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PROIECT DE ACTIVITATE  
INTEGRATĂ     

DATA:                                                                                      
NIVELUL: I 
GRUPA :Mică “FLUTURAŞII”  
EDUCATOARE :Pîrlog Rodica 
GRĂDINIŢA :Lic. Teoretic “C-tin Angelescu”, Ianca 
TEMA ANUALĂ:’’ Când cum si de ce se întâmplă? ” 
TEMA PROIECTULUI :’’Vestitorii primăverii “  
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:”În lumea insectelor” 
TEMA ACTIVITĂŢII :’’Petrecere pentru buburuza Bibi” 
FORMA DE REALIZARE :Activitate integrată  
                                          ADP+ALA1+ADE(DLC+DEC)+ALA2 
TIPUL DE ACTIVITATE : Predare de noi cunoştinţe. 
DURATA : 1 ZI  

         SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
Verificarea deprinderii copiilor de a asculta o poveste în grup, de a reţine ideile 

acesteea şi de a demonstra că au înţeles mesajul transmis, precum imbogăţirea 
vocabularului.Stimularea imaginaţiei creatoare şi a deprinderilor practice. 

 
 
                 OBIECTIVE OPERAŢIONALE   
            *să asculte cu atenţie textul prezentat de educatoare 
            *să redea titlul poveştii ; 
            *să enumere personajele din poveste ; 
 *să picteze pe suportul dat ; 
            *să execute individual şi în grup tema dată manifestând spirit cooperant ;  
              
 
 
 
 
             ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE : 
          ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
*Întâlnirea de dimineaţă-„Bună dimineaţa prieteni dragi”                          
*Salutul: “Bună dimineaţa prietene Alex...” 
*Prezenţa 
*Calendarul naturii 
*Noutatea zilei: “Cutie surpriză” 
 
TRANZIŢII:      -exerciţii de mişcare: 
                            “1-2, 1-2,                         
                             Mergeţi toţi la fel ca noi 
                             Aşa mergem noi cei mici 
                             Ca să creştem mari voinici.” 
   
        Lângă uşă ne-aşezăm 



                   Rîndul frumos sa-l formăm 
                              La baie noi să plecăm 
                              Pe mânuţe ne spălăm 
                              Este vremea să mâncăm. 
 
                        -“Trenuleţul să-l formăm 
                            Centrele le vizităm”                     
                             
                          -“Batem tare palmele   -(joc exerciţiu) 
                             Pumnişorii îi rotim 
                             Morişca o învârtim 
                             Ne rotim şi braţele  
                             Batem şi picioarele 
                             Şi spre centre noi plecăm 
                             Şi frumos o să lucrăm.” 
 
   
  ALA 1.: – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 
            1. Artă :’’Râul din poveste’’ – pictură colectivă ; 
Sarcina didactică : 
            *intuiesc materialele de lucru ; 
 *pictează în grup rîul pe coala cu pensula; 
 *păstrează o poziţie corectă în timpul lucrului ; 
  
           2. Biblioteca: ”Prietenii buburuzei Bibi” – fişă de lucru având forma unei frunze ; 
 Sarcina didactică : 
            *denumeşte prietenii buburuzei ; 
            *colorează personajele care ti-au placut; 
           
           3. Joc de rol: “De-a cofetarii”- prajituri pentru petrecere 
Sarcina didactică: 
            *întind aluatul pe planşetă; 
 *decupează prăjituri cu ajutorul formelor 
 *aşează prăjiturile pe tavă pentru a fi duse la cuptor. 
            *păstrează curăţenia la măsuţa. 
  
ADE  -  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE 
 
          DLC : “Povestea unei buburuze” – lectura  educatoarei  
 *să redea titlul poveştii; 
 *să enumere personajele din poveste; 
 *să reproducă fragmente din poveste cu ajutorul întrebărilor puse de educatoare; 
 *să respecte succesiunea evenimentelor; 
 *să folosescă cuvintele nou învăţate. 
          DEC :“Râul din poveste”- (se desfăşoară la centrul artă)-pictură colectivă 
             *să intuiască materialele de lucru ; 
 *să picteze în grup rîul pe coala, cu pensula; 
 *să păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului ; 

 
 



ALAII-ACTIVITĂŢI RECREATIVE DE RELAXARE ŞI RECUPERATORII  
 
 -”Salvează buburuza ”- joc de mişcare                             
Sarcina didactică : 

*trage de sfoara; 
* salvează buburuza aflată pe frunza; 
*participă la joc respectând regulile acestuia; 
*răspunde motric la comenzile primite;                             

 Material didactic:                                        
  Macheta pădurea cu râul (pictat la centrul Artă), buburuze lipite pe frunza de la centrul 
Biblioteca. 
              Dansul insectelor din poveste                     
Sarcina didactică: 
               *dansează respectând linia melodică a cântecului    
  Loc de desfăşurare: holul gradiniţei. 
STRATEGII DIDACTICE :          
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, povestirea, exerciţiul, 
jocul, surpriza, expunerea, expoziţia lucrărilor. 
  
