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PROGRAMUL ZILEI  

 

 

8.00-8.30  

ADP Rutină: Primirea copiilor 

8.30-09.00  

ALA   Construcţii: ,,Căsuţe în zăpadă”- cuburi 

            Joc de rol: „Îmbrăcăm omul de zăpadă” 

09.00-09.30  

ADP Tranziţie „Bat din palme clap, clap”-deprindere de îngrijire personală 

          Rutină: “Servirea micului dejun”-deprindere de autoservire 

09.30-10.00  

ADP Întâlnirea de dimineaţǎ: salutul, prezenţa, calendarul naturii. 

10.00-10.15  

Activități pe domenii experiențiale 

 DŞ: “Unde s-au aşezat fulgii de zăpadă?”- joc didactic 

10.15- 10.20 ADP Tranziţie: „Un fulg de nea se legăna”- joc muzical 

10.20-10.25 

ADP  Rutină: ” Singurel mă spăl pe mâini”-deprindere de îngrijire personală 

10.25- 10.40 DEC:  ,,Ninge, ninge!,,- dactilopictură 

10.40-10.50 

ADP  Rutină: ” Singurel mă spăl pe mâini” 

10.50-11.10  

ADP ,,Dansul fulgilor de nea,,- joc muzical 

Ninge, ninge!- joc cu text şi cânt 

 11.10-11.30   

 Cuvântul de încheiere şi recompensarea copiilor de către educatoare. 
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Proiect de activitate integrată 

 

Autor: Luca Raluca Cristina 

Grădinița ,,Voinicel”  

Toplița, Harghita 

Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Tema săptămânii: „Zvon de sărbatori” 

Tema zilei: „Magia iernii” 

Forma de realizare: Activitate integrată ALA +ADE (DS+DEC)+ADP  

Forme de organizare: Frontal, pe grupuri mici, individual 

Tipul activităţii: Consolidare şi sistematizare  

Durata: 1 zi 

Scop: Verificarea reprezentărilor despre poziţiile spaţiale ale obiectelor spaţiu şi  dezvoltarea imaginației 

creatoare. 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

1. Activităţi liber alese (ALA ): 

Construcţii: ,,Căsuţe în zăpadă”- cuburi 

 Joc de rol: „Îmbrăcăm omul de zăpadă” 

2. Activităţi pe domenii experienţiale: 

 DŞ : ,,Unde s-au aşezat fulgii de zăpadă?”- joc didactic 

 DEC :  ,,Ninge, ninge!,, - dactilopictură 

3. ADP:  

“Dansul fulgilor de nea ”- joc muzical 

 ,,Ninge, ninge!,,- joc cu text şi cânt 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

I.Activităţi liber alese: 

1. Construcţii  

- să construiască cu ajutorul cuburilor de lemn ,,căsuţe în zăpadă,, prin exersarea priceperilor 

formate; 

2. Joc de rol 

- să poziţioneze corect obiectele de îmbrăcăminte pe omul de zăpadă; 

- să interacţioneze cu colegii cooperând în realizarea sarcinilor; 
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II. Activităţi pe domenii experienţiale:  

1. DŞ : 

- să identifice poziţiile spaţiale în care se află omul de zăpadă; 

- să recunoască şi să numească poziţia spaţială a fulgilorde nea.  

      2.  DEC: 

- să aplice cu ajutorul degetului arătător puncte pe suprafaţa de hârtie, având la dispoziţie 

acuarele şi coli de desen cu un tablou de iarnă printat; 

- să paticipe afectiv la activitate , manifestându-se liber creativ; 

III. ADP:  

- să execute corect paşii de dans; 

- să-şi coordoneze mişcările cu muzica și crearea bunei dispoziţii. 

Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia,  instructajul verbal, 

observarea, munca independentă, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare, jocul didactic, 

Turul galeriei. 

Materiale didactice: zăpadă artificială, om de zăpadă, cutie, zăpadă naturală, bol de plastic, decor de 

iarnă: căsuţă, brazi, săniuţă, umbrelă, medalioane cu fulgi, cearşaf, hârtie colorată, carton A4, tablou de 

iarnă, acuarela, palete acuarela, serveţele umede, panou, om de zăpadă din perne, fulare, căciuli, 

nasturi, cuburi de lemn, pampoane, clopoţel, calculator. 

