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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

PROPUNĂTOR:  Educatoare Dumitru Daniela 

NIVEL: I (grupa mică)   

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Primăvara, anotimpul bucuriei!” 

SUBTEMA: ,,Primăvara şi frumuseţile ei!” 

DOMENIUL ȘI CATEGORIA DE ACTIVITATE: DŞ+DȘ (Activitate matematică + Cunoaşterea mediului) 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ALA1+ADE+ ALA2) 

TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ,,Prietenii primăverii!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare şi verificare de cunoștințe și deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă: “Primăvara şi frumuseţile ei!”- 

metoda Diamantul 

Rutine: “Curaţi şi frumoşi ca florile, harnici ca albinele”- 

consolidarea deprinderii de igienă personală  

Tranziţii: “Iute rândul îl formăm/ La toaletă să plecăm” 

 “Fluturaşul meu”- joc cu text şi cânt 

“Primăvara”- cântec 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

 

“Prietenii primăverii!” 

 

DŞ + DŞ- joc didactic 

Activitate Matematică+ Cunoaşterea mediului) 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I): 

Joc de masă: “Ghiceşte şi potriveşte”- jocul umbrelor 

 

Construcţii: “Grădina primăverii” 

 

Artă: “Livada cu pomi înfloriţi” – machetă 

 

Bibliotecă: „Vaza cu flori”- decorare (exerciţii grafice) ACTIVITĂŢI 

DE 

ÎNVĂŢARE 

ACTIVITATI LIBER ALESE 

(ALA II): 

 

“Fluturaşii vin la flori”-  joc de mişcare 

“Trezeşte-te, fluturaşule!” - joc liniştitor 
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SCOPUL ACTIVITĂŢII 

 Consolidarea cunoștințelor matematice privind însușirea conceptului de număr natural în concentrul  1-3; 

 Sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la aspectele caracteristice anotimpului primăvara; 

 Consolidarea capacităţilor şi deprinderilor de cooperare, a comunicării şi relaţionării între preşcolari. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: DŞ+DŞ. (Activitate matematică+ Cunoaşterea mediului) 

 Obiective cognitive: 

O1- să formeze grupe de obiecte după criteriul (mărime, culoare); 

O2- să plaseze corect jetoanele în poziţiile spaţiale indicate; 

O3- să raporteze corect numărul la cantitate şi cantitatea la număr; 

O4- să asocieze corect cifra corespunzătoare numărului de elemente dintr-o mulţime; 

O5- să folosescă un limbaj matematic adecvat; 

O6- să recunoască insectele/florile/legumele specifice anotimpului primăvara; 

O7- să denumească insectele/florile/legumele de primăvară. 

Obiective psihomotorii: 

  O8- să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 

 Obiective afective: 

 O9- să participe cu plăcere la activitatea propusă; 

 O10- să coopereze cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor primite. 

 

ACTIVITĂTI LIBER ALESE (ALA I): 

JOC DE MASĂ:  

 Obiective cognitive: 

 O1- să realizeze corespondenţa între insectele/florile/legumele/de primăvară şi umbrele acestora. 

 Obiective psihomotorii: 

 O2- să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 
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 Obiective afective: 

O3- să participe activ pe tot parcursul activităţii. 

 

CONSTRUCŢII: 

 Obiective cognitive: 

O1- să redea prin îmbinarea, alăturarea, suprapunerea pieselor ,,Grădina primăverii”; 

 Obiective psihomotorii: 

O2- să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 

 Obiective afective: 

O3- să coopereze cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor primite. 

 

ARTĂ: 

 Obiective cognitive: 

O1- să întindă pasta de lipit pe toată suprafaţa dată;  

O2- să îmbine toate elementele date; 

O3- să respecte ordinea etapelor realizării temei; 

O4- să lucreze curat şi îngrijit. 

 Obiective psihomotorii: 

 O5- să mânuiască corect materialele pentru realizarea sarcinilor. 

 Obiective afective: 

O6- să manifeste originalitate în creaţiile proprii. 

