului de cǎtre copii.  
Este solicitat un copil să vină în 
faţă. 

Primul indiciu este la jocul 
de probă, pe spatele cartonaşului 
se află următorul mesaj : 
„Omiduţele s-au jucat şi uite aşa cât 
ai clipi ele s-au amestecat. Ajută-le 
să ajungă pe bulina de aceiaşi 
culoare şi numără-le!.” 
 
Se realizează jocul propriu zis, în 
timpul căruia voi urmări dacă 
preşcolarii ştiu să formeze grupe 
după un criteriu dat, să numere 
corect în limitele 1-3, să raporteze 
numărul la cantitate si invers. 
 
Al doilea indiciu este Mărul, pe 
spatele căruia se află următorul 
mesaj : 
„ Omida mică- frunză mică , omidă 
mare – frunză mare. Ajută omizile 
să ajungă la frunza potrivită ca şi 
mărime şi anume, omida mică la 
frunza mică, iar cele mari la 
frunzele mari.” 
 Al treilea indiciu Perele, pe 
spatele cărora se află următorul 
mesaj: 
„Omiduţe numărăm şi la loc le 
aşezăm. Aşază omida, pe frunza cu 
cifra corespunzătoare ei. Vezi să fii 
foarte atent!” 
 
Al patrulea indiciu Prunele, pe 
spatele cărora se află următorul 
mesaj: 
„Creste omida! Aşază capul omidei 
pe frunza de aceiaşi culoare şi 
aşază tot atătea buline căt indică 
cifra, pentru a forma corpul 
omidei.” 

6 
 
 

OBȚINEREA  
PERFORMANȚEI 
 

După ce au reuşit să treacă cu bine 
de fiecare probă şi să hrănească 
omida , Relu le spune copiilor 

 
 
 

Orală 
 
Aprecieri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

continuarea poveştii: 
„ Sunt foarte bucuros că aţi reuşit 
să rezolvaţi fiecare probă şi să îl 
hrăniţi pe prietenul meu şi doresc 
să vă spun continuarea poveştii . 
Omida mâncă o frunză verde și 
fragedă și se simți bine. 
În sfârșit, nu-i mai era foame.Și, 
dintr-o omidă mititică, se făcuse o 
omidă mare și grasă. 
Omida își construi o căsuță, numită 
cocon, și se culcă înăuntru. După ce 
se trezi din somn ,făcu o gaură în 
cocon și, când se strecura încet 
afară……era un minunat fluture!” 
Dar să ştiţi copilaşi că prietenul 
meu omidă care acum este un 
minunat fluture şi-a adus cu el şi 
alţi prieteni fluturi pe care voi să îi 
ajutaţi şi să le decoraţi  aripioarele 
cu buline colorate ca ei să poată 
zbura liberi pe cer. El este încă trist 
până nu reuşim să trecem şi peste 
această probă. 
Se  anunţă titlul din cadrul 
Activităţii Practice şi anume 
„Fluturi”. Se solicită repetarea 
acestuia de încă 2-3 copii. 

Intuirea materialului 
-Ce aveți pe măsuțe? (coşuleţe, 

buline colorate, lipici, 
fluture,şerveţele umede) 

Copiii vor lucra individual 
pentru realizarea propriului coşuleţ. 

Se realizează prezentarea 
modelului – Fluture 

Explicarea și 
demonstrarea modului de 
realizare a lucrării 

Se va lua pe rând câte o bulină 
pe care o să punem lipici ,după care 
o să o aşezăm pe o aripă a 
fluturaşului.. 

 
Voi solicita un copil să repete 

etapele de lucru. 
 

Încălzirea mușchilor mici 
ai mâinii 

Se realizează exerciții de 
încălzire a mușchilor mici ai 
minilor. 

 
 
 
 
 
conversaţia 
 
 
 
Conversația 
Exercițiul  
 
 
 
Observația 
 
 
 
Demonstrația 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
Munca 
independentă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza 
 
 
 
 
 
 
Analiza 
 
 

positive la 
răspunsurile 
copiilor. 
 
 
Aprecieri 
pozitive la 
modul de 
intrepretare  
Aprecieri 
positive la 
răspunsurile 
copiilor. 
 
