
 
 

 PROIECT DIDACTIC 
 
 

Unitatea de învăţământ:Grădiniţa Balinţi 

Grupa: Mijlocie- Nivel I 

Educatoarea:Prof.Liliana Pricopi 

Data:21   dec 2018 

Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Tema proiectului tematic: ”Iarna în sat” 

Tema săptămânală :Iată ,vin colindătorii 

Tema activităţii integrate: ”Povestea Naşterii lui Isus  +Ieslea Pruncului Isus” 

Competență generală: 

 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 Identificarea unor relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

 Activarea și manifestarea potențialului creativ 
 

Competență specifică: 
 

1. Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare 

receptivă) 

2. Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

3. Comunicarea clară a unor idei, nevoi, acțiuni, emoții proprii 

 

4. Manifestarea creativității în activităț diverse 
 

5.  Dezvoltarea  creativității prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în 
conversații și povestiri creative 

 

Scopul activităţii:  

 Formarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor, referitoare la sărbătorile de 

iarnă, la sărbătoarea Naşterii Domnului; 

 

Obiective operaţionale: 

-să asculte povestea educatoarei; 



-să identifice elemente caracteristice evenimentului: ieslea, animalele ce-i făceau căldură 

prncului Isus ,personajele principale : Iosif, Maria, Pruncul Isus, gazda, magii, etc; 

-să răspundă la întrebările adresate de educatoarei; 

-să perceapă rolul venirii Prncului Isus în lume; 

-să facă legături logice între naşterea pruncului şi lumina stelei de deasupra staulului; 

-să asambleze elemente din natură pentru a obţine ieslea naşterii pruncului Isus; 

-să transmită mesaje cu tema naşterii Domnului: cântece, poezii, urături, colinde; 

 
Strategii didactice : 

Metode didactice: 

- povestirea educatoarei, conversaţia, explicaţia, exerciţiul practic, analiza ,observarea, 

recitarea, interpretarea; 

Mijloace didactice  

- felicitări specifice sărbătorii Crăciunului, cd.player,cd cu colinde, macheta staulului , 

steaua luminoasă, siluete :prunc, Maria, Iosif, măgăruşul, vitele, oiţele, îngeraşii, magii, Crăciun 

şi Crăciuniţa, textul ”Poveste naşterii lui Isus ”,fân, beţişare, jumătăţi de nuci, lipici, 

aracet,steluţe,acuarele, pensulă; 

 

Mijloc de ralizare: povestire/lipire 

Modalități  de evaluare: individuală,frontală ; 

 

Categoriile de acti vităţi de învăţare abordate:  activitate integrată : 

DLC+DOS+DEC 

 

 Bibliografie: 

Curriculum pentru educaţie timpurie 2018 

Povestea creată de educatoare  după povestea din Biblie 

Eurelia ,Ciobanu -”Activităţile integrate şi eficienţa lşor în actul didactic,” Editura 

Academia 

MEN” -Metoda proiectelor la vârste timpurii,” Editura Miniped- 2002 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Scenariul didactic:  

 

 

 

Doamna educatoare pregăteşte copiii pentru activitate, aceştia sunt îmbrăcaţi în Crăciunei 

şi Crăciuniţe, sunt aşezaţi în semicerc, în faţa lor este aşezată o măsuţă acoperiţă cu o pânză roşie 

cu fulgi albi lipiţi pe ea. 

În spatele copiilor , tot pe scaune  sunt aşezaţi şi părinţii , îmbrăcaţi în costume naţionale. 

Doamna întreabă copiii  dacă-l aşteaptă pe Moş Crăciun, deoarece ne aflăm doar cu 3 zile 

înainte de Crăciun.Toţi în cor au răspuns că Da ! 

De aici doamna a pornit firul activităţii propuse. 

Toţi cei prezenţi sunt întrebaţi de ce sunt îmbrăcaţi de sărbătore ? 

Răspunsurile au fost  foarte diferite : 

- Că suntem în sărbătoare . 

- Că aşteptăm pe Moş Crăciun . 

_Că aşa ne stă bine.. 

Dar de fapt motivul are un alt substrat  , le-a spus educatoarea 

Copii, părinţi pentru ca dumneavoastră să aflaţi motivul real al acestei înâlniri şi al 

motivului pentru care suntem îmbrăcaţi de sărbătoare, cum spunea cineva ,este altul . 