Evaluare: observarea curentă, frontal, pe grupe, individual, aprecierea verbală; 
Resurse umane: grupa alcătuită din 18 preșcolari 

Bibliografie: 

 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 2009 

 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Ghid metodic: Metode 

interactive de grup, Editura Arves, Craiova, 2002 

 Metodica predării desenului şi modelajului, Bucureşti, 1977 

 Revista învăţământului preşcolar nr. 3-4/2014 

 www.didactic.ro 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

            Activitatea debutează cu desfăşurarea activităţilor  pe Centre de interes Construcţii:,,Căsuţe în 

zăpadă”- cuburi, unde copiii vor construi din cuburi de lemn, iar la sectorul Joc de rol: „Îmbrăcăm 

omul de zăpadă”, unde copiii vor alege piesele de îmbrăcăminte şi le vor poziţiona corespunzător pe 

omul de zăpadă. Educatoarea prezintă sarcinile de lucru de la fiecare sector iar cu ajutorul prafului 

magic împarte copiii în două grupe, rotirea se va face tot cu ajutorul prafului magic. 

Tranziţie „Bat din palme clap, clap”- joc muzical 

Rutină: “Servirea micului dejun”- deprinderi de autosevire 

           Întâlnirea de dimineaţă moment în care  copiii  așezați în cerc:  se vor saluta, au posibilitatea 

de a-și împărtăși ideile, se va anunţa noutatea zilei şi surpriza zilei. 

Copiii intră în sala de grupă, se aşează în formă de cerc şi se prefac că dorm. Educatoarea presară peste 
copii zăpadă artificială cu scopul de a-i trezi. 
 „Dimineaţa a sosit, 
Toţi copiii au venit. 
A-nceput o nouă zi, 
Bună dimineaţa, copii!” 
Copiii răspund salutului iar la îndemnul educatoarei se salută între ei. 
Prezenţa este realizată de un copil care va verifica trenulețul (panoul de prezenţă). 

Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii.  

Sunt adresate următoarele întrebări: 

- Cum este vremea astăzi? 

-    Cum ne îmbrăcăm?(prin joc se sugerează mişcări reprezentative care sugerează îmbrăcatul) 

- În ce anotimp suntem? 

Educatoarea porneşte o discuţie pentru a pune în evidenţă sentimentele copiilor, folosindu-se de 

palete, aceştia îşi exprimă starea.  

Educatoarea printr-un joc iniţiază copii în Gimnastica de înviorare 

Dacă vreau să fiu voinic  

Fac gimnasică de mic 

Merg în pas alergător 

Stau apoi într-un picior 

Mă aplec, respir uşor 

Întind braţele şi zbor 

Asta-i doar un început 

I-a priviţi cât am crescut 
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Noutatea zilei 

Copiii vor observa aranjarea decorului de sărbătoare iar educatoarea le dezvăluie copiilor că 

toate aceste decoruri din grupă precum şi celelelalte materiale care urmează a fi folosite au fost aduse  

printr-o magie a iernii. Copiii sunt introduşi în activitatea zilei cu tema ,, Magia iernii,, precizându-se în 

ce constă activitatea aceasta. 

Tranziţie: ,,Ninge, ninge!,,- joc cu text şi cânt 

             Educatoarea îndrumă copiii spre scăunele pentru a începe jocul didactic ,,Unde s-au aşezat 

fulgii de zăpadă?” cu  Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea corectă a poziţiei spaţiale. 

Regulile jocului: la semnalul educatoarei, copiii închid şi deschid ochii, copilul chemat indică poziţia 

spaţială. 

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, aplauzele, inchiderea şi deschiderea ochilor, 

schimbarea poziţiei omului de zăpadă. 

După finalizarea jocului copiii sunt invitaţi la măsuţe cu ajutorul tranziţiei ,, Un fulg de nea, Se legăna, 

Pe un norişor pufos...,, pentru a desfăşura activitatea de educaţie plastică unde vor avea de pictat cu 

ajutorul degetelor fulgi de nea. 

