
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE  INTEGRATӐ 

                                       
                                                  Prof. Inv. Prescolar Borza Alina & Atofanei Iftime Daniela 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr.3- Vaslui 
NIVELUL/ GRUPA: Mică   
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” 
TEMA PROIECTULUI: ” Primăvara, anotimpul bucuriei” 
SUBTEMA: ,,Fluturaş, drag fluturaş” 
TEMA ZILEI: ,,Călătoria fluturaşilor!” 
MESAJUL ZILEI:  ,,La bine la greu, prieteni mereu !” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat:ADP+ADE(DOS,DPM)+ALA1+ALA2      
MIJLOC DE REALIZARE: povestire, joc de mişcare, joc exerciţiu, îmbinare, lipire, dans tematic; 
TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la relaţiile interumane de prietenie, 
întrajutorare şi formarea deprinderii motrice de bază – târâre pe genunchi şi palme. 
 
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

    ÎD:,, Iubim florile pentru că...” 
     R:,,Am încredere în tine!”(deprinderea de a avea o atitudine pozitivă faţă de cei din jurul 
său); 
     T: „Prin pădure” –joc muzical; ,”Ploaia”- recitativ ritmic, ,,Fluturii poznaşi”-cântec, 
„Culorile”-joc muzical;         

          
II. ACTIVITĂŢI PE DOMENII  EXPERIENŢIALE:  

AI:  (DOS – Educatie pentru societate+ DPM – Educaţie fizică): „Cei trei fluturaşi” – povestire, joc de 
mişcare 
  
Obiective operaţionale:                                                                                                                         

- O1 - să  descopere mesajul lecturii;  
- O2 - să  aprecieze în situaţii concrete comportamente şi atitudini în raport cu normele cunoscute; 
- O3  - să execute mişcările motrice de bază- târâre pe genunchi şi palme;  
- O4 - să interacţioneze cu partenerii de joc pentru a rezolva sarcina dată; 

  
 SARCINA DIDACTICĂ: Verificarea  deprinderilor motrice însuşite, prin aplicarea acestora în 
contexte diferite. 
 
REGULILE JOCULUI: 

 La semnalul sonor al educatoarei, grupa fluturaşilor execută  târârea pe genunchi şi palme 
rezolvând în cadrul centrelor de antrenament, sarcinile – dialogul cu floarea; 

 Pentru fiecare execuţie corectă se acordă un zâmbărici. 
 
ELEMENTE DE JOC: semnal sonor (fluier), mânuirea materialelor, aplauze, stimulente 
personalizate, mişcarea, medalii „Cel mai bun prieten”.  
 
III. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA): 



1. Activităţi pe centre de interes:  

BIBLIOTECĂ:  

Tema activităţii: ,, Scenă din poveste”  
Mijloc de realizare: joc exerciţiu 
Obiective operaţionale: 
- O5 - să recunoască personajele din povestea ascultată; 
- O6 - să realizeze cartea cu personajele selectate 

           Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, lucru în grup şi individual; 
Material didactic: siluietele personajelor din poveşti, coperţile cărţii, şiret colorat. 

              

              ARTĂ:  

Tema activităţii: ,, Fluturii prieteni”  
Mijloc de realizare: lipire 
Obiective operaţionale: 

- O7 - să denumească materialele primite; 
- O8 - să  lipească părţile componente  în realizarea fluturaşului din poveste; 

       Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 
Material didactic: aripi decupate de diferite culori beţe frigărui, lipici, carton; 
 
JOC DE MASĂ: 

Tema activităţii: ,,Cei trei fluturaşi” 
Mijloc de realizare: puzzle 
Obiective operaţionale: 

- O9 - să îmbine  piesele pentru a reda imagini din poveste; 
- O10 ‐ să aşeze imaginile în ordinea desfăşurării evenimentelor; 

       Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul; 
Material didactic: piese puzzle, carton; 

 
2. Jocuri recreative:  

  ,,Coarda colorată-curcubeul” - dans tematic 
- O11 - să execute mişcări ritmice specifice dansului; 
- O12 - să-şi coordoneze mişcările cu muzica. 

 
,, Fluturaşii şi florile” – joc cu text şi cânt 
- O13 - să execute mişcări ritmice specifice textului; 
- O14 - să  respecte regulile jocului manifestând spirit de echipă şi fair play; 

 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) metode şi procedee: povestirea, jocul, explicaţia, conversatia, demonstraţia, exerciţiul, 
problematizarea, braistorming,  ”Turul galeriei”. 



b) material didactic:  Panoul ,, Astăzi sunt prezent”, calendarul naturii, fluier, truse lego, imagini 
cu fluturi si flori, lipici, carton, scăunele, tunel, obstacole-stative cu flori, panouri, CD-player, 
costumaţii de fluturi. 

c) forma de organizare : frontal, pe grupe, individual. 

