
PROIECT DE ACTIVITATE  
 

Profesor învățământ preșcolar:Tălmaciu Claudia Mirela 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de colț” Brad 

Grupa: mijlocie 
Tema: Cine sunt/suntem? 
Subtema: ,,Cresc frumos și sănătos” 
Tema activității integrate: ,,Prietenii curățeniei” 
Forma de realizare: activitate integrată; 
Domenii experiențiale integrate: DȘ + DEC 
 DȘ: Activitate matematică: ,,Așează-mă la locul meu”- joc didactic 
 DEC: Educație plastică: ,,Prosopelul” - dactilopictură 
Tipul activității:consolidare de priceperi si deprinderi; 
Scopul activității:  

 DȘ – consolidarea deprinderii de a forma grupe de obiecte pe baza unor criterii 
date, respectiv formă, mărime, culoare. 

 DEC – dezvoltarea capacității de a obține efecte plastice prin tehnici specifice 
picturii. 

Obiective operaționale: 
 Domeniul știință: 
a) cognitiv- informaționale: 

 să grupeze corect obiectele care au aceeași formă, mărime și culoare; 
 să denumească grupele de obiecte formate; 
 să așeze obiectele de uz personal în grupa corespunzătoare criteriului dat; 
 să utilizeze un limbaj matematic adecvat. 

b) psiho- motorii: 
 să mânuiască materialele puse la dispoziție. 

c) afective: 
 să participe activ și cu interes la activitate. 

Sarcina didactică: denumirea, recunoașterea și gruparea obiectelor în funcție de criteriile date; 
Regulile jocului: Educatoarea va numi câte un copil care va alege un obiect sau un jeton pe care 
îl va așeza la grupa corespunzătoare în funcție de criteriul dat. Copiii vor forma grupele de 
obiecte, apoi le vor denumi. 
Elemente de joc: surpriza, închiderea și deschiderea ochilor, aplauze. 
 Domeniul estetic-creativ: 
a) cognitiv- informaționale: 

 să redea cu ajutorul dactilopicturii  imaginea unui prosopel cu model; 
 să denumească materialele puse la dispoziție; 
 să recunoască culorile cu care vor picta; 
 să foloseasca un limbaj adecvat; 

b) psiho- motorii: 
 să aplice corect culoarea cu ajutorul degețelului; 
 să mânuiască corect materialele puse la dispoziție; 
 să-și coordoneze mișcările oculo-motorii în vederea realizării temei; 

c) afective: 
 să manifeste interes pentru activitate; 
 să-și dezvolte dragostea pentru frumos. 

 Strategia didactică: 
Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, problematizarea, turul 
galeriei. 



Mijloace didactice: o cutie legată cu o fundă mare, prosopele de diferite culori, pipetene, periuțe 
de dinți, săpun, jetoane cu imagini de obiecte de uz personal de diferite culori și mărimi, panou, 
imagini cu fetițe cu rochițe de culoarea roșie, galbenă și albastră, acuarele, apă, coli colorate 
decupate în formă de prosop, șervețele, stimulente. 
 
Bibliografie: Curriculum pentru învătământul preșcolar- editura Didactica Publishing House, 
2009; 
                      Activitatea integrată din grădiniță- editura Didactica Publishing House, 2008; 
Laborator preșcolar, Liliana Ezechil, Mihaela Păiși Lăzărescu, editura V&I Integral, București, 
2002. 
         Letiția Trif, Pedagogia învățământului preșcolar și primar–editura Eurostampa, 
Timișoara, 2008. 

EVENIMENT 
DIDACTIC 
 

         CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICEEVALUARE
(instrumente 
și 
indicatori) 

METODE MIJLOACE
DIDACTICE

I.Moment 
Organizatoric 

a) Organizarea spațiului educaţional: 
-   Aerisirea sălii de grupă. 
- Se amenajează spațiul educaţional şi se pregătește 
materialul necesar pentru buna desfășurare a 
activității.  
 b) Organizarea colectivului de preșcolari: 
-  Copiii vor fi aşezați pe perinițe în formă  
de semicerc. 

   

 
II.Captarea 
atenției 
 

Educatoarea va aduce o cutie mare, legată cu o fundă 
și va ruga copiii să o ajute să deschidă cutia pentru a 
vedea ce surprize se află în ea. 
Copiii vor scoate din cutie prosopele de diverse culori, 
săpunuri, periuțe de dinți , pieptene și 2 plicuri pe care 
le vom deschide mai târziu. 

 ,, Ce am găsit în cutie?” 
 ,, La ce folosim noi aceste obiecte?” 
 ,, Cum se numesc ele toate la un loc? 

Conversația
Surpriza 

Cutia 
cu obiecte  
de 
uz personal 
Plicuri 
 
 

Stimularea  
interesului 
pentru  
activitate 

III. Anunțarea 
temei și 
obiectivelor 
operaționale 

Dragi copiii, astăzi la activitatea noastră ne vom juca 
un joc foarte frumos care se numește ,,Așează-mă la 
locul meu” . 
Voi va trebui să fiți foarte atenți pentru că vom forma 
cu ajutorul acestor obiecte, grupe de obiecte care au 
aceeași formă, mărime sau culoare. După finalizarea 
jocului pe măsuțe vă așteaptă o altă surpriză despre 
care veți afla la timpul potrivit. 