            La terminarea lucrului, copiii împreună cu educatoarea vor  așeza lucrările la panou unde se v-a 

realiza aprecierea lucrărilor prin metoda Turul galeriei. 

Odată terminate lucrările educatoarea invită copiii să desfăşoare dansul fulgilor de nea pe 

melodii de iarnă, suflând peste ei zăpadă artificială finalizând astfel activitatea ,, Magia iernii,,
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

Evenimente 

didactice 

Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

 Metode şi 

procedee 

Materiale 

didactice 

1.Moment 

organizatoric 

       Voi pregăti materialele și condițiile necesare începerii activității: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- organizarea măsuţelor şi scaunelor în semicerc; 

- introducerea copiilor în sala de grupă. 

       Activitatea debutează cu desfăşurarea activităţilor  pe Centre de 

interes Construcţii:,,Căsuţe în zăpadă”- cuburi, unde copiii vor 

construi din cuburi de lemn, iar la sectorul Joc de rol: „Îmbrăcăm 

omul de zăpadă”, unde copiii vor alege piesele de îmbrăcăminte şi le 

vor poziţiona corespunzător pe omul de zăpadă. Educatoarea prezintă 

sarcinile de lucru de la fiecare sector iar cu ajutorul prafului magic 

împarte copiii în două grupe, rotirea se va face tot cu ajutorul unui 

clopoţel. 

Tranziţie „Bat din palme clap, clap” 

 Rutină: “Servirea micului dejun” 

        Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineată, moment în 

care copiii  așezați în cerc:  se vor saluta, își vor  împărtăși ideile, se 

va anunţa noutatea zilei şi surpriza zilei. 

        Copiii intră în sala de grupă, se aşează în formă de cerc şi se 
prefac că dorm. Educatoarea presară peste copii zăpadă artificială cu 

 

 

 

 

- explicaţia; 

- demonstraţia; 

-exerciţiul; 

- munca 

independentă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- cuburi; 

-cearşaf; 

-om de zăpadă; 

-nasturi; 

-fular; 

-pălărie; 

-praf magic 

 

 

 

 

 

-zăpadă 

artificială; 

 

 

 

 

 

- evaluare 

orală; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare 

orală; 
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scopul de a-i trezi: „Dimineaţa a sosit, 
                                Toţi copiii au venit. 
                               A-nceput o nouă zi, 
                              Bună dimineaţa, copii!” 
Copiii se salută, îşi dau mâna şi se adresează următorului copil cu 
expresia „Bună dimineaţa,....! ”, salutul curgând firesc de la o 
margine la alta a cercului într-o atmosferă de relaxare şi bună 
dispoziţie. 
Prezenţa: ” După ce ne-am adunat, 

        Şi frumos ne-am salutat,  
                    Colegii i-am întâlnit,  
                    Cine oare n-a venit?”  
                    Dar cine, cine oare nu-i aici? 
Prezenţa este realizată de un copil care va verifica trenulețul 

(panoul de prezenţă). 

Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii.  

Sunt adresate următoarele întrebări: 

- În ce anotimp suntem? 

- Cum este vremea astăzi? 

-    Cum ne îmbrăcăm?(prin joc se sugerează mişcări reprezen-

tative care sugerează îmbrăcatul). 

Educatoarea porneşte o discuţie pentru a pune în evidenţă 

sentimentele copiilor, folosindu-se de palete, aceştia îşi exprimă 

starea. 

Activitatea de grup se va realiza printr-o poezia recitată în grup 
numită „Dacă vreau să cresc voinic„ 
“Dacă vreau să cresc voinic, 
  Fac gimnastică de mic. 
  Merg  în pas alergător, 
  Sar apoi într-un picior. 