RESURSE:   - umane: educatoarea şi grupa de copii; 
DURATA : o zi 
LOCUL  DESFĂŞURĂRII : sala  de grupă . 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

  ,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008 
  „ Metode interactive de grup”- Ghid metodic- Editura Arves 
   - „Jocuri didactice integrate pentru   învăţământul preşcolar”- material auxiliar,   
FloricaMitu, Stefania Antonovici  Editura Humanitas Educational,2005. 
   ,, Educaţia fizică la preşcolari” - Ghid metodic- Editura Sport- Turism 



   

 

 

 
 

 
 
ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  
     Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul salutului de 
dimineaţă. 

I. SALUTUL  
 “Bună dimineaţa, Fluturasi! ”  
 Se completează Calendarul naturii cu datele caracteristice (ziua, luna,anul), starea vremii  
 Prezenţa – Se verifică la panou  dacă toate fotografiile  colegilor prezenţi sunt puse pe 

panoul“Bună dimineaţa, Fluturaşi! ”  
       
 II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI /ACTIVITATEA DE GRUP:  

 ”Iubesc florile pentru că...”  se va realiza prin intermediul unei discuții despre 
semnificația culorilor. Copiii vor fi îmbrăcați în culoare predominant calde, care 
simbolizează căldura, candoarea, iar Zâna ,  va purta un echipament identic. Se vor 
adresa întrebări referitoare la motivul supărării Zânei . 

 Activitatea de grup :Interpretarea cântecului: ” Buna dimineata gradinita!”,învăţat 
anterior. 

III. NOUTATEA ZILEI:  Educatoarea, costumată ỉn Zâna  Fluture îi invită pe copii în 
lumea minunată a florilor, provocându-i să devină cei mai buni fluturaşi şi prieteni adevaraţi. 

 MESAJUL ZILEI:,, La bine la greu, prieteni mereu !” 
 RUTINA: ,, Am încredere în tine!”( depr. de a avea o atitudine pozitivă faţă de cei din 

jurul tău); 
 TRANZIŢII:  „ Prin pădure”, cântec „Ploaia!”- recitative ritmice „Fluturii poznaşi,,-

cântec;  ,,Culorile,,-cântec                . 
În cadrul activităţii pe domenii experienţiale cu tema : ”Cei trei fluturaşi” se pune accent pe îmbogăţirea 
cunoştinţelor referitoare la relaţiile interumane de prietenie, întrajutorare şi formarea deprinderii 
motrice de bază – târâre pe genunchi şi palme. Copiii audiază povestirea, desprind mesajul, şi fac 
aprecieri, în situaţii concrete, prin analiza comportamentelor şi atitudinilor în raport cu normele 
cunoscute. Prin recitativele ritmice « Ploaia » se face trecerea la activitatea de educaţie fizică, copiii vor 
fi familiarizaţi cu deprinderea motrică târâre pe genunchi şi palme. Fixarea  deprinderii învăţate  se 
realizează prin jocul de mişcare « Fluturaşii  salvatori » redând principalele momente ale povestirii. 
Florile bucuroase că au fost salvate au o surpriză – flori multicolore pentru copii şi un zâmbărici pentru 
Zâna Fluturaşilor. Se execută jocul liniştitor « Fluturii şi florile». Pentru fiecare execuţie corectă se 
acordă un zâmbărici. 
Urmează tranziţia „Fluturii poznaşi,,-cântec, pregăteste lucrul pe centrele de interes. Fiecare copil se 
îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare ca  a aripioarelor. Astfel, la sectorul 
„Bibliotecă”,  copiii vor alege personajele din poveste  pentru a realiza „Cartea cu personaje din 
poveste”, la sectorul „Joc de masă”,  realizează puzzle cu scene din  poveste.  La sectorul „Artă”  vor 
lipi aripioare decupate, colorate   pentru realizarea temei : ”Fluturii prieteni”. Lucrările finalizate de la 
centrele de interes sunt apreciate de către copii, prin Turul galeriei, după care  vor desfăşura dansul 
tematic „Coarda colorată-curcubeul” şi ,, Fluturaşii şi florile” – – joc cu text şi cânt. 
La finalul zilei se fac aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării activităţii şi drept răsplată, 
preşcolarii primesc măşti cu zâmbărici şi medalii  pentru „Cel mai bun prieten”. 
 

SCENARIUL ZILEI 


