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TEMA ANUALĂ:’’ Cu ce si cum exprimăm ceea ce gândim? ” 

TEMA PROIECTULUI : ”În lumea basmelor” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:”Poveştile ne învată lucruri bune despre viaţa” 

TEMA ACTIVITĂŢII :’Pe tarămul povestilor” 

FORMA DE REALIZARE :Activitate integrată 

                                          ADP+ALA1+ADE(DLC+DEC)+ALA2 

TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidare şi verificare de cunoştinţe. 

DURATA : 1 ZI  

         

           SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

        Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la povestile şi 

personajele studiate,dezvoltarea creativitaţii si expresivitaţii verbale,a fluenţei si originalităţii 

în vorbire şi gândire prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul acestora. 

Educarea capacităţii de a exprima verbal şi nonverbal emoţii,sentimente,idei si opinii 

proprii. 

                   

 

                    OBIECTIV CADRU: 

           Dezvoltarea  capacitatii de exprimare orala,de intelegere si utilizare  corecta a  

semnificatiilor  structurilor verbale orale; 

  

                

 



          OBIECTIVE  DE REFERINTA 

- să identifice povestea şi personajele, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori  sau pe baza 
descrierii făcută de educatoare/copii;  

- să aşeze imaginile, ce ilustrează scene din poveste, în ordinea desfăşurării evenimentelor;  

- să povestească episoade reprezentative din povestea indicată utilizând cuvinte şi expresii 
consacrate; 

 -să demonstreze  cunoașterea continutului poveștii în diverse situaţii:validare/ 
invalidare,afirmaţii,interpretare de personaje. 

- să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini cu privire la povestea Albă ca Zăpada și cei 

șapte pitici; 

 -să numească materialele şi instrumentele de lucru; 

 -să-şi consolideze deprinderea de a pictat  pe  diferite  suprafeţe; 

 

 

 

 
              ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE : 

          ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

*Întâlnirea de dimineaţă-„Amestecă/Ingheată/Formează perechi!”                          

*Salutul: “Bună dimineaţa ,copil vesel/frumos!.” 

*Prezenţa 

*Calendarul naturii 

*Noutatea zilei: Piticul” Mutulică “din Povestea Albă ca Zăpada si cei șapte pitici. 

 

TRANZIŢII:      -exerciţii de mişcare: 

                             -“ 1,2,3-Fuga după prietenii mei” 

                             -“Alba ca Zăpada”-cântec 

          

                   Lângă uşă ne-aşezăm 

                   Rîndul frumos să-l formăm 

                              La baie noi să plecăm 

                              Pe mânuţe ne spălăm 

                              Este vremea să mâncăm. 

 



                            -“Trenuletul să-l formăm 

                            Centrele le vizitam”                     

                           

                            -“Bat  din  palme,clap,clap,clap 

                              Din  picioare  trap,trap,trap 

                              Ne învârtim,ne răsucim  

                              Si la centre  noi pornim. 

 

     

 

 

 

                         ALA 1.: – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 

            1. Artă :’’Castelul’’ – pictură colectivă  pe pânză ; 

Sarcina didactică : 

            -intuiesc materialele de lucru ; 

 -pictează cu pensula  castelul desenat pe pânză; 

 -păstrează o poziţie corectă în timpul lucrului ; 

  

           2. Biblioteca: ”Biletul pentru spectacol »   - trasare pe puncte  si semne grafice; 

 Sarcina didactică : 

              -trasează  pe puncte numele poveştii si semne grafice ; 

              -utilizează corect instrumentele de scris; 

           

           3. Joc de rol :”Atelierul de croitorie  .‘ 

Sarcina didactică: 

            -copiii  îşi vor pregăti costumele pentru carnaval 

  

ADE  -  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE 

 

          DLC : « Povestea Albă ca Zăpada și cei șapte pitici » -repovestire 

          DEC : »Castelul »-pictură colectivă în centrul Artă 



         

ALAII-ACTIVITĂŢI RECREATIVE DE RELAXARE ŞI RECUPERATORII  

 

          -« E spectacol în gradinţă » -prezentare de costume şi cântece ; 

               

         	Sarcina	didactică	

  Fiecare copil isi va prezenta costumul și numele personajului .Continua spectacolul cu 
cântecele:Ïn lumea basmelor”şi” Albă ca Zăpada.” 
	

									Loc	de	desfăşurare:	holul	gradiniţei.	

 

STRATEGII DIDACTICE :          

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, repovestirea, lucrul în 

grup, dialogul, jocul, surpriza,metoda Mâna oarbă expunerea, metoda Pălăriilor Gânditoare. 

  

  MIJLOACE ŞI RESURSE MATERIALE: 

         Medalioane-pălării,săculet,Piticul Mutulică,scrisoare,decorul pentru carnaval,pălarii  

colorate(cele 5 culori)imagini din poveste,pânza,tempera,pensule,carioca,fişe,eşarfe,coroane, 

diferite costume ,paiete,umerase. 

 

  FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual. 