- conversația; 

 

 

  

 

- explicația; 

 

 

 

 

- convesația; 

 

 

 

 

 

 

- conversaţia; 

 

 

 

- explicaţia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale; 
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  Mă opresc, respir uşor. 
  Întind braţele şi zbor. 
  Toată lumea e a mea, 
  Cănd mă aşez la podea. 
  Âsta-i doar un început... 
  Ia priviţi cât am crescut!” 
Noutatea zilei 

Educatoarea v-a îndrepta atenţia copiilor spre decorul de sărbătoare 

dezvăluindu-le copiilor că toate aceste decoruri din grupă precum şi 

celelelalte materiale care urmează a fi folosite au fost aduse printr-o 

magie a iernii şi va avea loc intuirea materialelor de către copiii. 

Prin intermediul jocului cu text şi cânt ,,Ninge, ninge!,, educatoarea 

împreună cu copiii se îndreaptă spre locul unde se va desfăşura 

activitatea matematică. 

 

 

 

- machetă: om 

de zăpadă, 

brazi, sanie, 

umbrelă, cutie 

cadouri; copac, 

umbrelă; 

2.Captarea 

atenţiei 

Voi introduce în activitate elementul surpriză, zăpada naturală şi voi 

purta o scurtă discuţie legată de fulgii de nea care se aştern pe pământ 

şi formează covorul de zăpadă. Voi înmâna copiilor câte o bucăţică 

de zăpadă pentru a observa ce se întâmplă cu ea atunci când este 

ţinută în palme, apoi voi realiza cu ajutorul zăpezii un mic om de 

zăpadă. Pentru a le stârnii şi mai mult curiozitatea copiilor voi 

prezenta cutia misterioasă în care se află o mascotă sub formă de om 

de zăpadă care mă va ajuta să desfăşor jocul. 

- explicația; 

- învăţarea prin 

descoperire 

 

- conversația; 

zăpadă 

naturală; 

bol de plastic; 

-cutie; 

-om de zăpadă; 

-observarea 

comporta-

mentului 

copiilor; 

3.Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

Interesul copiilor fiind deja trezit, se anunţă tema activităţii:  

”Astăzi ne vom juca jocul ,, Unde s-au aşezat fulgii de zăpadă,, iar 

voi v-a trebui să spuneţi unde s-a aşezat omul de zăpadă şi  fulgii, 

 

- explicația; 

 
 

-observarea 

comportame

ntului 
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obiectivelor 

 

după care vom picta cu ajutorul degeţelelor fulgi de nea,,. copiilor; 

 

 

4. Prezentarea şi 

dirijarea 

conţinutului 

a) Explicarea regulilor jocului 

La bătaia din palme, voi trebuie să închideţi ochii. Un copil numit de 
mine, va aşeza omul de zăpadă în locul indicat. După ce copilul a 
aşezat omul de zăpadă în locul indicat de mine, eu voi bate  din palme 
şi vă voi întreba unde a aşezat copilul omul de zăpadă.  
Copiii răspund individual, formulând propoziţii în care folosesc 
adverbele de loc potrivite. Aplaudăm răspunsurile corecte. 
b) Demonstrarea jocului de către cadrul didactic 

Educatoarea aşează omul de zăpadă în diferite poziţii folosindu-se de 

elementele din machetă. 

c) Executarea jocului de probă 

Jocul se execută de către un copil indicat de educatoare. 

 
 
 

 

- conversaţia; 

 

- explicaţia; 

 

 

-exerciţiul; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-observarea 

comportame

ntului 

copiilor; 

 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 

individuale; 

 

 

5.Desfăşurarea 

propriu-zisă a 

jocului 

 

 

 

 

Varianta 1 

Educatoarea aşează omul de zăpadă în diferite poziţii folosindu-se de 

elementele din machetă cerându-le copiilor să închidă ochii, la fiecare 

răspuns corect vor fi recompensaţi prin aplauze. 

Varianta 2 

Cu ajutorul omului de zăpadă voi numi un copil care va realiza 

sarcina 

 

- observaţia; 

 

 

 

- demonstraţia; 

 

 

-omul de 

zăpadă, 

machetă;  

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 

individuale; 
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6. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

 

 

 

 

 

a)Intuirea 

materialului 

didactică. După ce copilul a aşezat omul de zăpadă în locul indicat 
educatoarea bate  din palme şi îi va întreba unde a aşezat copilul omul 
de zăpadă.  
Copiii răspund individual, formulând propoziţii în care folosesc 
adverbele de loc potrivite. Aplaudăm răspunsurile corecte. 
 