 
 
 
Analiza 
produselor  
 
Aprecieri 
aspura modului 
de desfășurare 
a activității  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,,Plouă, plouă” / ,,Cântăm la 
pian” / ,,Mișcâm degețelele/ Batem 
bine palmele/ Se-nvârtesc 
moriștile/ Zboară rândunelele/ Și 
se face liniște” 

 
Executarea temei de către 
copii 

- Ce vom lucra azi? (Fluturi) 
- Spor la lucru! (semnalul de 

începere a lucrului)  
- Vă rog să lucrați frumos și 

îngrijit . 
Analiza lucrărilor  
În timp ce copiii lucrează voi 

trece pe la ei și voi da indicații 
individuale, acolo unde este cazul.  

Voi urmări deasemenea și 
poziția copiilor pe scăunele: să nu 
fie prea aplecați, să lucreze 
individual fără a-și deranja colegii. 
Cu 3 minute înainte de epuizarea 
timpului acordat pentru executarea 
lucrării voi da semnalul prevestitor, 
iar apoi cel de încetare a lucrului.  

Evaluarea activității 
Fiecare copil își va expune 

fluturele iar educatoarea va fixa 
criteriile de analiză a lucrărilor:  

- Au terminat la timp? 
- Au respectat indicațiile? 
- Fluturele arată îngrijit, 

curat? 

  
 
 
 
Evaluarea 
finală a 
lucrarilor 
 

6 ASIGURAREA  
RETENȚIEI  ȘI  A  
FEEDBACK-
ULUI 

ALA 1 Activitățile liber alese 
Copii vor fi împărțiri pe 3 centre de 
lucru, în funcție de culoarea 
fluturaşului pe care l-a primit(mov, 
galbe şi verde) 
. 

BIBLIOTECĂ: ,,Cărticica 
fluturaşilor”- colorează 
jumătatea. 
 

Fiecare copil va primi o cărticică. 
Vor trebui să coloreze jumătatea 
fluturaşului lasată liberă. 
Material folosit: Cărticica, creioane 
colorate. 
 

JOC DE MASĂ: ,,Fluturele 
fără culoare”-mozaic  

 
 
 
 
Explicația 
Demonstrația 
Observația 
 
Exercițiul  
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 
 
 
 

 
Orală  
 
 
 
Practică.  
Observarea 
modului de 
lucru 
 
 
 
Practică 
 
 
 
 
 
Practică 



Fiecare copil de la acest sector va 
primi o tăbliţă. Vor trebui să 
încastreze pionezele în interiorul 
conturului fluturaşului pentru ai da 
culoare. 
Material folosit: tăbliţă, pioneze. 
 
       ARTĂ: ,,Frunze hrănitoare” 
şnuruire. 
La acest sector copiii vor şnurui 
frunzele puse la dispoziţie cu 
ajutorul şiretului prin introducerea 
acestuia prin găurile făcute. 

Material folosit: frunze, şiret. 

 
 
Exercițiul 

7 EVALUAREA 
ACTIVITĂȚII 

Copiii se vor ridica de la măsuţe  şi 
vor merge pe la fiecare sector  
împreună cu educatoarea, să vadă 
ce au lucrat colegii, în final 
lucrările vor fi expuse la panou. 
Voi face aprecieri la fiecare sector: 
-La sectorul bibliotecă se fac 
aprecieri verbale şi autoaprecieri 
asupra modului de lucru,asupra 
respectării conturului şi colorarea 
fluturelui. 
-La sectorul artă aprecieri asupra 
modului de lucru și asupra şnuruirii 
frunzelor. 
-La sectorul joc de masă voi face 
aprecieri verbale, referitoare la 
aşezarea pionezelor în interiorul 
conturului. 
Se vor raporta rezultatele obţinute 
la sarcinile şi obiectivele propuse. 

Analiza  Evaluarea 
finală a întregii 
activități  
 
Evaluare orală. 

8 ÎNCHEIEREA  
ACTIVITĂȚII 

ALA 2 JOCURI  ȘI 
ACTIVITĂȚI RECREATIVE 
Joc distractiv: ,,Hrăneşte omida” 
-În acest moment informez copiii 
că Relu a reuşit să îşi ajute 
prietenul şi acesta este acum foarte 
fericit.Nu ar fi reuşit fără ajutorul 
copiilor şi  fărşă munca lor ăn 
echipă. El le lasă copiilor 
recompense pentru munca depusă 

Conversația 
 
 

Dans 
Aprecierea 
întregii 
activități 
 
Surpriză dulce 

 

 

 

 