Cu mai  bine de două mii de ani, pe pământ se năştea un prunc. Acest prunc aducea cu el 

multe lucruri bune, dar cele de care trebuie să ţinem noi seama sunt : iubirea, iertarea, mântuirea.  

El a venit în lume ca un dar ceresc, de aceea şi noi an de an de Crăciun , dăruim 

cadouri:prietenilor, copiilor, membrilor din familie şi suntem parcă mai buni. De fapt , ar trebui 

să fim buni zilnic, deoarece bunătatea a venit în lume odată cu el, cu pruncul Isus. Chiar şi Moş 

Crăciun care era un dur , din acel moment a devenit bun , darnic şi milos.  

De aceea, astăzi vă voi spune o poveste , pe care sunt sigură că nu v-a mai spus-o nimeni 

niciodată : Povestea se numeşte ” Poveste Naşterii lui Isus,  ”iar apoi vom costrui cu toţii, ieslea 

în care pruncul s-a născut, pătuţul lui . 

Părinţii ne vor ajuta să realizăm totul foarte bine, iar de sus din cer, Domnul Isus să se 

bucure de câte ştim şi facem noi la activitate. 

 

 



DESFĂŞURAEA ACTIVITĂŢII 

 

SECVENŢE 

DIDACTICE 

 CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE

1.Momentul 

organizatoric 

Pregătirea sălii, crearea unui climat 

propice desfăşurării activităţii; 

  

2. Captarea atenţiei Copiii ascultă colinde în fundal, iar 

doamna educatoare dă fiecărui copil în 

mânuţă câte o felicitare , care-l ilustra pe 

Prucul Isus cu Familia Sfântă. 

_Copiii sunt întrebaţi ce văd în imagini? 

_ Copii sunt rugaţi să spună ce cred ei că 

reprezintă imaginea de pe felicitări. 

-Cine este acel  copil din fân? De ce s-a 

născut acolo? 

conversaţia  

3.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Copii astăzi vă voi spune povestea 

acestui micuţ , pe care voi l-aţi descoperit 

în aceste imagini şi care este de fapt Isus 

Hristos , fiul lui Dumnezeu. 

Pentru că voi observaţi, că are un loc 

foarte ciudat, pătuţ în fân, vom încerca să 

construim împreună cu părinţii Ieslea în 

care s-a născut Pruncul Isus.  

Pentru a putea face toate astea va trebui 

să fiţi atenţi la povestea pe care-o să v-o 

spun, să înţelegeţi ce înseamnă de fapt 

sărbătoarea Crăciunului şi apoi să 

îmbinăm elementele din natură: 

beţişoare, fân, coji de nuci şi să 

confecţionăm ieslea naşterii pruncului 

sfânt. 

Conversaţia 

 

 

 

 

Observare 

 

 

Analiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4,Desfăşurarea 

activităţii  

Copiii ascultă cu atenţie povestirea 

educatoarei: 

”Poveste  naşterii lui Isus ” 

(Poveste inspirată din Biblie ) 

Se spune ”că atunci când Iosif şi 

Maria au auzit de dorinţa împăratului din 

acea vreme de a ucide orice copil de 

parte bărbătească, ce urma a se naşte în 

ţinutul Iudeii, pentru a nu-i fi luat tronul 

de Regele de cel ce urma să vină pe 

lume,după cum spuneau profeţiile, au 

plecat călare pe un măgar, cât au văzut cu 

ochii.  

Au trecut prin multe localităţi, au trecut 

vama şi s-au văzut ajunşi în Bethleem, 

ţinut străin lor, dar sigur pentru pruncul 

Isus, ce urma să se nască.  

Ajunşi în ţinutul Bethleemului băteau din 

poarta-n poartă să fie primiţi întro casă 

caldă, dar nimeni nu a dorit să-i accepte. 

Aşa au ajuns la casa Moşului Crăciun, 

undeva la marginea ţinutului, au încercat 

şi acolo, soţia Moşului care era acasă, le-

a deschis  uşa, dar le-a spus că” omul ei, 

Moş Crăciun este cu turma la păscut, iar 

fără el n-ar putea decide dacă să rămână 

peste noapte acolo, iar ce era mai 

important era faptul că el era un om aprig 

,ceea ce o făcea să creadă că-i va refuza”. 

