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PROIECT  DE  PROGRAMĂ  PENTRU OPŢIONALUL  
„FANTEZIE,  DIBĂCIE,  CREAŢIE” 

 
PROF INV PRESCOLAR - DENISOV  MARIANA,  

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17, TULCEA 
 

Denumirea opţionalului: „Fantezie, dibăcie, creaţie” 
Tipul opţionalului: transcurricular (DEC+DOS) 
Grupa mijlocie  
Durata: 1 an 
Nr. ore: 1 oră/săptămână 

ARGUMENT 
 

Oţionalul îşi propune să răspundă interesului copiilor de a lucra şi de a-şi vedea 
rezultatul muncii concretizat intr-o realizare proprie: o jucărie, un tablou sau orice alt lucru 
util.  

Preşcolarilor le place să investigheze mediul înconjurător, să descopere multitudinea 
de culori care există. Sarcinile de lucru pe care le presupune acest opţional vizează tocmai 
acest obiectiv, utilizându-se preponderent jocul, precum şi metode şi mijoace de cercetare şi 
descoperire: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia euristică, problematizarea, turul 
galeriei etc 

Materialele utilizate vor fi dintre cel mai diverse: de la binecunoscutele instrumente 
specifice desenului şi picturii, până la materiale textile şi din natură, aplicate pe diferite 
suprafeţe: seminţe, sâmburi, pietricele, scoici, frunze, flori, obiecte, forme diverse, figuri 
geometrice. Locul de desfăşurare a activităţilor nu va fi mereu acelaşi: din sala de grupă, 
copiii vor merge să descopere tainele culorilor în parc, la muzeu, în curtea grădiniţei. În acest 
fel, prin strategii activ-participative, este stimulată nu numai curiozitatea pentru descoperirea 
tainelor mediului înconjurător, dar se şi dezvoltă gustul pentru frumos, spiritul critic, 
orientarea spaţială. 

Documentarea şi proiectarea temelor necesită o atenţie deosebită, în vederea oferirii 
unor unformaţii precise, reale. Vor fi folosite diverse surse bibliografice: web, vizionări 
Power Point, audiţii muzicale, filmuleţe documentare, imagini numeroase, pentru a observa 
paleta de culori în care este prezentată lumea în care trăim. Întreaga informaţie şi suportul 
intuitiv vor fi adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. Un loc 
important îl ocupă lucrările colective, dar şi folosirea metodelor interactive şi de grup, în 
vederea stimulării creativităţii, inovaţiei, imaginaţiei copiilor.  

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea produselor activităţii, exprimarea 
emoţiilor şi sentimentelor proprii prin intermediul lucrărilor realizate, dar se poate realiza şi 
prin diferite jocuri, concursuri, copiii verificându-şi astfel cunoştinţele însuşite. 

Expoziţiile realizate în cadrul grădiniţei şi nu numai, albumele foto, lucrările proprii, 
vor creşte interesul şi motivarea copiilor pentru înfrumuseţarea spaţiului de învăţare cu 
produsele muncii lor. 

Finalităţile unui astfel de opţional vizează educarea copiilor în spiritul preţuirii 
muncii, a hărniciei, dezvoltarea unor îndemânări, afirmarea propriei personalităţi. 

 Se urmăreşte: dezvoltarea factorilor afectiv-motivaţionali şi atitudinilor creative; 
trebuinţa de cunoaştere, de exploatare şi de manipulare a materialelor; interesul de a găsi 
soluţii în rezolvarea unor aspecte practice; impulsul spre investigaţie; satisfacerea nevoii de 
autoafirmare şi de trăire a reuşitei; perseverenţa în a realiza ceva; 

Preşcolarii „meşteresc” cu pasiune şi abnegaţie adevărate „obiecte de artă”, cu efecte 
incomensurabile în formarea şi conduita lor viitoare. 



 2

OBIECTIVE  URMĂRITE 
 
 

Obiective cadru Obiective  de  referinţă Exemple de 
comportament 

 
 
 
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
materiale şi caracteristicile lor, 
precum şi despre tehnici de lucru 
necesare prelucrării acestora în 
scopul realizării unor produse 
simple; 
 

 
 
 
 

O1. Să cunoască şi să 
utilizeze unelte simple de 
lucru pentru realizarea unei  
 
 
 
 
 
 
O2. Să cunoască diferite 
materiale de lucru, din natură 
ori sintetice.activităţi 
practice. 