  MIJLOACE ŞI RESURSE MATERIALE: 
       Pachet surpriză, scrisoarea de la buburuză, ecusoane, planşe cu povestea, plicuri cu 
cerinţe, fişa de lucru, carioca, coala albă, acuarele, pensule, aluat pentru prăjituri, planşete, 
bonete, tava pentru prăjituri, buburuze din pet-uri, costume de buburuze, albinuţe şi fluturi.    
  FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual. 
   BIBLIOGRAFIE: 
 1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., Bucureşti 2009; 
 2. Activitatea integrată în grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul  
      preuniversitar, D.P.H.2008; 
 3.Revista învăţământului preşcolar 3-4/2013, Arlequin, Bucureşti 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 
   Activitatea începe cu prezentarea musafirilor veniţi la noi în vizită, pentru a observa 
cum se desfăşoară o zi din programul nostru la gradiniţă. 
 Le propun copiilor să facem cercul prieteniei, moment in care  fiecare copil va alege 
un ecuson, care va simboliza insecta în care este costumat şi folosind versurile, realizăm : 
 Întâlnirea de dimineaţă  
     Dimineaţa a sosit, 
     Toţi copiii au venit, 
     De mânuţe ne luăm  
     Şi frumos ne salutăm! 
   „Bună dimineaţa, insecte dragi!”  
   “Bună dimineaţa, doamna!”  



 Salutul: 
      „Bună dimineaţa (fluture, buburuză, albinuţă) Maria etc....!” 
    Voi da startul salutului începând cu primul copil din stânga mea. 
Prezenţa: -moment realizat în sala de grupă. 
 
 
 Calendarul naturii 
   Se va reactualiza ,,calendarul naturii’’ amintind în ce anotimp suntem, în ce lună,  marcând 
şi schimbările meteo, dacă este necesar. 
 
 Tranziţie:”Fluturaşii s-au trezit”- cântec 
Noutatea zilei:   
 Mimând surprinderea ca a uitat ceva important, educatoarea iese din clasă si se 
întoarce aducând o cutie surpriză şi o scrisoare de la mama buburuzei Bibi. În cutie sunt 
materialele necesare desfăşurării activităţii. Educatoarea citeşte scrisoarea de la buburuză, 
apoi deschide cutia în care găseste un poster cu o imagine incompletă şi o buburuza bibelou 
care are în interior elementele lipsă. Fiecare copil alege un element pe care îl lipeşte pe poster, 
descoperind astfel buburuza.  
 Educatoarea le propune copiilor sa o ajute pe mama buburuză şi la final să organizeze 
o petrecere pentru a le inveseli pe cele două buburuze. 
  
Tranziţie 
             „Luati seama bine”-joc cu text si cant 
La comanda ;;Trenuleţul să-l formăm 
                        Şi pe hol să ne plimbăm;;;, copiii vor ieşi pe hol, iar la intrarea în clasă se vor 
aşeza pe scăunelele aşezate în semicerc. 
 Educatoarea va citi “Povestea unei Buburuze”, în timp ce copiii vor viziona imaginile. 
La final se vor fixa titlul, personajele şi momentele principale ale poveştii şi cuvintele nou 
învăţate: poieniţă, făgădui, nectar, felinar. 
 Se scoate în evidenţă faptul că şi gâzele au familii şi întotdeauna trebuie să-şi asculte 
părinţii. 
 Activitatea se va încheia cu cântecul  “Primăvara” 
Se iese la baie pentru spălarea mâinilor şi servirea mesei(rutina şi tanziţia). 
  “Lângă uşa ne-aşezăm 
 Rândul frumos să-l formăm 
 Către baie să plecăm 
 Pe mânuţe ne spălăm 
 Este vremea să mâncăm.” 
 După servirea mesei, copiii  intră în clasă formând cercul prieteniei şi cântând cântecul 
“Câte unul pe cărare”.Sunt anunţaţi ce sarcini au de îndeplinit la sectoare, pentru a o ajuta pe 
mama buburuză. Se vor duce la sectoare în funcţie de ecusoanele primite la întâlnirea de 
dimineaţă şi anume: buburuze, albinuţe şi fluturaşi. Vor intui materialele de lucru de la fiecare 
sector şi educatoarea le va prezenta sarcinile de lucru. 
           La sectorul BIBLIOTECA copiii vor rezolva fişa de lucru,, Prietenii buburuzei Bibi”.  
           La sectorul ARTĂ copiii vor picta” Râul” din Povestea buburuzei Bibi. 
 La sectorul JOC DE ROL  copiii vor realiza prăjituri pentru petrecerea buburuzei. 
          După ce s-au prezentat centrele şi sarcinile de lucru, vom face câteva exerciţii de 
încălzire a musculaturii fine de la mânuţe, după cum ne sugerează versurile: 
                 



