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POVEȘTILE NE ÎNVAȚĂ LUCRURI BUNE 
DESPRE VIAȚĂ 

 
 
 
 

 
   
 

ACTIVITATE OPȚIONALĂ 
Grupa mijlocie 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Educatoare:  
                    PAVEL ALINA ELENA 
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PROGRAMĂ PENTRU ACTIVITATEA OPŢIONALĂ 
 

 

Denumirea opţionalului: „ Poveștile ne învață lucruri bune despre 

viață”  

Domenii experienţiale vizate: 

Domeniul limbǎ şi comunicare 

Domeniul estetic şi creativ 

Domeniul om şi societate 

 

Nivelul de vârstǎ/grupă:  

Nivelul I (3-5 ani) - Grupa mijlocie  

  

Durata: 1 an 
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La orice vârstă, omul este o ființa care se hrănește cu povești. De aceea, avuția 

poveștirilor, pe care au strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, din secol în 

secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești. 

               Rabindranath Tagore 

In povești se reflectă nevoia copiilor de grupa mijlocie și nu numai, de a pătrunde 

într-un tărâm plin de frumusețe care îi ajută să ințeleagă diferența dintre bine și rău, dar 

mai ales este vârsta la care orice copil vede cărțile ca fiind fermecate prin poveștile pline 

de invățăminte pe care le conțin. 

Scopul acestui optional este de a dezvolta limbajul copiilor prin îmbogătirea 

vocabularului utilizând expresii și cuvinte noi. Totodată acest opțional ne oferă 

posibilitatea de a cunoaste preșcolarul de grupă mijlocie, prin analizarea poziției acestuia 

față de comportamentul anumitor personaje din poveștile prezentate. 

De asemenea, în cadrul acestui optional vor fi realizate materiale și fise de lucru 

care au ca finalitate intelegerea cat mai bună a învățămintelor pe care fiecare poveste le 

conține. 

Prin activitatea acestui opțional, urmărim să-i determinăm pe copii sa învete să 

asculte, să-și dezvolte creativitatea prin participare la dezlegarea mesajului poveștii și 

treptat să simtă cuvintele, frumusețea și expresivitatea lor. 
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DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 Obiective cadru : 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă 
a semnificaţiilor structurilor verbale orale; 

  Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, 
lexical, sintactic; 

  Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 
  Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, 

semnificaţii mijlocite de limbajul scris. 
 
 Obiective de referință : 
 

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de 
vorbitor, cât şi în calitate de auditor. 

 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea. 
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a 

înţeles. 
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod 

intuitive caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. 
 Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini. 
 Să manifeste interes pentru citit. 
 Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie 

 
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE  
 Obiective cadru :  
 

 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea 
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; 

 Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă) 
 Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii 

 
Obiective de referință : 

 
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu 

norme prestabilite şi cunoscute. 
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 
 Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. 

 
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV  
 
 Obiective cadru :  
 

 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, 
picturi, modelaje; 
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 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj 
 plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa 

socială); 
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj; 

  
Obiective de referință :  

 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice 
picturii. 

 Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să 
aplice reguli de utilizare a acestora 

 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete. 
 Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice. 

 
Metode și mijloace de  realizare: conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, 
audiţia, lectura educatoarei,   expunerea, povestirea, demonstraţia, exerciţiul, jocul 
didactic, dramatizarea, jocul de rol. 
 
Modalități de evaluare: 

 jocuri didactice specifice vârstei (săculețul cu surprize, recunoaște personajul) 
 concursuri de creație  
 expoziție cu lucrări ale copiilor 

 
Bibliografie: 

1. ELENA CONTOMAN, SMARANDA-MARIA CIOFLICA, DANIELA DOSA, 
Povestile ne invață lucruri bune despre viata, Editura Tehno-ART 

2. VIORICA PREDA, Metodica activităților instructive-educative în grădinița de 
copii, Editura Gheorhe Cârțu Alexandru, 2009 

3. Curiculum pentru învățământul preșcolar, elaborate de Grupul de Lucru la nivel 
nașional pentru educatie timpurie, Editura Didactica Publishing House, 2009. 

4. LAURENȚIU CULEA, Filofteia Grama, Stela Anghel, „Culegere de texte 
literare pentru copii”, vol. I, E.D.P.,Bucureşti,1994. 