 

BIBLIOTECĂ: 

 Obiective cognitive: 

O1- să unească punctele pentru a reda semnul grafic învăţat anterior; 

O2- să decoreze liber cu semne grafice faţa de masă; 

 Obiective psihomotorii: 
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O3- să mânuiască corect instrumentele de scris pentru realizarea sarcinilor; 

O4- să dozeze corect instrumentul de scris pe foaia de hârtie; 

O5- să respecte poziţia corectă a corpului pe toată perioada desfăşurării activităţii; 

 Obiective afective: 

O6- să manifeste originalitate în creaţiile proprii. 

 

ACTIVITĂTI LIBER ALESE (ALA II): 

O1- să participe la jocurile care se desfăşoară în grup; 

O2- să răspundă prin acţiune la cerinţele formulate; 

O3- să respecte regulile jocului şi partenerii de joc; 

O4- să manifeste disponibilitate, bună dispoziţie pe toată perioada desfăşurării jocurilor. 

 

 SARCINA  DIDACTICĂ:         

 Gruparea obiectelor după diferite criterii (mărime, culoare); 

 Plasarea corectă a obiectelor în poziţiile spaţiale indicate; 

 Raportarea numărului la cantitate și cantitatea la număr, în limitele 1-3;  

 Recunoaşterea şi denumirea elementelor specifice anotimpului primăvara.                                                                                                                                                                                

REGULI DE JOC:                                                                                                                                                                                                                        

 Copilul răspunde cerinței doar la numirea lui de către educatoare prin formule de joc; 

 Fiecare copil va utiliza materialele puse la dispoziție, conform sarcinilor primite;    

 Se încurajează și se aplaudă răspunsurile corecte. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ELEMENTE DE JOC: surpriza, versuri mobilizatoare, mânuirea materialelor, aplauzele, mişcarea, recompensa.  

                     

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode si procedee: Observația, conversația, explicația, jocul, exercițiul, metoda “Diamantul”, problematizarea, demonstrația, exercițiul cu 

material individual, munca în echipă, metoda „Mâna oarbă”. 
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 Material didactic:  Calendarul naturii, fotografiile copiilor, planşă cu metoda „Diamantul”, imagini reprezentative anotimpului primăvara, 

buburuză de pluş, pălărie, flori de hârtie, vaze, coş mare şi mic, legume mari şi mici, planşă cu peisaj de primăvara, jetoane cu aspecte de 

primăvară, buburuze, buline de carton, jetoane cu cifre, fişă de lucru, carioci, cuburi de plastic, planșe cu flori, insecte, legume, aspecte de 

primăvară şi jetoane pentru jocul ”Ghiceşte și potrivește”, coşuri, tablă magnetică, lipici, suluri de hârtie, coroane copaci, flori pentru pomi, 

machetă, coroane fluturi, flori 3D, flori de hărtie, diplome. 
 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă. 

 

DURATA: o zi. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008; 

 S. Borțeanu, A. Vodiță, ”100 de întrebări, 100 de idei reușite- documentar privind organizarea „Întâlnirii de dimineață” în grădinița de     copii), 

Ed. Diamant, Pitești, jud. Argeș, 2013. 

 Învățământul preșcolar şi primar- nr.1-2/2015, Ed. Arlequin; 

 S. Breben, E.Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, Metode interactive de grup- ghid metodic, Ed. Arves; 

 M. Bulboacă, M. Alecu, Metodica activităților matematice în grădiniță și clasa I, Ed. Sigma, 1996; 

 F. Grama, M. Pletea, C. Spânu, L. Culea, R. Fotache, A. Sesovici, Ghid pentru proiecte tematice- Activități integrate pentru preșcolari (3-5 ani), Ed. 

DPH, 2008; 

 S. Borteanu, A. Vodita, 100 de intalniri, 100 de idei reusite, Ed. Diamant, 2013. 
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SCENARIUL ZILEI 
 

Activitatea zilei debutează cu ,,Întâlnirea de dimineață “.   