  RESURSE UNMANE:preșcolarii grupei mari si educatoarea; 

  

   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.Metode interactive de grup,Editura ARVIS 

 4.RevIPP-Proiectare-Supliment al Revistei Învaţamântul Preşcolar si primar,Editura Arlequin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                

                                       SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 

 

                  

 

             La sosirea copiilor la grădinita ,în ALA 1 ,sunt deschise trei centre: 

             Artă-desenează castele din poveşti; 

            Joc de rol-pregătim materiale pentru activitate; 

            Construcţii-„Castele” din diferite piese de construcţii. 

                  Copiii îsi aleg singuri centrul unde vor să se joace până la începerea activităţilor. 

       

          Copiii în trenuleț intră in sala de clasă .Aici întalnesc o lume de basm. Ajunşi în 
această lume,,ei formeaza” Cercul prieteniei”.  
         Le propun copiilor să facem cercul prieteniei, moment in care numărăm 1-2,1-2 . 

 

Întâlnirea de dimineaţă  

     Dimineaţa a sosit, 

     Toţi copiii au venit, 

     De mânuţe ne luăm  

     Şi frumos ne salutăm! 

   „Bună dimineaţa, copil frumos!”  

   “Bună dimineaţa, doamna!” 

 

  

 

 Salutul: 

      „Bună dimineaţa ,copil frumos Maya,etc....!” 



         Salutul între copii se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare “Cercuri 

concentrice” combinată cu metoda “Amestecă! Ingheaţă! Formează perechi!”. 

După cifra aleasă ,se formează două cercuri concentrice.La semnalul educatoarei”Amestecă” 

copiii se învârtesc.Cand rostesc”Ingheată”aceştia se opresc şi “Formează perechi”,copii din 

interior se intorc cu faţa către cei din exterior,se iau de mână se salută si împartaşesc impresii. 

  

 

         Prezenţa:  

      “După  ce  ne-am  salutat 

       Şi  frumos  ne-am  prezentat 

       Colegii ne-am  întâlnit 

       Cine  oare  n-a  venit?” 

        Fiecare copil când îsi aude numele , îşi aşează  o faţă veselă la panoul de prezenţă 

 

 

 Calendarul naturii 

            Se va realiza prin adresarea de întrebări: In ce anotimp suntem?; Cum este vremea 

afară?; Cum ne-am îmbrăcat noi? 

      Se va reactualiza ,,calendarul naturii’’ amintind în ce anotimp suntem, în ce lună,  

marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar. 

 

   Tranziţie:”1,2,3 Fuga după prietenii mei” 

 

   Noutatea zilei:  

          Se  aude  un  ciocănit în  uşa  de la clasă. Când  uşa  se deschide , Piticul Mutulică cu o 

scrisoare , un săculet și o cutie în mână, vrea să intre în lumea basmelor. Pe fond muzical 

,copii i aleg din saculeţul piticului ecusoane pălării(5culori).Când termină de împărţit 

ecusoanele ,educatoarea citeşte scrisoarea de la Mutulică .Acum află copiii că Mutulică vrea 

să ştie dacă ei au auzit de povestea din care el face parte. Astăzi ne vom aminti povestea Albă 

ca Zăpada şi cei șapte pitici ,jucându-ne cu pălăriile  gânditoare. In cutie  sunt  materialele  

necesare desfăşurării activităţii .       

    La semnalul educatoarei toţi   copiii se grupează dupa culoarea pălăriei la pălăria mare. 



  Astăzi,aşa cum am spus,fiecare pălărie va avea de gândit şi de rezolvat sarcini pentru a-i 

arăta lui Mutulică că ştim povestea Albă ca Zăpada.La  sfârşitul activităţii ,Piticul Mutulică 

ne-a pregătit şi o surpriză,dar până atunci sa trecem la treabă. 

        

              Voi pregati cate sase sarcini,in functie de culoarea si rolul palariei. 


Sunt explicate copiilor rolurile fiecărei pălării în parte:  
 
- pălăria albă prezintă faptele aşa cum s-au întâmplat, fără a le comenta;  
- pălăria roşie are rolul de a exprima sentimentele trezite de poveste;  
- pălăria neagră are rolul de a prezenta lucrurile negative(rele) din poveste; 

- pălăria galbenă are rolul de a aprecia lucrurile pozitive(bune);  
- pălăria verde are rolul de a găsi o altă rezolvare la problema din poveste;  
- pălăria albastră are rolul de conducător al discuţiilor dintre celelalte pălării; 

 
Evaluare: Cu ajutorul pălăriei albastre se realizează un mic rezumat al concluziilor tuturor 
celorlalte pălării, fiecare are dreptul de a-şi spune părerea despre ideile emise.  
 

 

              Activitatea  se  va incheia  cu cantecul  “Albă ca Zăpada”. 

      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, se intră în clasă formând  cercul prieteniei. Sunt anunţaţi ce 

sarcini au de îndeplinit la sectoare, pentru a-i demonstra piticului cât de multe ştiu. 

      Copiii grupei mari vor realiza decorul,costumele şi biletele pentru spectacolul ce va urma.  

