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DATA: 23 03 2018

GRUPA: mare-mijlocie

GRĂDINIȚA: Cu Program Normal Sat-Șugatag

EDUCATOARE: Duma Anamaria

TEMA ANUALĂ: ”Cine și cum planifică, organizează o activitate?”

SUBTEMA: ”De la bobul de grâu la pâinea caldă”

TEMA ZILEI:  ”Brutarii grădiniței”

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

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi

DURATA: o zi

2



                                 ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE

I.ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - ÎNTÂLNIREA DE 

DIMINEAȚĂ:  Brutarii grădiniței, salutul și prezența - ,,Bună dimineața 

brutar…!” ; calendarul naturii ; împărtășirea cu ceilalți -,,Ghicește ce-ai gustat?”

TRANZIȚII: ,, Sunt atâtea meserii”-joc cu text și cânt

II.JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE:

a) . ȘTIINȚĂ: ,,Șirul crescător de covrigei”–exercițiu cu material individual

  BIBLIOTECĂ: ,,Spice de grâu” –exerciții grafice

  ARTĂ: ,,Farfurioare vesele” – lipire

b) . PROGRAM  RECREATIV: ,,Petrecerea brutarilor”  -jocuri distractive

III. ACTIVITĂȚI  PE  DOMENII  EXPERIENȚIALE

a) . DLC: ,,POVESTEA PÂINII „ de Zully Mustafa – lectua educatoarei

b) . DEC: ,,BRUTARII GRĂDINIȚEI”  - modelaj

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Consolidarea cunoștințelor  copiilor referitoare la pâine și procesul de obținere a 

produselor de panificație;

 Perfecționarea și consolidarea deprinderii de a modela; 

 Stimularea creativității pe jocuri și activități diverse.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a 

înțeles

 Să se exprime în propoziții simple și corecte din punct de vedere gramatical;
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 Să alcătuiască propoziții după imaginile din poveste;

 Să modeleze diverse modele  de panificație folosind tehnici cunoscute;

 Să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;

 Să creeze obicte din materialele puse la dispoziție ( Artă) pentru a fi utilizate în 

cadrul activității;

 Să manifeste interes petru activitățile desfășurate;

 Să denumească materialele și instrumentele de lucru;

MATERIALE: produse de panificație, covrigei, jetoane cu cifre, fișe cu spice de grâu, 

carioca, creioane culorate, farfurii colorate, floricele de hârtie, lipici, imagini Povestea 

Pâinii, șorțulețe, forme,  aluat, farfurii, șervețele, diplome.

METODE ȘI PROCEDEE: jocul, observația, conversația, explicația, demonstrația, 

problematizarea,  ,,explozia stelară”, ,,turul galeriei”.

RESURSE UMANE: copiii  grupei, educatoarea.

BIBLIOGRAFIE:

 ,,Curriculum  Pentru Învățământul Preșcolar”,  Ed. Dph-București, 2009 

 ,,Activitatea Integrată în Grădiniță”,  Ed. Didactica Plublishing House, 2008

 ,,Revista Învățământului Preșcolar”, Ed. Arlequin , 2012
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SCENARIUL  ZILEI

ADP:  Ziua va debuta cu întâlnirea de dimineață, copiii fiind așezați în semicerc 

în fața centrului tematic. SALUTUL: 

                                        Dimineața a sosit,

                                        Toți brutarii  au venit,

                                        În cerc să ne adunăm, 

                                        Cu toți să ne salutăm!

După salut se face prezența zilnică.

ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI: 

             Schimbul de impresii, aducerea în prim-plan a experiențelor proprii, 

părerea despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au trăit recent. Acest moment

solicită întreaga grupă, învățând să asculte și să-și exprime trăirile.

ACTIVITATEA DE GRUP:

             Completăm împreună calendarul naturii, stabilim data, ziua, anotimpul, 

starea vremii și cum ne îmbrăcăm. 
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NOUTATEA ZILEI:

                ”Copii, astăzi este o zi frumoasă, iar pe parcursul acestei zile vom avea 

parte de mai multe activități interesante.”   Educatoarea le-a pregătit ca surpriză 

un joc senzorial ,,ghicește ce-ai gustat” unde  copiii vor descoperi trei produse de 

panificație (pâine, cozonac, biscuiți). Aceștia vor gusta o bucățică de ...ceva 

misterios apoi vor identifica din ce categorie de produs face parte.

TRANZIȚIE:

                                  ”Dacă vrem să fim voinici / Facem sport încă de mici,

                                  Alergăm ca iepurașii / Și zburăm ca fluturașii.

                                  La măsuțe ne-așezăm / Și începem să lucrăm.”

           ALA1: 

- La centrul ȘTIINȚĂ copiii vor  așeza în ordine crescătoare mulțimile de 

covrigei.

- La centrul BIBLIOTECĂ vor avea sarcina de a realiza ,,spice de grâu”- 

exerciții grafice.

-  La centrul ARTĂ  copiii  vor pregăti ,,Farfurioare vesele”  pentru produsele 

de panificație realizate de ei la DEC.

La sfârşitul activităţilor se realizează „Turul galeriei” iar lucrările copiilor se 

vor expune la panoul grupei.