 SALUTUL  - “ Dimineaţa a sosit/ La grădiniţă noi am venit  

                                     În semicerc ne aşezăm/ Cu toţii să ne salutăm! 

„A-nceput o nouă zi/ Bună dimineaţa copii!” 

Copiii răspund în cor:”Bună dimineața!” și se așază în semicerc. 

 PREZENȚA “După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/  

                       Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?” 

Un copil vine își strigă colegii privind pozele de pe panou. Copiii prezenţi răspund „prezent”, iar fotografiile copiilor care lipsesc sunt date jos de pe 

panou. 

 CALENDARUL NATURII 

După câteva discuţii referitoare la vreme, anotimpul în care suntem, aşezăm imaginile corespunzătoare la calendarul naturii. 

 ACTIVITATEA DE GRUP – “Primăvara şi frumuseţile ei!”- metoda Diamantul  

Copiii sunt vizitaţi de o buburuză care susţine că este prietena primăverii şi că a fost  trimisă de aceasta să completeze împreună Diamantul. 

Sugestii de desfăşurare: copiii vor fi aleşi pe rând pentru a completa schema în funcţie de cerinţele date: 

primul rând: zâna primăvară 

al doilea rând: legume de primăvară 

al treilea rând: insecte 

al patrulea rând: flori de primăvară 

ultimul rând: vestitorul primăverii 

Materiale: planşă cu metoda ,,Diamantul”, jetoane specifice anotimpului primăvara 

       Se recită în cor poezia “Dacă vreau să cresc voinic!” 

Buburuza le propune copiilor să meargă împreună în grădina primăverii şi împreună să o ajute pe Zâna Primăvară, să grupeze florile, legumele, 

păsările, insectele în funcţie de culoare, mărime, deoarece ea este extrem de supărată, pentru că vântul i le-a amestecat. Zâna ne roagă tare mult să îi fim de 

ajutor, deoarece ea nu are mai are timp să le aşeze la locul lor.  

Se anunță tema activității “Prietenii primăverii!”, precum și obiectivele pe înțelesul copiilor. Pe parcursul jocului copiii sunt aleși pentru a rezolva 

sarcinile cu ajutorul pălăriei primăverii prin expresia ritmată “Pălăria se-nvârteşte şi pe…îl numește/poftește!”. Va răspunde doar copilul ales de pălărie, iar 

dacă întâmpină dificultăți va fi ajutat de către alt coleg. Pentru fiecare răspuns corect copiii sunt aplaudați. Copiii denumesc florile de primăvară şi le aşază în 

vaza de aceeaşi culoare, le numără şi asociază corect cifra corespunzătoare; denumesc păsările şi le grupează în funcţie de mărime (mare/mic) şi asociază 
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cifra; extrag din pălărie câte un jeton, îl denumesc şi îl aşază în funcţie de poziţia spaţială indicate; descoperă şi denumesc cifra de pe buburuză, aşază tot 

atâtea buline câte indică cifra de pe corpul buburuzei. Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la participarea la activitate.  

  Copiii vor fi invitaţi să se ridice pentru a ieși din sală cântând și executând mișcările sugerate de versurile: 

“V-aţi gândit, v-aţi consultat, 

Şi răspunsuri bune-aţi dat, 

Dar timpul a expirat. 

Acum să ne ridicăm 

Un cerc mare să formăm, 

Sănătoşi de vrem să fim,  

Hai cu toţii să sărim! 

Ca mingea, ca iepuraşii 

Să zburăm ca fluturaşii. 

Şi ca nişte păsărele 

Ce cântă pe rămurele, 

Rândul frumos să-l formăm 

Şi spre baie să plecăm 

Pe mâini să ne spălăm. 

 Copiii intră cântând “Primăvara” și descoperă centrele de activitate pregătite, identifică materialele pe care le vor folosi şi ce vor face la fiecare 

centru “Ne plimbăm printre măsuțe/ De aproape le privim/Ce găsim pe fiecare/ Să vedem dacă ghicim.”  