În acel moment a sosit sorocul pentru 

Maria, fapt ce i-a muiat inima Crăciuniţei 

şi i-a primit în staulul animalelor. Mare-a 

fost mirarea văzând că pruncul a venit pe 

lume imediat, iar cerul Bethleemului era 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

comportamen

tului 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

stării 

emoţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



luminat cum n-a mai fost până atunci, 

deasupra casei ei stălucea o stea mare, ce 

vestea că s-a născut Împăratul.  

În acest moment doamna educatoare 

aprinde instalaţia care înconjoară staulul 

în miniatură, iar în vârf este steaua cea 

mare şi luminoasă. 

Deodată Moş Crăciun cu turmele s-a 

întors acasă, mirat şi el de lumina ce 

inunda ţinutul, dar nu avea nici o 

explicaţie şi văzându-şi femeia cum 

moşise pe Maria, i-a tăiat mâinile de furie 

,pentru că era interzis ca o femeie din alt 

ţinut să facă acest lucru unei străine.  

Cu sângele curs din mâinile ei și-a înroşit 

hainele, dar odată ce-a atins  

Crăciuniţa pruncul ce stătea în paie, 

mâinile i s-au lipit la loc, ceea ce l-a făcut 

pe Moş Crăciun să regrete enorm ceea ce 

a făcut, făcându-l să se căiască şi să 

devină  mesagerul darurilor şi a 

cadourilor, an de an de doua mii de ani şi 

mai bine”. 

Astfel au luat naştere Colindele, 

dedidacte atât Pruncului Isus, cât şi 

Moşului Crăciun, cum ar fi :Astăzi s-a 

născut Hristos, Domn, Domn să-nălţăm , 

Moş Crăciun cu plete dalbe, etc. care scot 

în relief mulţumirea pentru darul suprem 

Isus Hristos, pentru cadourile primite de 

copii an de an cu această ocazie, pentru 

că acel dar Dumnezeiesc este nemărginit 

şi interminabil.” 

După audierea poveştii copiii sunt 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

înterpretare 

 

 

 

 

 

 

 

facială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



întrebaţi dacă le-a plăcut poveste. 

-Cine erau Maria şi Iosif? 

-Pe cine-a adus pe lume Maria? 

-Unde l-a născut? 

-De ce nu aveau o casă a lor? 

_Cum se numea doamna care-a 

ajutat-o pe Maria ? 

_De ce se temea de Soţul ei , 

această femeie? 

Copii, vom cânta o colindă 

dedicată pruncului Isus? 

Se interpretează colinda ”Astăzi s-a 

născut Isus ” 

Şi pentru că Pruncul din poveste s-a 

născut în iesle, vom confecţiona 

împreună cu părinţii ieslea Pruncului 

Isus. 

Se intuiesc materialele de pe masă: fân, 

beţişoare, jumătăţi de nuci, lipici, steluţe 

strălucitoare; 

Copiilor le sunt prezentaţi paşii pe care 

trebuie să- i urmeze pentru a obţine 

ieslea: 

-prima dată vom lipi beţisoarele unele de 

altele stfel încât să obţinem o iesle, apoi 

punem în ea fânul , sub cap în loc d 

eperină punem coaja de nucă cu partea 

lemnoasă în sus, astfel încât să imită 

perina. 

Apoi, vom picta perina cu o culoare 

luminoasă şi vom pune peste tot steluţe 

strălucitoare, întrucât Pruncul Isus a adus 

cu el lumina în lume. 

Înainte de a începe lipirea se fac câteva 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia  

 

exerciţii  practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul de 

gimnastică a 

degetuţelor 

 

 

 

 

 

recitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare  

directă 

 

 

 

 



exerciţiide încălzire a muşcilor mici ai 

mâinii: batem sin palme, stoarcem rufele, 

le scuturăm, cântăm la pian, cad 

picăturile de ploaie, etc. 

Educatoarea urează spor la treabă , 

tuturor. 

Verifică şi dirijează orice pas făcut de 

copii. 

În acest timp în surdină se poate auzi 

colindul ”Astăzi s-a născut Cristos ” 

Copiii interacţionează cu părinţii şi 

ceilalţi colegi, întreabă de educatoare 

dacă ceea ce fac este în regulă, sunt 

dezinvolţi, recită poezia : ”Afară ninge 

liniştit ” 

 

 

 

evaluare 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Obţinerea  

performanţelor 

-Ce am făcut astăzi la activitate? 

