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DATA: 21.02.2017 
EDUCATOARE: LUNGU DANIELA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA P.P. ,,RIKI- PRIKI’’ REŞIŢA 
NIVEL: I  (GRUPA MICĂ) „PITICII” 
TEMA : Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? 
PROIECTUL: Călătorie în lumea animalelor 
SUBTEMA: ,,VULPEA CEA ROȘCATĂ” 
DOMENIUL: Domeniul Om și Societate-Activitate practică. 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Vulpea cea roșcată”-lipire 
TIPUL ACTIVITĂŢII:  Formare priceperi și deprinderi  
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Însușirea deprinderilor de lucru,a unor abilități practice,cultivarea unor capacități de 
voință și caracter cum sunt:inițiativa, hărnicia, priceperilor și deprinderilor de a realiza o lucrare 
practică. 
 
DURATA: 15 minute                                                                                                          
OBIECTIVE  OPERAȚIONALE : 
  1.Cognitive:    O1- să intuiască materialele puse la dispoziție; 

                  O2- să lipească îngrijit asamblând elementele ; 

                O3-să urmărească cu atenție explicațiile; 

                          O4-să realizeze lucrarea, respectând indicaţiile primite; 

 2.Afective:         O5– Să participe cu interes la activitate; 
                          O6- Să aprecieze lucrările realizate; 
 3.Psihomotorii: O7– Să mânuiască cu îndemânare instrumentele de lucru; 

STRATEGII DIDACTICE: 
     Metode şi procedee:  conversaţia, descoperirea, demonstrația, explicația, exercițiul. 
     Material didactic: farfurii carton, lipici, hârtie colorată, ochișori mobili, calculator. 
    Forme de organizare: frontal, individual 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel, Daniela Petre -

,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar’’, nivel 5-7 ani. 
 Viorica Preda -,,Metodica activităților instructive-educative în grădinița de copii”, 

Editura Sitech, Cariova, 2011 
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Metode şi 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Forme de 
organizare 

1.Moment  
organizatoric 
 

 Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activități: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-amenajarea spațiului de desfășurare a activității; 
-pregătirea materialului didactic; 

 Farfurii 
carton, 
hârtie 
colorată, 
lipici, 
personaj, 
cutie 
surpriza 

  
Observare 
directă 

2. Captarea 
atenţiei 

 Se realizează prin elementul surpriză: vulpea vine în vizită la 
grădiniță și este puțin tristă că nu a putut să facă pălăriuțe-vulpițe 
pentru copii și ne lasă cutia cu materialele de lucru în timp ce ea 
merge să-și șteargă năsucul. 
 

Conversația, 
Elementul 
surpriză 

Cutie cu 
material 
didactic 

Frontal  
Observare 
sistemică 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Astăzi vom ajuta vulpița să confecționeze pălărioarele și dacă 
vom fi atenți și vom lucra cu grijă vom reuși să-i facem o bucurie 
vulpiței și vor realiza fiecare o pălărioară. 

Explicația Pălărie 
model 

Frontal Observare 
directă 

4. 
Reactualizarea 
cunoștințelor 

 Voi adresa copiilor,câteva întrebări referitoare,la animalele 
sălbatice de la noi din țară. 

Copii,înainte de a începe activitatea noastră, haideţi să ne 
aducem aminte ce am învățat noi, despre animale sălbatice și să 
răspundem la câteva întrebări: 

- Ce animale sălbatice,din țara noastră cunoașteți voi ? 

- Ce animale am observat  noi? 

- Ce am aflat despre urs,dar despre vulpe ? 

Conversația 
 

 Individual Chestiona- 
rea 



5. Prezentarea 
noului conţinut. 
Dirijarea 
învăţării 

O1 „Vulpea ”-confecționare- pălării. Se prezintă materialele și 
pălăria -model. Copiii sunt așezați la măsuțe,unde fiecare are 
materialul necesar desfășurării activității și ascultă cu atenție 
ceea ce eu le explic:astăzi, vom confecționa o pălărioară-vulpe 
pentru a o ajuta pe vulpița supărată. 

Analiza lucrării model:prezint copiilor pălăria-model şi o 
analizăm împreună, apoi le explic și demonstrez copiilor ceea ce 
au de realizat: voi lipi urechile, botul și ochișorii vulpii, astfel 
pălăria                                                     este finalizată. După 
acest pas,voi îndruma copiii,să se apuce fiecare de lucru. 

Realizarea lucrării de către copii: 
Înainte de a începe activitatea practică,vom executa câteva 
exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii (ex:spălatul 
mâinilor). La îndemnul educatoarei,copiii încep lucrul. Se insistă 
asupra poziţiei corecte a corpului și a executării corecte a 
lucrării. Voi observa copiii în timpul derulării activității, voi 
trece pe la măsuțe și voi da indicaţii individuale unde este cazul. 

 Pentru armonie și  bine dispunere, copiii vor avea fond muzical, 
pe parcursul desfășurării activității practice. 

La o măsuță, separată, vor fi așezați trei copii, cu vârstă mică, 
care vor avea sarcini mai accesibile, potrivite abilităților lor 
parctice. 
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verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observare 
directă 

6. Obținerea 
performanței 

  Voi anunța copiii,să finalizeze  lucrările,deoarece a expirat 
timpul adecvat activității.  Se face o paradă a pălăriilor. Întâi 
defilează fetițele și băieții, le apreciază munca, iar apoi prezintă 
băieții și apreciază fetele. 

Conversația 
Explicația 
Elemente de 
joc 

Pălărioarele 
realizate 

Frontal 
Pe grupe 

 

Evaluare 
pe produs 
Aprecieri 
verbale 



 

7. Încheierea 
activităţii 

 În final toți copiii vor fi recompensați cu puișori ( jeleuri), iar 
vulpea care revine cântă împreună cu ei cântecul ,,Vulpe tu mi-ai 
furat gâsca”. 

Conversația 
Explicația 

Puițori Frontal Evaluare 
sumativă 