Se explică copiilor sarcinile de lucru, după care, se vor împărţi la centre în funcție de imaginea de pe medalionul extras prin metoda “mâna oarbă”: 

ghiocei, rândunele, copaci şi fluturi. 

La centrul construcții copiii vor construi “Grădina primăverii” lucrând individual sau colectiv prin îmbinarea, alăturarea, suprapunerea materialelor 

puse la dispoziţie. 

La centrul joc de masă vor realiza corespondenţa între insectele/florile/legumele/de primăvară şi umbrele acestora. 

 La centrul artă vor confecţiona copaci, asamblând și lipind elementele din carton pregătite. Fiecare copil va așeza pe macheta cu livada cu pomi 

înfloriţi pomul confecţionat. 

La centrul bibliotecă vor decora vaza cu exerciţiile grafice învăţate anterior. 

 Se urmărește activitatea copiilor şi se fac aprecieri pozitive asupra modului de lucru. Se acordă ajutor acolo unde este necesar.  
Copiii observă lucrările de la fiecare centru și le analizează. Vor fi apreciați pentru modul în care și-au desfășurat activitatea. 

 Sunt invitați să se ridice pentru a ieși din sala de clasă:                                              

                                              ” Bat din palme: clap. clap, clap!Din picioare: trap, trap, trap! 
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Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la baie noi pornim!”. 

  Copiii intră cântând “Fluturaşul meu”. Activitatea din această zi se finalizează prin jocul de mișcare “Fluturaşii vin la flori” şi “Trezeşte-te 

fluturaşule!” - joc liniştitor 
 

 “Fluturaşii vin la flori!” -joc de mișcare 
Copiii vor fi fluturii şi vor purta pe cap coroane cu fluturi, iar pe jos sunt împrăştiate florile, cu una mai puţin decât numărul de fluturi. Copiii vor 

dansa pe melodia ,,Valsul fluturilor”, iar la oprirea muzicii se vor aşeza cu picioarele pe câte o floare. Cel care nu va reuşit să se aşeze pe o floare va fi 

eliminat din joc şi va lua cu el o floare. Cel care va rămâne până la sfârşit pe ultima floare va fi desemnat câştigător. 

 

 “Trezeşte-te, fluturaşule!”- joc liniştitor 

Copiii vor fi aşezaţi în jurul unui scăunel pe care stă un copil cu mâinile la ochi. El va fi fluturaşul care doarme. La semnalul educatoarei, un copil 

se va apropia de fluturaş, îl va atinge pe umăr şi-i va spune: “Trezeşte-te, fluturaşule!”, apoi revine la locul său. Fluturaşul se ridică, se plimbă prin faţa 

copiilor şi denumeşte copilul care l-a trezit. Dacă va ghici atunci îşi va schimba locul cu cel pe care l-a recunoscut. Dacă nu va ghici îşi va păstra locul.  

Buburuza îi răsplătește cu câte o bomboană, moment în care fiecare copil spune, pe rând, ce i-a plăcut în ziua respectivă. 

Se apreciază modul de lucru și comportamentul copiilor din timpul activității. Ca răsplată fiecare dintre ei va primi câte o diplomă. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Instrumente 

 

Indicatori 

I. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

      Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic. 

    

II. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineață. 

1. Salutul:  

“Dimineaţa a sosit/ La grădiniţă noi am venit  

       În semicerc ne aşezăm/ Cu toţii să ne salutăm! 

      „A-nceput o nouă zi/ Bună dimineaţa copii!” 

Copiii răspund în cor: “Bună dimineața!” și se așază în 

semicerc. 

2. Prezența: “După ce ne-am adunat, 

             Si frumos ne-am salutat, 

             Colegii ne-am intâlnit, 

             Cine oare n-a venit?” 

Un copil vine își strigă colegii privind pozele de pe panou.     

Copiii prezenţi răspund „prezent”, iar fotografiile copiilor 

care lipsesc sunt date jos de pe panou. 