              
               “Batem tare palmele 
                 Pumnişorii îi rotim, 
                 Morişca o învârtim 
                 Ne rotim şi braţele 
                 Batem şi picioarele 
                 Şi la centre noi plecăm 
                 Şi frumos o să lucrăm.” 
         Educatoarea urmăreşte fiecare copil, se reiau explicaţiile dacă este nevoie, chiar îi ajută 
pe cei care necesită sprijin. După ce au recunoscut prietenii buburuzei, de pe fişa de lucru, 
copiii vor colora personajele preferate motivând alegerea făcută.Pe fişa frunză de la centrul 
Bibliotecă vor fi aplicate buburuzele realizate anterior din pet-uri, pentru a putea fi folosite la 
jocul ,,Salvează Buburuza,,. Râul pictat la centrul Artă va completa macheta realizată în 
prealabil pe holul grădiniţei, iar prăjiturile la centrul Joc de rol vor fi servite de copii în 
incheierea activităţii. 
         Folosind metoda”Brainstorming” se vor aprecia lucrările copiilor. 
          TRANZIŢIE. “Bat din palme clap , clap,clap”           
              Finalitatea zilei 
           Macheta din holul grădiniţei 
             Ziua se incheie cu jocul “Salvează buburuza” şi “Dansul insectelor” 
              Educatoarea face aprecieri referitoare la comportamentul copiilor în timpul 
activităţilor. 
 Activitatea se încheie cu cântecul “Înfloresc grădinile” 
              Pentru toată activitatea lor copiii primesc prăjituri şi buburuzele pe care le-au 
salvat din râu. 
    Plecarea acasă se face pe versurile: 
          Rândul iute să-l formăm, 
          Acasă voioşi plecăm. 
    „Bună ziua, insecte dragi!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCRISOAREA 

 
DRAGI COPII DIN GRUPA FLUTURAŞILOR , 

 
 

 Sunt o buburuză şi sunt tare supărată deoarece fetiţa mea, buburuza Bibi, a plecat de 
dimineaţă la joacă şi nu s-a mai intors. Sunt foarte îngrijorată ca a plecat la râu, deşi i-am spus 
ca nu are voie si ar putea fi în pericol. Am mare nevoie de ajutorul vostru! Am auzit ca sunteti 
o grupa de copii cuminţi, harnici şi pricepuţi, aşa ca  v-am adus aici câteva lucruri pe care 
trebuie sa le realizaţi pentru a putea să o găsim pe Bibi. 



 Eu vă multumesc din suflet că m-aţi ascultat, şi sunt sigură că o să rezolvaţi toate 
sarcinile primite. 
 
                                                                                 SEMNEAZĂ, 

                                                                  Mama Buburuză 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 
ETAPELE ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL  ACTIVITĂŢII 

STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

MOMENT 
ORGANIZATORIC 

Pregătirea materialului didactic. 
Aranjarea mobilierului. 
Intrarea copiilor în clasă. 

 
 
Conversaţia 

 
 
 

CAPTAREA ATENŢIEI Se va realiza prin cutia surpriză şi 
citirea mesajului de la Mama 
Buburuză, care le cere ajutorul 
copiilor pentru a realiza câteva 
sarcini, necesare pentru a o găsi pe 
fetiţa ei, “Buburuza Bibi “ care s-a 
pierdut. 

Conversaţia  

ANUNŢAREA TEMEI Se anunţă copiii că vor desfăşura o 
activitate cu tema “Petrecere pentru 
Buburuza Bibi” în care  vor asculta 
“Povestea unei Buburuze”, apoi vor 
realiza sarcinile primite de la Mama 
Buburuză, deoarece aceasta le-a 
cerut ajutorul. 