. Se vor duce la sectoare în funcţie de ecusoanele primite. Vor intui materialele de lucru de la 

fiecare sector şi educatoarea le va prezenta sarcinile de lucru. 

           La sectorul BIBLIOTECĂ copiii vor trasa pe puncte”’Biletul pentru spectacol” .  

           La sectorul ARTĂ copiii vor picta pe pânză ”Castelul”. 

 La sectorul JOC DE ROL  -“Atelierul de croitorie”-copiii vor pregăti costumele 

pentru spectacol. 

        După ce s-au prezentat centrele şi sarcinile de lucru ,educatoarea le urează spor la lucru 

copiilor. 



                 

         Educatoarea urmăreşte fiecare copil, se reiau explicaţiile dacă este nevoie şi  îi ajută pe 

cei care necesită sprijin. 

      După finalizarea lucrului la centre ,copiii in trenuleţ vor ieşi in holul grădiniţei ,unde vor 

realiza cu materialele lucrate în centre, scena pentru spectacol . 

         Folosind metoda”Turul Galeriei” se vor aprecia lucrările copiilor. 

         

                   

                  TRANZIŢIE. “Bat din palme clap,clap,clap…. 

                                             Din picioare trap,trap,trap… 

                                              Ne –nvârtim,ne răsucim 

                                              Şi la baie noi pornim.” 

       Toţi copiii se  vor costuma pentru spectacolul “In lumea basmelor”,pentru ALA2. 

               
 
   Finalitatea zilei       
          Fiecare copil îşi va prezenta costumul  şi numele personajului .Continuă spectacolul cu 
cantecele:Ïn lumea basmelor”şi” Albă ca Zăpada.” 
 

 

                 Educatoarea face aprecieri referitoare la comportamentul copiilor în timpul 

activităţilor.  

              Pentru toată activitatea lor, copiii primesc de la Piticul Mutulică  bomboane,  în semn 

de mulţumire. 

     

          Plecarea acasă se face pe versurile: 

          Rândul iute să-l formăm, 

          Acasă voioşi plecăm. 

          „Bună ziua, dragilor!” 

 

 

 

 

 

 



                                       DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL  ACTIVITĂŢII 
STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Aerisirea sălii de grupă,pregatirea 

materialului didactic necesar:frontal si 

individual. 

Intrarea copiilor în sala de grupă se face in 

trenuleţ , formând  apoi Cercul prieteniei. 

 

 

 

 

  

 

  

CAPTAREA ATENŢIEI Se va realiza prin prezenţa Iepurasului cu 

surprizele lui. 

Conversaţia  

ANUNŢAREA TEMEI SI 

A OBIECTIVELOR 

     Voi iniţia o discutie referitoare la 
problema cu carea a venit Iepurasul si voi 
anunta tema :”Formeaza mutimi dupa 
criteriul forma 
gros/subtire).-ex,cu material individual. 

Conversatia 

Explicaţia 

 

 

 

 

PREZENTAREA 

CONŢINUTULUI ŞI 

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

 

Formarea de multimi la masa educatoarei si 

numirea lor dupa criteriul gros/subtire. 

 

Compararea celor doua 

multimi(gros/subtire) 

 

Verbalizarea actiunilor. 

 

 

Explicaţia 

Problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacita-tea 

copiilor de a 

raspunde si a 

rezolva 

sarcinile   

 
 
 
 
 
 
 



DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII Se prezintă copiilor centrele de interes, şi se 

explică sarcinile  pentru fiecare centru: 

Arta-DEC: “Morcovi grosi/morcovi 

subtiri”-modelaj 

STIINTA-Rezolvarea sarcinii de pe fisa 

 Copiii  vor lucra la centre în funcţie de 

ecusoanele alese. 

  Le voi ura copiilor:‘’Spor la lucru‘’ 

Educatoarea trebuie să urmărească modul de 

lucru la fiecare centru. După ce copiii 

finalizează lucrul la  centre, educatoarea 

spune: Ingheaţă , ne adunăm, formăm 

“Cercul prieteniei” unde se vor face exerciţii 

de mişcare. 

 La terminarea  activităţilor pe centre, copiii  

vor merge  în holul grădinitei vor desfasura 

jocul”Stafeta morcovilor”. 

   

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Demonstraţia 

 

Exerciţiul 

 
 
 
 
 
 
 
Realizarea 

sarcinilor de 

la centre 

EVALUAREA 

PERFORMANŢEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Copiilor li se vor adresa întrebări legate de 

activitatea desfasurata. 

Vor cânta cantecele legate de tema 

„Toamna”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

verbale 

 



ÎNCHEIEREA  

ACTIVITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Pentru că  l-ati ajutat pe Iepuras  sa-si 

aranjeze corect morcovii pentru iarna,vrea sa 

va serveasca cu bomboane in semn de 

multumire.  

  Fiecare copil serveste o bomboana 

spunand”Multumesc!” 

Plecarea acasă se face pe versurile: 

Rândul iute să-l formăm, 

Acasă voioşi plecăm. 

-Bună ziua! 

 

 

 

 
 