3. Calendarul naturii 

După câteva discuţii referitoare la vreme, anotimpul în 

care suntem, aşezăm imaginile corespunzătoare la calendarul 

naturii. 

4. Activitatea de grup – “Primăvara şi frumuseţile ei!”- 

 metoda Diamantul. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiile 

copiilor 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așază imaginile 

corespunzatoare 

anotimpului, 

stării vremii, 

copiilor prezenţi 
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      Copiii sunt vizitaţi de o buburuză care susţine că este 

prietena primăverii şi că a fost  trimisă de aceasta să 

completeze împreună Diamantul. 

      Sugestii de desfăşurare: copiii vor fi aleşi pe rând pentru a 

completa schema în funcţie de cerinţele date: 

primul rând: zâna primăvară 

al doilea rind: legume de primăvară 

al treilea rând: insecte 

al patrulea rând: flori de primăvară 

ultimul rând: vestitorul primăverii 

      Materiale: planşă cu metoda diamantul, jetoane specifice 

anotimpului primăvara 

      Se recită în cor poezia “Dacă vreau să cresc voinic!" 

                            Dacă vreau să cresc voinic 

                      Fac gimnastică de mic 

                    Merg în pas alergător 

                      Sar apoi într-un picior, 

                     Mă opresc, respir ușor 

                    Întind brațele să zbor, 

                   Lumea toată e a mea, 

                          Când m-așez jos la podea. 

                    Ăsta-i doar un început 

                       Ia priviți cât am crescut! 

      Buburuza le propune copiilor să meargă împreună în 

grădina primăverii şi împreună să o ajute pe Zâna Primăvară, 

care este extrem de supărată, deoarece vântul i-a amestecat 

florile, păsările, insectele şi pentru că ea nu are timp să le 

aşeze la locul lor, să le grupeze în funcţie de culoare, de 

mărime ne roagă mult pe noi dacă putem să îi fim de ajutor.  

 

Observația 

Explicația 

Metoda 

„Diamantul” 

Problematizarea  

 

 

 

 

 

Planşă cu 

metoda 

„Diamantul” 

Jetoane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buburuză  

 

Metoda 

„Diamantul” 

 

 

 

 

Poezia  

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

 

Aşază la locul 

potrivit 

jetoanele 

 

 

Recită în cor 

poezia 

 

 

 

Execută 

mișcările 

sugerate de text 
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III. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

 

      Se anunță tema activității “Prietenii primăverii!”, precum 

și obiectivele pe înțelesul copiilor. Copiii denumesc florile de 

primăvară şi le aşază în vaza de aceeaşi culoare,  le numără şi 

asociază corect cifra corespunzătoare, denumesc păsările şi le 

grupează în funcţie de mărime (mare/mic) şi asociază cifra, 

extrag din pălărie câte un jeton, îl denumesc şi îl aşază în 

funcţie de poziţia spaţială indicată, descoperă şi denumesc 

cifra de pe buburuză, aşază tot atâtea buline câte indică cifra de 

pe corpul buburuzei. 

 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

nonverbal 

 

Copiii ascultă şi  

 

IV. 

REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

Se adresează întrebările:  

- „Până la cât am învăţat să numărăm?” ( până la 3) 

- „Care este cea mai mare cifră pe care am învăţat-o?” (3) 

- “Dar cea mai mică?” (1) 

 

Conversația 

 

  

Conversaţia  

Aprecieri 

verbale 

 

Răspund corect 

la întrebări 

V. DIRIJAREA 

ACTIVITĂȚII 

 

Se prezintă sarcina didactică și regulile jocului. 

Explicarea jocului:  

Copiii sunt aleși pentru a  rezolva sarcinile de către 

pălărie prin expresia ritmată “Pălăria se-nvârteşte și pe….îl 

numește/poftește!”. Va răspunde doar copilul ales de pălărie, 

iar dacă întâmpină dificultăți va fi ajutat de către alt coleg.   

     Pentru fiecare răspuns corect copiii sunt aplaudați. 