 
Explicația 

 Frontală 

IV.Dirijarea 
învățării  
Domeniul 
știință 

a) Explicarea jocului: 
Educatoarea explică copiilor că pentru început ei vor 
trebui să sorteze și să grupeze obiectele găsite în cutie 
după criteriul formă. Pe o măsuță vor fi așezate 4 cutii 
mai mici, fiecare având câte un semn distinctiv 
(săpun, pieptene, periuță de dinți). Copiii vor veni pe 
rând și vor așeza fiecare obiect la grupa 
corespunzătoare denumind în același timp și grupa 
formată (grupa săpunurilor...). 
b) Jocul de probă: 

 
 
Explicația 
Demonstra- 
ția 
Exercițiul 

Cutii mici 
cu semne 
distinctive 
Obiecte de 
 uz personal
 
 
 
 
 

Evaluare 
formativ- 
continuă 



Pentru a vedea dacă au înțeles regulile jocului se va 
desfășura un joc de probă. 
c) Jocul propriu-zis: 
Se execută jocul propus până la epuizarea materialelor 
iar la final se denumesc grupele formate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.Obținerea 
performanței 

d) Complicarea jocului: 
Varianta I: ,,Care este culoarea mea” 
Se va deschide unul dintre cele 2 plicuri găsite în 
cutie. În el se vor afla jetoane cu obiecte de uz 
personal de diferite culori. Pe un panou se află 
siluetele a trei fetițe care au rochița de culoare roșie, 
galbenă și albastră. Copiii vor lua câte un jeton , vor 
denumi obiectul respectiv și îl vor așeza în dreptul 
fetiței cu rochiță de aceeași culoare. La final 
denumesc grupele formate. 
Varianta II: ,,Mare – mic” 
Se va deschide al doilea plic în care se găsesc siluete 
de obiecte de uz personal mari și mici. Pe măsuță sunt 
2 coșulețe unul mare și unul mic. Copiii vor așeza 
siluetele în coșul potrivit. Se denumesc grupele 
formate. 

Explicația 
Problemati- 
zarea 
Exercițiul 

Jetoane cu 
obiecte de  
uz personal 
Siluete cu  
fetițe care  
au rochițe  
de culori 
 diferite 
 
 
 
Siluete ale 
obiectelor de
uz personal 
Coșulețe 

Evaluare 
formativ- 
continuă 

VI. Asigurarea 
retenției și a  
transferului 
Domeniul 
estetic-creativ 

Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare al  
jocului. Copiii se vor îndrepta spre măsuțe cântând 
cântecul ,,Am doua mânute, foarte drăguțe” 
Educatoarea anunță copiii că pe mese se află o altă 
surpriză. Cu ajutorul materialelor aflate pe mese vor 
realiza un prosopel cu model 
a) Intuirea materialelor: 
Copiii intuiesc materialele aflate pe mese: acuarele, 
apă, foi colorate decupate sub forma de prosop, 
șervețele. 
b) Explicarea tehnicii de lucru: 
Se explică modul de realizare al prosopelului folosind 
tehnica de lucru dactilopictură. 
c) Exerciții de încălzire ai mușchilor mici ai mâinii: 
Ne vom încălzi mânuțele cu ajutorul unor mișcări 
impuse de următoarea poezie:  
,, Mâinile nu stau deloc 
Ci se pregătesc de joc 
Degetele-mi sunt petale 
Se deschid ca la o floare 
Ploaia cade neîncetat 
Degetele le-am mișcat 
Spre stânga și dreapta mea 
Le mișcăm noi uite-așa, 
Iar apoi le răsfirăm  
Și la pian frumos cântăm. 
d)Executarea temei de către copii: 

Conversația
Explicația 
Demonstra-
ția 
Exercițiul 

 
Foi colorate
decupate în 
formă 
de prosopel 
Acuarele 
Apă 
Servețele 
 
 
 
 

Evaluare 
formativ- 
continuă 



Urmăresc ca toți copiii să folosească corect tehnica de 
lucru. Voi acorda sprijin dacă este necesar. 

VII. Evaluarea 
performanței 

a)Anunțarea cu 2-3 minute înainte a încetării lucrului; 
b)Încetarea lucrului și așezarea lucrărilor pe panou 
Copiii vor înceta lucrul și își vor așeza cu ajutorul 
educatoarei lucrările la panou. 
c)Analiza lucrărilor 
Copiii își vor analiza atât lucrarea proprie cât și a 
celorlalți.  

Turul  
galeriei 

Panou 
 

Evaluare  
orală 
 

VIII.Încheierea
activității 

Voi face aprecieri asupra modului de desfășurarea a 
activității, a comportamentului copiilor în timpul 
activității. 
Voi acorda copiilor stimulente. 

Aprecieri 
verbale 
 

Stimulente  

 
 
 


