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PROIECT DIDACTIC 

DATA:14 martie 2019 

EDUCATOARE: Puşcaş Monica 

NIVEL :  Combinat 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când ,cum şi de ce se întâmplă?  

TEMA SĂPTĂMÂNII:” E primăvară iar!”  

TEMA ZILEI: Grădina primăverii 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată pe o zi (ADP+ALA+ADE) 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: grup, individual, perechi 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL: stimularea potenţialului creativ al copiilor prin activităţi artistico-plastice şi 
practice utilizînd diferite metode şi tehnici de lucru. 

OBIECTIV INTEGRATOR: să combine diferite material în manieră creativă, folosind 
tehnici specifice activităţilor practice, realizând cel puţin un produs finit , ca element 
component al Grădinii Primăverii 

STRATEGIIDIDACTICE: 

Metode şi procedee: experimentul, conversaţia, explicaţia, Turul Galeriei, expunerea , 
exerciţiul, Brainstorming. 

Material didactic: beţişoare, panglici de material textil, jumătăţi de coji de nucă, cofragi de 
ouă, siluete fluturaşi din lavete de bucătărie paste fundiţă, acuarele, pensule, dopuri de plută, 
pămînt, seminţe de flori, bulbi de ceapă diferite seminţe, pahare de unică folosinţă, tăvi, 
stropitoare, lopăţele, faţă de masă, hârtie creponată, glasată, lipici, carioca, poster cu rochiţa 
primăverii, imagini reprezentând aspecte ale anotimpului primăvara, foarfece, Cd, Cd-player, 
recompense buline, ecusoane colorate, stikere, fluturaşi, flori dulci 

Bibliografia: 

Repere Fundamentale 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2009 

    * www.didactic.ro 

 

DURATA ACTIVITĂŢII: 1 ZI 
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ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE: 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Primăvară bine aivenit!’’ 

RUTINE: ,,Ne pregătim pentru masă’’-deprinderi de igienă corporală; 

                 ,,Mă pregătesc pentru activitate’’-exersarea unor deprinderi de autoservire; 

                 ,,Singur îmi fac ordine la locul de muncă’’-exersarea unor deprinderi de muncă 
gospodărească. 

 TRANZIŢII  -,,Luaţi seama bine!’ –joc cu text şi  cant. 

                         -,,Primăvara iarăşi a sosit’- joc cu text şi cânt. 

                        -,,Bat din palme’ – recitativă. 

II, ACTIVITĂȚI   LIBER ALESE(ALA) 

Centre de interes deschise: 

Artă -,,Pictăm insecte pentru“ Gradina Primăverii “-pictură prin tehnica ştampilării cu dopuri 
de plută. 

Obiective operaţionale 

-să picteze pe coji de nucă, cofrag de ouă, fundiţe din paste  cu culorile potrivite,  astfel încît 
să obţină imaginea unor insecte de primavera. 

Construcţii-“Gardul Grădinii Primăverii“ –beţişoare panglici colorate pentru a realize gardul 
grădinii. 

Ştiinţă-,,Ghivece cu flori ’’  - semănăm seminţe în pământ. 

Obiective operaţionale 

-să semene seminţe de flori în ghivece folosind unelte de grădinărit. 

III.  ACTIVITĂŢI PE DOMENII  EXPERIENŢIALE 

DOMENIUL ŞTIINŢE-conversaţie dirijată-aspecte specifice anotimpului primăvara 

Obiective operaţionale: 

-să recunoască aspectele de primăvara din imaginile descoperite sub perniţe; 

-să denumească aspectele specific anotimpului din jetoane reprezentative. 
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DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE-,, GRĂDINA PRIMĂVERII’’-confecţionare machetă 

Obiective operaţionale 

- să confectioneze copaci, flori, nori, soare, fluturi, fire de iarbă din materialele puse la 
dispozitie; 

-să utilizeze creativ materialele de lucru, pentru a obţine cât mai multe elemente care să 
definească primăvara; 

-să creeze produse finite (cel puţin unu) reprezentând elemente componente ale grădinii cu 
materiale diverse. 