                TRANZIŢIE

             Ghicitoare despre brutar. 

Cu arome-mbietoare

Painea rumena apare

Din cuptorul dogorit

                Cine-o scoate multumit?
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După această ghicitoare , educatoarea citește  copiilor o scrisoare  trimisă de

brutarul pe care l-au vizitat zilele trecute și care este foarte necăjit pentru că are de făcut

foarte multe chifle și foarte multi covrigei și nu reușește singur.De aceea, el ne roagă să-

l ajutăm.Pentru a-l putea ajuta pe brutar ,copiii trebuie să cunoască tainele brutăritului.

Toate aceste cunoștințe vor fi dobândite pe parcursul acestei zile , dar în special
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ascultând cu atenție  Povestea pâinii de Zully Mustafa( DLC)  și modelând aluatul

trimis de brutar( DEC).

La sfârșitul zilei vom realiza o expoziție cu lucrările copiilor. Activitatea se 

va încheia cu o evaluare : vom verbaliza activitățile desfășurate în decursul zilei, se vor 

acorda diplome de merit pentru cei mai buni brutari și vom organiza o petrecere în 

cinstea brutarilor (ALA2) . Voi aprecia munca fiecărui copil, comportamentul lor pe 

parcursul întregii activități și îi voi declara de azi înainte cei mai buni brutari.

Desfăşurarea activităţii din cadrul domeniilor experienţiale:

EVENIMENTU
L DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE

EVALUARE

1.Moment 
organizatoric

- amenajarea spaţiului 
educaţional;
- pregătirea materialelor 
didactice pentru activitate.

2.Captarea 
atenției

-se realizează prin citirea unei 
scrisori trimise de către un 
brutar supărat  că nu reușește  să
facă atâția covrigi și ne roagă 
să-l ajutăm.

Conversaţia

Problematizare
a 

Copiii ascultă 
cu atenție 
textul scrisorii.
70%
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3.Anunţarea 
temei și a 
obiectivelor 
operaționale

În continuare copiii vor fi 

anunțați că vor asculta  o 

poveste numită ,,Povestea 

painii” de Zully Mustafa, în care

este descris drumul pe care îl 

parcurge pâinea , de la bobul de 

grâu până ajunge pe masa 

noastră.După aceea vor modela 

aluatul trimis brutar, realizând 

diferite produse de panificație.

Se prezintă obiectivele 

operaționale pe înțelesul 

copiilor.

Conversaţia
Explicaţia 

Repetarea 

titlului

poveștii.

80%

4.Prezentarea 
noului conținut și 
dirijarea învățării

Educatoarea va reda cât mai 
expresiv conținutul lecturii 
prezentând pe parcurs imaginile.
Se vor explica expresiile și 
cuvintele noi din text: pufoasă, 
dospit, malaxor, rumen și 
panificație. 

Mesajul și ideile principale vor 
fi fixate prin întrebări:
,,V-a plăcut povestea ? “
,,Cum se numește ?”
,,Despre cine este vorba în 
poveste?”
,,Ce a aflat Ștefan în timpul 
vacanței petrecute la bunici?”
,,Ce ingrediente conține aluatul 

Conversaţia

Explicaţia

Observarea 
liberă şi dirijată

Problematizare
a

Ascultă cu 
atenție textul 
poveștii
90%

Copiii se 
exprimă corect
din punct de 
vedere 
gramatical
80%
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din care se face painea?”
Copiii vor primi șorțulețe și vor 
realiza produse de panificație 
din aluatul trimis de brutar.
Se prezintă modelul , se explică 
și demonstrează tehnica de 
lucru.
În timp ce copiii lucrează, 
educatoarea va trece printre 
măsuțe pentru a da indicațiile 
necesare.
Produsele obținute vor fi puse în
tăvi și coapte în cuptorul 
electric.
Copiii merg să se spele pe mâini
cântând.

Copiii au 
înțeles tehnica 
de lucru.

5.Obținerea 
performanței

Copiii se întorc înapoi la 
poveste. Oare brutarul este 
mulțumit de produsele noastre?
Unde credeți că ajung produsele
obținute în brutărie?
Doar continuând povestea vom 
afla.

Explicaţia

Conversaţia Copiii răspund 
la întrebări .
70%

6.Realizarea feed-
back-ului

Se va realiza cu ajutorul 
exploziei stelare.Copiii sunt 
așezați în semicerc si vor 
răspunde la următoarele 
întrebări:
UNDE își petrece Ștefan 
vacanța de vară?
CE îi dă bunicul  lui Ștefan 
dintr-un săculeț?
CÂND semănăm boabele de 
grâu?
DE CE ducem grâul la moară?
CINE face pâinea?

Explicația

Problematizare
a

Explozia stelară

Toți copiii 

participă activ 

la activitate
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7. Încheierea 

activităţii

Activitatea se încheie cu  
aprecieri individuale şi colective
şi se oferă diplome pentru cei 
mai buni brutari.

Aprecierea

Recompensa 
 

Copiii primesc 
diplome.

ALA2 -  PROGRAM RECREATIV: ”Petrecerea brutarilor” (joc distractiv)

Vom organiza o petrecere în cinstea micilor brutari unde vom sevi produsele

pe care le- am pregătit. 
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