Varianta I : Formare de grupe după criteriul culoare 

Pe masă se vor afla flori de primăvară (zambile, narcise, 

 lalele) roşii, galbene şi albastre şi o vază roşie, una galbenă, 

una albastră. 

Joc de probă:  

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

Pălărie  

 

 

Flori din 

hârtie 

Vaze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Copiii ascultă cu 

atenție și rețin 

regulile jocului 

 

Copiii denumesc 

florile şi le aşază 

în vaza de 

aceeaşi culoare 
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Copilul ales de pălărie va ieşi în faţă va lua o floare, o va 

denumi şi o va aşeza în vaza de aceeaşi culoare. 

Desfășurarea jocului  

Jocul se va executa până cand sunt aşezate în vaze toate 

florile. Se vor număra florile din fiecare grupă şi se va asocia 

cifra corespunzătoare. Răspunsurile corecte sunt aplaudate, iar 

copiii care întâmpină dificultăţi sunt ajutaţi de către alt coleg. 

Copiii sunt permanent corectați dacă e cazul. 

Varianta a II-a: Formare de grupe după criteriul mărime 

Pe tabla magnetica se va afla un coş mare şi un coş 

 mic, iar într-un coşuleţ vor fi jetoane cu legume mari şi mici.  

         Joc de probă : Copilul ales de pălărie va extrage din 

coşuleţ un jeton, va denumi leguma şi o va aşeza în coşul de 

aceeaşi mărime. 

Desfășurarea jocului  

Jocul se execută până când sunt aşezate toate păsările în 

 cuib, se vor număra şi se va asocia corect cifra. 

         Răspunsurile corecte sunt aplaudate, iar copiii care 

întâmpină dificultăţi sunt ajutaţi de către alt coleg. 

Copiii sunt permanent corectați dacă e cazul. 

Varianta a III-a: Poziţii spaţiale 

         Pe tabla magnetică va fi o planşă ce reprezintă anotimpul 

primăvara, iar intr-un coşuleţ vor fi jetoane specifice 

anotimpului primăvara. 

Joc de probă:  copilul ales de pălărie va extrage un jeton, îl va 

denumi şi îl va aşeza pe planşă în funcţie de poziţia spaţială 

indicată. 

Desfășurarea jocului  

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

 

 

 

Jocul  
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Tablă 

magnetică 

Coş cu 

jetoane 

Planşă cu 

anotimpul 
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Evaluarea 

orală 

 

 

 

Jocul  

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Jocul 

Numără florile 

 

Asociază corect 

cifra 

corespunzătoare 

 

 

 

Denumesc 

păsările 

Aşază legumele 

în coşuri în 

funcţie de 

mărime: 

mare/mic 

Numără 

legumele şi 

asociază corect 

cifra 

 

 

 

Denumesc 

imaginea de pe 

jeton 

 

 

Aşază jetonul pe 
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Jocul se va desfăşura până când vor fi extrase toate 

jetoanele din coş. 

Răspunsurile corecte sunt aplaudate, iar copiii care 

întâmpina dificultăţi sunt ajutaţi de către alt coleg. 

Copiii sunt permanent corectați dacă e cazul. 

 

 

Jocul  

primăvara 

 

 

 

 

planşă în funcţie 

de poziţia 

spaţială indicată 

VI. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

 

 

Complicarea jocului 

         Pe măsuţe fiecare copil va avea câte o buburuză pe 

corpul căreia se află câte o cifră, precum şi buline pentru 

aripiore. 

Jocul de probă: fiecare copil se va deplasa la măsuţă şi va 

descoperi cifra de pe corpul buburuzei. 

Desfăşurarea jocului: voi numi mai mulţi copii să numească 

cifra pe care au desoperit-o. În funcţie de cifra descoperită de 

către fiecare, copiii vor aşeza pe aripiorele buburuzei tot atâtea 

buline cât indică cifra. 