IV. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA) 

,,TOATE CULORILE’’   -moment artistic, dans tematic 

Obiective operaţionale: 

-să execute mişcările -pornesc la primele două versuri, se opresc, apoi ridică panglica 
corespunzătoare culori sugerate de  textul cântecului; 

Scenariul zilei 

ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ 

-Primirea copiilor-deprinderi de comunicare şi consilierea părinţilor; 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

Debutează cu Salutul apoi voi rosti versurile: 

Dimineaţă e din nou,veniţi toţi în jurul meu. 

În cerc să ne adunăm, apoi să ne salutăm.   

” Dragi copii, la ora noastră  

    Avem invitaţi de seamă. 

    Cu drag să-i întâmpinăm 

    Și frumos să-i  salutăm:,,Bună   dimineața!”. 

Vom rosti împreună versurile:“Eu am un gărduleţ ,pe care se urcă o pisică,care face miau 
miau, apoi o găină care face cotcodac, un cocoş care face cucurigu, o vrăbiuţă care face cip-
cirip, iar apoi vine uriaşul şi rupe gardul bum, bum, se strîng degetele de la mânuţă, apoi vine 
piticul ştie- tot cu ciocan şi cu cuie şi repară gardul cioc, cioc, apoi îi salută pe copii: ,,Bună 
dimineaţa copii! “Apoi ne salutăm împreună. 
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Fiecare copil va alege din imaginile prezentate ceea ce doreşte în momentul respectiv, felul de 
salut de la panoul de prezenţă cu doamna educatoare, iar apoi voi repeta dacă copiii vor mai 
dori, dându-le astfel posibilitatea salutării cu cît mai mulţi. 

Urmează prezenţa. Pe covor se află jetoanele cu iniţiala numelui fiecărui copil o va lua şi o 
va aranja  la panoul de prezenţă, la prezenţi, iar copiii absenti au jetoanele rămase pe covor şi 
le vom aşeza la absenţi. 

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI : Cât de frumoşi sunteţi? Cum vă simţiţi azi?  

Calendarul naturii: Toţi ne bucurăm de schimbările din natură, de înverzirea câmpului, de 
apariţia florilor, de înmugurirea copacilor de zumzetul albinelor. Asta pentru că e,,,,,,,.ştiţi voi 
în ce anotimp ne aflăm? Vino,,,,,nominalizez un copil care este asistentul zilei să ne ajute să 
completăm calendarul naturii, va ieşi afară să vadă starea vremii. 

Voi pune întrebări: 
În ce anotimp ne aflăm? Ce zi este azi? Cum este vremea afară? 
ACTIVITATEA DE GRUP : ,,Cum mă simt azi?’’ 

REGULILE GRUPEI : Amintesc copiilor grupei regulile specifice fiecărei activităţi. 

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE: Pentru a fi în formă ar trebui să ne înviorăm puţin cu 
jocul,,Luaţi seama bine”. 

NOUTATEA ZILEI : Azi copii, avem o zi special, avem musafiri precum aţi observat. 

În acest moment intră o fetiţă din clasa a IV-a pe care o cheamă Cristina, care recită versurile : 

Bună dimineţa, bine v-am găsit! 

Sunt primăvara timpurie 

Cu rochiţa alb-verzuie , 

Am venit să vă anunţ 

Că se organizează un concurs, 

La care poţi participa 

Cu lucruri de mana ta! 

Ca să vă fie mai uşor 

Vă vin în ajutor cu acest coş 

Care vă va  fi de folos. 

Acum plec la colegii mei, 

Să pregătească ceva şi ei. 
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Dacă frumos veţi lucra cu surprise vă voi recompensa. Baibai! Pe curând! 

