
                          
 

Unitatea : Grădiniţa Nr.17 Tulcea 

Nivelul grupei: 1 

Data:  

Educatoare: Canareica Adina 

Tema anuala :“Cum este/a fost si va fi aici pe pamant?” 

Proiectul : ,,Lumea vie’’ 

Tema saptamanii:”Animale domestice” 

Categoria de activitate: Activitate matematică 

ADE: Domeniul stiinta(DS) 
Tema activitatii :”Gaseste-mi familia” 

Tipul de activitate:verificare-consolidare 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Scopul: Consolidarea  şi verificarea cunoştinţelor copiilor despre formarea  de grupe 

dupa anumite criterii date; aprecirea  globală şi sesizarea relaţiilor cantitative prin punere 

în corespondeţă 

 Obiective operaţionale: 

O1-să formeze grupe după criteriul  formă sesizând apartenenţa obiectelor la o grupa; 

O2-să compare două mulţimi prin punere în perechi; 

O3-să sesizeze diferenţele cantitative ; 

O4-să exprime rezultatele comparaţiilor utilizând expresiile “mai multe/mai puţine”. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,exerciţiul,demonstraţia,jocul. 

Mijloace didactice:macheta,jetoane cu animale domestice (mama și puii),păpușa țăran, 

etc.  

 

Forme de organizare:frontală, individual 

Durata:15` 

Sarcina didactică:Separarea grupelor după un criteriu precizat, aprecierea globală şi 

sesizarea relaţiilor cantitative prin punere în corespondenţă 

Regulile jocului:Copiii  tebuie să-l ajute pe bunic să iși aducă animăluțele în ogradă. La 

solicitarea educatoarei, copiii aleg din cutie un jeton care o reprezintă pe mama puilor, apoi îi 

caută puii și îi duc la mama lor. 

Elemente de joc:surpriza, mânuirea materialului, stimulente. 

  Bibliografie: 

1. Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, 

București 2005. 

    2. Revista învățământului preșcolar 3-4/2011  

 

 

      



                                  DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
EVENIMENT 

DIDACTIC CONTINUT STIINTIFIC 

STRATEGIA DIDACTICA EVALUARE 

(INSTRUMENTE SI 

INDICATORI) 
METODE SI 
PROCEDEE 

MIJLOACE DIDACTICE 

1. Momentul 

organizatoric 

Pregatesc climatul unei bune 

desfasurari a activitatii: 

-aranjarea scaunelelor in forma de 

semicerc; 

-pregatirea materialului 

conversatia  Observarea 

comportamentului 

verbal si non-verbal 

al copiilor 

2. Captarea 

atentiei  

 Se va realiza prin prezentarea sub 

forma de surpriza a machetei. Pe 

macheta se afla un bunic suparat ca 

animalele i-au fugit si le vrea 

inapoi in ograda. 

 

-surpriza 

 

 

- explicaţia 

-macheta cu o papusa 

reprezentand un taran 

-cutiuta cu jetoane 

reprezentand mamele  

-jetoane reprezentand puii 

 

Receptarea mesajului 

3.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

Voi anunta tema activitatii: 

„Gaseste-mi familia”.Astazi vom 

forma grupe de animalute si apoi  

vom compara grupele punand  
animalutele unul langa altul pentru 

a vedea unde sunt mai multe si 

unde mai putine. 

 

- conversaţia  

 - copiii sunt atenti 

Repetarea temei de 

catre un copil 

4.Reactulaizarea 

cunostintelor 

 Vom purta o scurta discutie despre 

animalele domestice. 

 

- conversatia  

 

 

- denumesc animalele 

domestice 

 

- frontala 

-individuala 

5. Dirijarea 

invatarii  

 

 

Explicarea si demonstrarea jocului  

Un copil numit d educatoare va 

veni in fata si va extrage din cutie 

o „mamica” pe care o va aseza pe 

macheta.De pe masa va alege pe 
copiii acesteia si ii va aseza langa 

ea.Se executa aceeasi sarcina de un 

alt copil cu un alt animal. 

Urmatoarea sarcina va fi aceea de a 

compara cele doua grupe. Dupa 

indeplinirea sarcinilor cele doua 

grupe de animale  vor fi luate de pe 

macheta de catre educatoare pentru 

a face loc urmatoarelor doua grupe. 

Executarea jocului de proba. 

Un copil numit de educatoare va 
executa jocul de proba. 

Se aplauda fiecare raspuns corect. 

Desfasurarea jocului 

Se desfasoara jocul frontal, fiind 

antrenati cat mai multi copii, 

insistand pe exprimarea intr-un 

limbaj matematic adecvat. 

Complicarea jocului 

Voi cere copiilor sa aseze 

animalutele din cele doua grupe 

ramase pe macheta unul langa altul 

- explicaţia  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- demonstraţia 

 

 

- exerciţiul 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-frontala 

-individuala 

- descopera mamele 

si puii 
- formeaza grupe de 

animale 

 

 

- compara grupele 

 

Corectitudinea in 

indeplinirea 

sarcinilor. 

 

 
-se efectueaza jocul 

de proba 

 

Evaluarea 

raspunsurilor 

 

 

 

 

 

 



si sa compare cele doua grupe. 

 

 

 

-compara grupele 

prin punere in perechi 

- stabilesc care grupa 

are mai multe obiecte 

6.  Obtinerea  

performantei 

 Propun copiilor sa se imparta in 

doua grupe: baietei si fetite.Fiecare 

fetita va lua un baietel de mana. Se 
va observa care grupa are mai 

multe obiecte. 

 

- conversaţia 

 
- exerciţiul 

 

 

 

- frontală 

- copiii formeaza 

perechi fete-baieti 
- stabilesc in care 

grupa sunt mai multi, 

mai putini 

7. Incheierea 

activitatii 

In incheiere voi face aprecieri 

asupra modului in care copiii au 

participat la activitate si le voi oferi 

stimulente. 

 

- exerciţiul 

 

 

-frontală 

-copiii primesc 

stimulente 

 

   

 

  

 