 

Problemati-

zarea 

 

Explicația 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

Buburuze 

Cifre 

Buline  

 

 

Conversaţia  

 

 

Problematiza-

rea  

 

 

Copiii descoperă 

cifra 

 

Aşază tot atâtea 

buline cât le 

indică cifra 

VII. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

 

         Copiii intră cântând “Primăvara” și descoperă centrele 

de activitate pregătite, identifică materialele pe care le vor 

folosi şi ce vor face la fiecare centru “Ne plimbăm printre 

măsuțe/ De aproape le privim/Ce găsim pe fiecare/ Să vedem 

dacă ghicim.”  

Se explică copiilor sarcinile de lucru, după care, se vor 

împărţi la centre în funcție de imaginea de pe medalionul 

extras prin metoda “mâna oarbă”: ghiocei, rândunele, copaci şi 

fluturi. 

            La centrul construcții copiii vor construi grădina 

primăverii lucrând individual sau colectiv prin îmbinarea, 

alăturarea, suprapunerea materialelor puse la dispoziţie. 

 La centrul joc de masă vor realiza corespondenţa între 

 

Conversația  

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul  

 

Munca în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuburi de 

plastic și de 

lemn 

 

Conversaţia  

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Aprecieri 

verbale 

  

Copiii observă 

centrele de 

activitate si 

intuiesc 

materialele de 

lucru 

 

 

Construiesc prin 

îmbinare, 

suprapunere, 

alăturare  
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insectele/florile/legumele/de primăvară şi umbrele acestora. 

 La centrul artă vor confecţiona copaci asamblând și 

lipind elementele din carton pregătite. Fiecare copil va așeza 

pe macheta cu livada cu pomi înfloriţi pomul confecţionat. 

La centrul bibliotecă vor decora vaza cu exerciţiile 

grafice învăţate anterior. 

Încălzirea mușchilor mici ai  mâinii se va realiza 

conform mișcărilor sugerate de poezia recitată în ritm lent: 

“Boboc, floare! Boboc, floare! 

Copilul mic face mişcare 

Plouă uşor, să auzim 

Cu vârful degetelor masa lovim! 

Cad pietricele pe trotuare, 

Lovim cu degetele tare, tare! 

Tună departe, tună acum, 

Batem cu pumnii: bum, bum, bum! 

Vreme frumoasă s-a făcut, 

Un curcubeu a apărut. 

Noi braţele uşor le rotim 

Şi norii îi gonim.” 

Se urmărește activitatea copiilor şi se fac aprecieri 

pozitive asupra modului de lucru. Se acordă ajutor acolo unde 

este necesar.  

Copiii observă lucrările de la fiecare centru și le 

analizează. Vor fi apreciați pentru modul în care și-au 

desfășurat activitatea. 

Pomii confecționate la centrul artă sunt așezaţi pe 

macheta care reprezintă livada primăverii. 
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Se  apreciază modul în care și-au desfășurat activitatea. 

Sunt invitați să se ridice pentru a ieși din sala de clasă:             

                   ”Bat din palme: clap. clap, clap! 

          Din picioare: trap, trap, trap! 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

Și la baie noi pornim!”. 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

autocritic 

lucrările 

Aşază pe 

machetă pomii 

VIII. EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 

         Copiii intră cântând “Fluturaşul meu”. Activitatea din 

această zi se finalizează prin jocul de mișcare “Fluturaşii vin 

la flori” şi “Trezeşte-te fluturaşule!” - joc liniştitor 

 

Copiii spun pe rând, ce le-a plăcut în ziua respectivă. 

Se apreciază modul de lucru și comportamentul copiilor 

din timpul activității. Ca răsplată fiecare dintre ei va primi câte 

o diplomă. 

Explicația  

Demonstrația  

 

Jocul 

 

 

Conversația 

 

Coroane cu 

fluturi 

 

Flori  

 

Bomboane  

 

Diplome 

Jocul  

 

 

Raportarea 

rezultatelor 

copiilor la 

cerinţele 

activităţii 

Participă la joc  

Respectă 

regulile jocului 

Copiii 

împărtășesc 

impresii despre 

activitatea 

desfășurată. 

 

 