MESAJUL ZILEI : Azi v-am pregătit toate elementele necesare pentru a întocmi machete 
Grădina primăverii cu care vom parcipa la concurs. Cristina ne sfătuieşte să parcurgem toate 
activităţile pentru această zi , ne dă indicii : ne-a pregătit ecusoane, ghivece cu flori,  pomişori 
şi fluturi . Împărţim ecusoanele şi vom forma trei grupe : grupa floricelelor , grupa 
pomişorilor şi fluturaşilor. Această grădină nu este completă nu are gard, iar pentru concurs e 
nevoie de noi să o reconstruim .Ne vom distra jucându-ne. 

RUTINE: ,,Ne pregătim pentru masă’’-deprinderi de igienă corporală;  

                ,,Mă pregătesc pentru activitate’’-exersarea unor deprinderi de autoservire; 

               ,,Singur îmi fac ordine la locul de muncă’’-exersarea unor deprinderi de muncă 
gospodărească: 

 TRANZIŢII  -  ,,Luaţi seama bine’’-joc muzical cu text şi cânt; 

                         -,,Primăvara iarăşi a sosit”- joc muzical cu text şi cânt; 

                        -,,Bat din palme” – joc muzical cu text şi cânt. 

Copiii îşi aleg centrul de interes în funcţie de ecusonul primit. La centrul Construcţii 
vor realiza gardul grădinii primăverii (beţişoare, panglică din material textil ) . La Artă vor 
decora fluturi cu ajutorul dopurilor de plută,  iar cu pensulele vor picta buburuze pe coajă de 
nuca şi  omiduţă pe cofrag de ouă. 

TRANZIŢII – Ne învârtim, ne răsucim şi la centre noi pornim. 

După realizarea temelor propuse se expun toate lucrările şi se realizează turul galeriei 
..Tranziţia către activităţile pe domenii experienţiale se realizează prin interpretarea cântecului  
,,Primăvara iară- şi a sosit! “ 

DŞ- Aspecte de primavară-conversaţie dirijată realizată prin jocul de atenţie ”Vezi ce se 
ascunde”. 

Copiii se împart în perchi , pe covor sunt aşezate periniţe, iar sub periniţe se află un plic în 
care se află diferite imagini . Un copil legat la ochi va fi condus de perechea sa la periniţa 
dorită de acesta prin mişcare de paşi realizaţi cu atingeri astfel:  

O atingere pe frunte va însemna un pas în faţă;  

O atingere pe umărul drept= un pas în dreapta; 

O atingere pe umărul stâng= un pas la stânga;  

 O atingere pe ceafă= un pas în spate. 
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Copilul va fi dezlegat şi împreună se sfatuiesc, conversează între ei, se pun întrebări, se dau 
răspunsuri, dacă imaginea găsită reprezintă elemente ale anotimpului primavera şi o aşează pe 
rochiţa primăverii, dacă nu, imaginea va rămâne în plic. 

Copiii se joacă până toate periniţele sunt epuizate şi plicurile descoperite. 

DOS-Educatoarea apreciază activitatea desfăşurată până acum şi îi invită pe copii să realizeze 
şi alte elemente care caracterizează anotimpul primăvara, folosindu-se de materialele de pe 
măsuţă, astfel încăt să întregească macheta primăverii. 

Educatoarea îi antrenează pe copii să realizeze fiecare câte un produs: o floare, o albinuţă, un 
norişor, un copăcel, cuib de păsărele, fire de iarbă, fluturi,etc, dar care să nu semene cu cea a 
colegului din stânga sau dreapta lor şi care va fi un element în macheta primăverii.  

Se vor realiza exerciţii premergătoare activităţii practice, de încălzire a muşchilor mici: 
închideri/deschideri de pumni, ploaia, morişca, cântatul la diferite instrumente. 

Pe masă sunt aşezate diferite materiale: hârtie creponată, hârtie glasată, material reciclabile, 
materiale din natură, carioca, foarfece, creioane colorate, buline colorate, material textil 

.Educatoarea stabileşte locul fiecărui copil, stabileşte regula:  nu se critică lucrările 
partenerilor şi se dă startul la lucru. 

Copiii sunt solicitaţi să dea frâu liber imaginaţiei, producând un număr cât mai mare de idei, 
care vor fi notate pe fleepchart cu culori diferite. 