Complicarea jocului 

Cu ajutorul prafului magic al iernii (zăpada artificială) voi transforma 

copiii în fulgi de nea, oferindu-le câte un medalion sub formă de fulg. 

Voi lua un norişor (cearşaf) şi voi cere copiilor (fulgilor) să se aşeze 

în poziţiile spaţiale indicate de mine (pe norişor, sub norişor, în 

norişor). 

Tranziție: Copiii vor executa mişcări indicate de cântecul: 

        ,, Un fulg de nea, se legăna.. 

          Pe un norişor pufos... 

          Şi fiindcă el nu aluneca, 

          A mai chemat, un fulg de nea!,, 

Rutină: Singurel mă spăl pe mâni 

Educatoarea împreună cu fulgii de nea se aşează la măsuţe unde vor 

desfăşura activitatea de pictură. 

,,De data aceasta vom desfăşura o activitate deosebită pentru lucrul 

acesta vă propun să pictăm cu degetul arătător un tablou de iarnă. 

De aceea v-am pregătit pe măsuţe materialele necesare.,, 

La măsuțe vor realiza activitatea de pictură: “Ninge, ninge1” 

- copiii împreună cu educatoarea vor intui materialele ce se află pe 

măsuțe; 

 

- conversaţia; 

 

 

 

- învăţarea prin 

cooperare; 

- exerciţiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- demonstrația; 

 

 

 

 

 

 

 

-zăpadă 

artificială; 

-medalioane; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

comportame

ntului 

copiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 
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b) Explicarea şi 

demonstrarea 

modalităţii de  

realizare 

 

c)Verificarea 

modului în care şi-

au însuşit etapele 

de lucru 

d) Exerciţii de 

încălzire a mâinilor 

e) Realizarea 

propriu-zisă a 

lucrării 

- Educatoarea demonstrează şi explică etapele de lucru valabile pentru 

toți copii: fiecare dintre copii are în fața sa câte o paletă cu acuarela, 

ei vor trebui să  realizeze cu ajutorul degetului arătător puncte pe 

suprafaţa de hârtie un tablou de iarnă printat; 

 

-se cere unui copil să expună ce avem de făcut pentru realizarea 

lucrării; 

 

 

-se realizează exerciții de încălzirea a musculaturii fine cu ajutorului 

cântecului ,,Ne jucăm cu degețelele” 

-fiecare copil  va realiza lucrarea propriu zisă; 

-se încurajează copiii pe tot parcursul activității, se oferă explicații 

acolo unde este cazul. 

 

- conversația; 

 

- explicația; 

 

 

 

- munca 

independentă 

- exercițiul; 

- conversaţia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-acuarela; 

- palete; 

-şerveţele 

umede; 

-panou; 

-coli A4 cu 

tablou de 

iarnă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instructajul 

verbal ; 

 

 

 

- evaluarea 

orală; 

5. Evaluare Educatoarea face aprecieri asupra modului de organizare a sarcinilor, 

apoi realizează Turul galeriei cu copiii. 

 

Copiii vizitează expoziţia oprindu-se în faţa  panoului unde observă 

lucrările colegilor după criteriile: 

- redarea corectă; 

- turul galeriei; 

 

- conversaţia; 

 

 

 

 -evaluare 

frontală; 
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-respectarea tehnicilor de lucru; 

-creativitate şi originalitate; 

Se fac aprecieri asupra tuturor lucrărilor după care copiii  îşi 

examinează propriile lucrări prin comparaţie cu celelalte. 

- turul galeriei;  

- evaluarea 

orală; 

6.Încheierea 

activităţii 

Educatoarea realizează împreună cu copiii jocul de mişcare ,, Dansul 

fulgilor de nea,, executând mişcările sugerate de text. Voi face 

aprecieri generale si individuale asupra modului de lucru, copiii fiind 

recompensaţi cu fulgi de nea.  

- conversația; -medalioane;  