Explicaţia Îşi însuşesc 
sarcinile ce 
trebuie să le 
rezolve; 

DESFĂŞURAREA      
ACTIVITĂŢII 

Se narează  povestea cât mai 
expresiv, folosind mimica şi gestica 
ce corespund, însoţite  de 
prezentarea imaginilor. 
 Povestirea  se va realiza pe un ton 
cald, plăcut, atractiv. 
 Pe parcurs se vor explica  cuvintele 
necunoscute:poieniţă, nectar, 
făgădui. 

Explicaţia 
 
 
Lectura 
educatoarei 
Problematizarea 
 

 
Capacitatea 
copiilor de a 
asculta cu 
atenţie 
textul 
povestirii 
 
 
 
 
 



      FIXAREA 
CONŢINUTULUI 

Fixarea povestirii 
În scopul fixării momentelor 
principale ale povestirii, copiii vor fi 
solicitaţi  să precizeze titlul povestirii 
şi să redea ideile principale , 
folosindu-se de imaginile afişate. 
  Li se va cere  să spună ce   i-a 
impresionat mai mult şi să-şi 
motiveze opţiunea.    Se va face 
fixarea activităţii şi aprecieri asupra 
participării şi comportamentului 
copiilor la activitate. 
 

Conversaţia 
 
 
Problematizarea 
 
Aplauze 
 
 

Aprecieri 
pozitive 
asupra 
răspunsurilor 
copiilor 
 
Capacitate 
copiilor de a 
stabili 
cronologic  
momentele 
principale  

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII  Se prezintă copiilor centrele de 
interes, şi se explică sarcinile  pentru 
fiecare centru: 
Biblioteca: - să recunoască prietenii 
buburuzei Bibi, sa coloreze 
personajele care i-au placut şi să 
motiveze alegerea făcută. 
Arta-DEC: pictură colectivă–“Râul 
din poveste”. 
Joc de rol:-să pregătească prăjituri 
pentru petrecerea buburuzei. 
Copiii  vor lucra la centre în funcţie 
de ecusoanele alese. 
La fiecare centru se va afla un 
ecuson identic cu cel al copiilor. 
  Le voi ura copiilor:‘’Spor la lucru‘’ 
Educatoarea trebuie să urmărească 
modul de lucru la fiecare centru. 
După ce copiii finalizează lucrul la 
un centru educatoarea spune: Stop şi 
formăm “Cercul prieteniei” unde se 
vor face exerciţii de mişcare. 
 La terminarea activităţilor pe centre, 
copiii vor  merge pe hol pentru a 
completa macheta şi la baie pentru a 
se spăla pe maini. 

 
 
Conversaţia 
 
 
 
Demonstraţia 
 
Exerciţiul 

 
 
 
 
 
 
 
Realizarea 
sarcinilor de 
la centre 

EVALUAREA 
PERFORMANŢEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecierea lucrărilor se va face prin 
expoziţia lucrărilor. 
Copiilor li se vor adresa intrebari 
legate de activitatea desfasurata .   
 
 În jurul machetei ,copiii vor 
desfasura jocul ”Salvează 
Buburuza!” si vor dansa ”Dansul 
insectelor”. 
Toţi copiii vor fi costumaţi în 
insecte. 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstraţia 
 

Aprecieri 
verbale 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 



 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÎNCHEIEREA       
ACTIVITĂŢII                        

  La jocul “Salvează Buburuza” 
copiii vor trebui să tragă  de sfoară 
frunza cu buburuza,  pentru a o 
scoate pe malul  râului.  
    La ”Dansul Insectelor” copiii 
danseaza respectând mişcările şi 
linia melodică a cântecului. 
La final copiii vor fi invitaţi sa-şi 
imagineze că sunt la televizor  şi dau 
un interviu,  trebuind să raspundă la 
întrebarea “Ce mi-a placut azi la 
grădiniţă?” După ce au raspuns vor 
intra în clasă pentru a mânca 
prăjituri. 
 
  Pentru că toţi copiii au fost cuminţi 
şi harnici, Mama Buburuză îi recom- 
pensează cu buburuzele  salvate din 
râu. 
 
Plecarea acasă se face pe versurile: 
Rândul iute să-l formăm, 
Acasă voioşi plecăm. 
-Bună ziua, insecte dragi! 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recompensa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