Educatoarea prezintă idele emise de fiecare copil şi îi invită să înceapă munca practică, la 
libera creativitate. 

Aceştia vor aşeza în machete toate produsele activităţii. 

Copiii sunt provocaţi prin exerciţiul: Ce poţi schimba, modifica la lucrare? 

Copiii pot modifica lucrarea prin amplificarea sau diminuarea unor elemente, la libera 
alegere. 

Fiecare copil va participa cu o tehnică de lucru diferită pentru realizarea machetei gradina 
primăverii. 

Pe parcursul acestor secvenţe ale activităţii, educatoarea le pregăteşte fundal muzical, 
cântecelul “Primăvara iarăşi a sosit”. 

La sfârşitul activităţii practice, copiii sunt recompensaţi verbal şi invitaţi să se distreze în 
Grădina primăverii, care este gata acum pentru participarea în concurs,  prin dansul “Toate 
culorile”. 

Cristina vine să aprecieze toată munca depusă pe întreaga zi şi le oferă copiilor recompense 
flori dulci. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

EVENI- 
MENT 
DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUA-
RE 
 Metode şi 

procedee 
Mijloace 
didactice 

Forme 
de 
organi-
zare 

 1.Momentul 
organizatoric 

Asigurarea condiţiilor optime 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii şi pregătirea 
materialelor necesare. 
Activitatea debutează cu 
întâlnirea de dimineaţă în cadrul 
căreia se realizează : salutul 
,prezenţa, calendarul naturii, 
activitatea de grup,împărtăşirea 
cu ceilalţi.Se poartă o discuţie 
referitoare la semnificaţia 
mesaului zilei. 

Conversaţia Panoul cu 
calendarul 
naturii 
Imagini cu 
prezenţa 

Frontal Evaluare 
frontală şi 
individuală 

2.Captarea 
atenţiei 

Se va realiza printr-un element 
surpriză: la uşă va bate o fetiţă 
din clasa a IV-a îmbrăcată în 
culorile primăverii, care va 
aduce  un coş cu materiale, o 
machetă a grădinii primăverii şi 
un poster cu rochiţa 
primăverii.Se discută pe scurt 
despre primăvară şi despre 
concursul care va avea loc la 
nivelul şcolii. 

 
Conversaţia 
explicaţia 

Zâna 
Primăvară 

frontal Observarea 
directă a 
comporta- 
mentului  
 
 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
 

Educatoarea îi anunţă pe copii că 
pentru a putea participa la 
concurs va trebui să realizeze 
macheta primăverii cu 
materialele aduse de Cristina.Va 
trebui să lucreze pe grupuri, în 
perechi şi individual prin diferite 
modalităţi, în realizarea Grădinii 
Primăverii. 

 
Explicaţia 
 

 Frontal Observarea 
directă a 
comporta- 
mentului 
Înţeleg 
mesajul 
transmis 
 

5.Obţinerea 
performanţei 
 

Fiecare copil este invitat cu 
lucrarea sa să o aranjeze in 
machetă, apoi se vor aranja şi 

 
 
Exerciţiul 

 
 
 

Individu
-al 

 
Proba 
practică 
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cele realizate la centrul Artă, 
respectiv Stiinţă.. 

Macheta 

6.Asigurarea 
feed back-ului 
 

Educatoarea îi invită pe copii pe 
covor în faţa grădinii realizate de 
către ei. Se poartă o conversaţie 
cu copiii despre anotimpul 
primăvara fixându-se astfel tema 
activităţii: grădina primăverii. 

 
Conversaţia  

Macheta În grup Evaluare 
orală 
 

7. Încheierea 
activităţii 

 

Se vor aprecia eforturile copiilor 
în mod stimulativ şi se vor 
recompensa copiii cu baloane 
colorate. 
Toţi  vor dansa pe melodia 
cântecelului audiat în timpul 
activităţii “Toate culorile!” 

Conversaţia   Aprecieri 
verbale 
 
 
Stimulente 

 

 

 

 

 

 

 