 
Număr de activități: 1/saptămână 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
 

SEMESTRUL I 
 

1. POVESTEA „ Cum au fugit jucăriile de la un copil”, după Nina Stănculescu 
 

Perioada  Conținutul învățării 
S3: 28.09-02.10 Lectura educatoarei și enumerarea personajelor din 

poveste. 
S4: 05.10-09.10 Știu/ Vreau să știu/ Am invățat-Repovestire  
S5: 12.10-16.10 Recunoaște personajul – joc didactic 
 
 

2. POVESTEA „ Fetița cu fundițe roșii”, după Cella Aldea  
 

Perioada  Conținutul învățării 
S6: 19.10-23.10 Audierea poveștii și enumerarea 

personajelor 
S7: 26.10-30.10 Săculețul cu surprize – joc didactic 
S8: 09.11-13.11 Dramatizare-„ Fetița cu fundițe roșii” 
 

3. POVESTEA „ Sarea in bucate”, după Petre Ispirescu  
 

Perioada  Conținutul învățării  
S9.16.11-20.11 Lectura educatoarei  
S10.23.11-27.11 Repovestire după imagini  
 

4. POVESTEA „Povestea pomului de iarnă” 
 

Perioada 
 

Conținutul învățării  

S11: 02.12-04.12 Lectura educatoarei 
S12: 07.12-11.12 Pomul de iarnă- pictură 
 

5. ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN 
 

Perioada  Conținutul învățării  
S13: 14.12-18.12 Povestea lui Moș Crăciun  
 

6. POVESTEA „Soarele și omuleții de zăpada”, dupa Herta Wilk și Mioara Crem 
 

Perioada  Conținutul învățării  
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S14: 11.01-15.01 Lectura educatoarei și enumerarea 
personajelor 

S15: 18.01-22.01 Repovestire – metoda RAI  
 

7. POVESTEA „Puișorul și vulpea” , după Ion Pas 
 

Perioada  Conținutul învățării  
S16:25.01-29.01 Povestirea și caracterizarea personajelor 
S17:01.02-05.02 Reconstrucție poveste – puzzle 

 
 

SEMESTRUL II 
 

8. POVESTE „Povestea ceasului cu inimă”, dupa Vladimir Colin 
 

Perioada Conținutul învățării  
S18:15.02-19.02 Lectura educatoarei 
 

9. POVESTEA „Rilă Iepurilă și Cărabușul cu aripioare de aur” 
 

Perioada Conținutul învățării  
S19:22.02-26.02 Lectura educatoarei 
S20:29.02-04.03 
 

Colorăm o scenă din poveste 

 
10. POVESTEA„Noi, albilnele”, după Călin Gruia 
 

Perioada  Conținutul învățării  
S21: 07.03-11.03 Lectura educatoarei și enumerarea 

personajelor. 
S22: 14.03-18.03 
 

Modelaj „Albinuța” 

 
11. POVESTEA „Cocoșelul neascultător”, de Ion Lucian 
 

Perioada  Conținutul învățării  
S23: 21.03-25.03 Povestirea  
S24:28.03-01.04 Vizonare diafilm  
S25: 04.04-08.04 Colorăm scene din poveste 
 

12. POVESTEA  PUISORULUI ÎNGÂMFAT” , poveste populară  
 

Perioada  Conținutul învățării  
S26:11.04-15.04 
 

Lectura educatoarei și enumerarea 
personajelor 
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S28:04.05-06.05 Dramatizare – „Poveste puișorului 
îngâmfat” 

 
 

13. POVESTEA CEASULUI CU INIMĂ, dupa Vladimir Colin 
 

Perioada  Conținutul învățării  
S29: 09.05-13.05 Povestirea  
S30: 16.05-20.05 Colorăm scene din poveste 
 

14. POVESTEA, „ Ștafeta unei meserii”, după Marin Radu Ene  
    

Perioada  Conținutul învățării  
S31: 23.05-27.05 Povestirea  
S32: 30.05-03.06 Colorăm scene din poveste 
S33: 06.06-10.06 Resconstructie poveste- puzzle  
 
S34: 13.06-17.06- Evaluare – JOC DIDACTIC – Recunoaște povestea și personajul 
S35: 20.06-24.06 – Evaluare- Carnavalul personajelor  