-Ce va plăcut mai mult din poveste? 

-De ce s-a aprins steau pe cerul 

Bethleemului? 

-Cine s-a transformat din acel moment 

îtrun om  bun? 

-Din ce materiale aţi  confecţionat ieslea 

naşterii Domnului? 

-Ce i-am pus sub cap pruncului? 

-De ce n-am pus o perină adevărată? 

Conversaţia 

 

 

 

 

frontală 

6.Evaluarea  

activităţii 

Educatoarea face aprecieri asupra 

activităţii, oferă cadouri fiecărui copi şi 

câte o lumânare roşie fiecărui părinte. 

Din cosul ce era acoperit cu un prosop 

tradiţional , a servit copiii cu mere şi 

colaci, timp în care  părinţii cântau 

”Scoală gazdă din pătuţ !” cu fondul 

muzical de la cd player. 

conversaţia  frontală 



7.Încheierea 

activităţii 

Întră Moş Crăciun în sală, împărţind 

cadouri tuturor copiilor. 

Copiii sunt foarte surprinşi şi emoţionaţi. 

 

  

 

 

”Povestea naşterii lui Isus ” 

(Poveste inspirată din Biblie ) 

 

 

Se spune ”că atunci când Iosif şi Maria au auzit de dorinţa împăratului din 

acea vreme de a ucide orice copil de parte bărbătească, ce urma a se naşte în ţinutul 

Iudeii, pentru a nu-i fi luat tronul de Regele de cel ce urma să vină pe lume,după 

cum spuneau profeţiile, au plecat călare pe un măgar, cât au văzut cu ochii.  

Au trecut prin multe localităţi, au trecut vama şi s-au văzut ajunşi în 

Bethleem, ţinut străin lor, dar sigur pentru pruncul Isus, ce urma să se nască.  

Ajunşi în ţinutul Bethleemului băteau din poarta-n poartă să fie primiţi 

întro casă caldă, dar nimeni nu a dorit să-i accepte. Aşa au ajuns la casa Moşului 

Crăciun, undeva la marginea ţinutului, au încercat şi acolo, soţia Moşului care era 

acasă, le-a deschis  uşa, dar le-a spus că” omul ei, Moş Crăciun este cu turma la 

păscut, iar fără el n-ar putea decide dacă să rămână peste noapte acolo, iar ce era 

mai important era faptul că el era un om aprig ,ceea ce o făcea să creadă că-i va 

refuza”.  

În acel moment a sosit sorocul pentru Maria, fapt ce i-a muiat inima 

Crăciuniţei şi i-a primit în staulul animalelor. Mare-a fost mirarea văzând că 

pruncul a venit pe lume imediat, iar cerul Bethleemului era luminat cum n-a mai 

fost până atunci, deasupra casei ei stălucea o stea mare, ce vestea că s-a născut 

Împăratul.  Deodată Moş Crăciun cu turmele s-a întors acasă, mirat şi el de 

lumina ce inunda ţinutul, dar nu avea nici o explicaţie şi văzându-şi femeia cum 

moşise pe Maria, i-a tăiat mâinile de furie ,pentru că era interzis ca o femeie din alt 



ţinut să facă acest lucru unei străine.  

Cu sângele curs din mâinile ei și-a înroşit hainele, dar odată ce-a atins  

Crăciuniţa pruncul ce stătea în paie, mâinile i s-au lipit la loc, ceea ce l-a făcut pe 

Moş Crăciun să regrete enorm ceea ce a făcut, făcându-l să se căiască şi să devină  

mesagerul darurilor şi a cadourilor, an de an de doua mii de ani şi mai bine”. 

Astfel au luat naştere Colindele, dedidacte atât Pruncului Isus, cât şi 

Moşului Crăciun, cum ar fi :Astăzi s-a născut Hristos, Domn, Domn să-nălţăm , 

Moş Crăciun cu plete dalbe, etc. care scot în relief mulţumirea pentru darul suprem 

Isus Hristos, pentru cadourile primite de copii an de an cu această ocazie, pentru că 

acel dar Dumnezeiesc este nemărginit şi interminabil. 

 

Întoc

mit, 

Prof.

Lilia

na 

Pric

opi 