1.1 Să denumească 
ustensilele de lucru 
accesibile vârstei. 

 
1.2  Să selecteze în mod 

adecvat uneltele, în 
funcţie de activitatea 
concretă. 

 
2.1 Să observe 
caracteristici ale 
materialelor din natură şi 
ale celor sintetice; 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Formarea şi consolidarea unor 
abilităţi practice specifice 
nevelului de dezvoltare motrică; 
 

 
 
 
 
 
 
 
O3. Să efectueze operaţii 
simple de lucru cu materiale 
din natură şi ale celor 
sintetice. 

3.1 Să colecteze 
materiale din natură, 
deşeuri şi să le găsească 
utilitatea; 
 
3.2 Să selecteze 
materialul conform 
temei propuse; 
 
3.3 Să rupă hârtia, să taie 
cu foarfeca, să lipească, 
să trateze suprafeţele de 
lucru realizând colaje; 
 
3.4 Să lipească 
materialele din natură 
(pene, frunze, flori 
presate etc.); 
3.5 Să plieze prin îndoire 
repetată o suprafaţă de 
hârtie. 

  
 
Stimularea expresivităţii proprii; 

O4. Să compună în mod 
original şi personal spaţiul 
plastic, utilizând materiale şi 
tehnici diverse alese de el. 

4.1 Să execute lucrări 
practice din diferite 
materiale, combinându-
le între ele; 
 
4.2 Să realizeze lucrări 
originale, manifestând 
creativitate, fantezie în 
alegerea subiectelor. 
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CONŢINUTURI 
 
 

   Plimbări în natură pentru idenficarea şi colectarea unor materiale în scopul folosirii 
lor în activităţile opţionale; 

   Sortarea, presarea, pregătirea materialelor pentrz activităţile practice; 
   Colectarea, păstrarea unor materiale recuperabile: deşeuri textile, de marochinărie, 

plastic, faianţă, lut, sârmă etc. 
   Lucrări mai complexe în care se exersează priceperile învăţate şi consolidarea 

deprinderilor formate: împletire, pliere, înşirare, îndoire, tehnica quilling, tăiatul cu 
foarfeca, moduri de îmbinare a unor elemente în confecţionarea unor lucrări, tratarea 
suprafeţelor, împletirea în două şi trei fire, origami etc. 

 
 

TEMATICA ORIENTATIVĂ/MIJLOACE  DE  REALIZARE 
 
 

1. „Colecţionăm materiale din natură”- observare, comparare 
2. „Fructe de toamnă”- decupare, lipire, aplicaţii 
3. „Coş pentru fructe şi legume”- confecţionare 
4. „Peisaj de toamnă”-machetă-lucrare colectivă 
5. „Măşti”-animale din ogradă-confecţionare 
6. „Măşti”-animale din pădure-confecţionare 
7. „Cizmuliţele lui Moş Nicolae”-confecţionare 
8. „Felicitări de iarnă”-aplicaţii-tehnica quilling, origami 
9. „Decoraţiuni pentru brad”-confecţionare 
10. „Oameni de zăpada”-aplicaţii 
11. „Peisaje de iarnă”-pictură, tehnica quilling 
12. „Păpuşa”- confecţionare jucării din materiale reciclabile 
13. „Mărţişoare pentru cei dragi”-confecţionare 
14. „Flori pentru mama”-origami, guilling 
15. „Vaza cu flori”-aplicaţii 
16. „Felicitări de Paşte”-tehnici artitico-plastice 
17. „Fluturi şi buburuze”-origami 
18. „Acvariul cu peşti”-lucrare colectivă 
19. „Albume pentru pozele de vacanţă”-confecţionare 

 
 

EVALUARE 
 

 
 Portofoliul copiilor 
 Expoziţii 
 Participări la concursuri 
 Album cu fotografii din timpul activităţilor 
 Album cu lucrări ale copiilor  
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