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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

PROFESOR FAUR MIHAELA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ” BRAD 

 
NIVELUL II 5-6 ANI 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică 
TEMA:  “În lumea poveştilor” 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de priceperi şi deprinderi 
FORMA DE REALIZARE: pictură pe diferite suprafeţe ( sticlă, gresie, suprafeţe tratate cu griş, 
orez, coji de ouă) 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Consolidarea deprinderii de organizare a compoziţiei plastice şi de redare expresivă a unor 
obiecte şi personaje din lumea poveştilor, stimularea imaginaţiei creatoare, cultivarea sensibilităţii şi 
a gustului pentru frumos. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 cognitiv- informaţionale 
- să ilustreze prin desen şi pictură reprezentări subiective despre personajele din poveşti utilizând 
tehnicile cunoscute; 
- să folosească elemente de limbaj plastic specifice;  
- să organizeze un spaţiu plastic prin îmbinarea culorilor, a tonurilor şi nuanţelor acestora; 
-să utilizeze spaţiul plastic într-o lucrare echilibrată şi expresivă; 

 psiho- motorii 
-să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 
-să utilizeze corect instrumentele de lucru. 

 afective 
- să analizeze critic şi autocritic lucrările baza criteriilor stabilite; 
-să iubească frumosul din artă. 
METODE PROCEDEE: conversaţia, explicatia, exercitiul, turul galeriei. 
MATERIAL DIDACTIC: planşe, coli de carton de diferite dimensiuni,  pensule, acuarele, sticlă, 
faianţă, plăci de ipsos, griş, orez, coji de ouă, machete de ipsos, carioca,  chevalet, diplome. 
BIBLIOGRAFIE: 

 Boşneag, Maria „Educaţie plastică – ghid metodic pentru 
învăţământul preşcolar”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2002; 

 Breben, Silvia, Gongea ,Elena, Ruiu, Georgeta ,Fulga, Mihaela 
„Metode interactive de grup – ghid metodic”, Editura Arves, 2007; 

 Lespezeanu, Monica „Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar 
-o metodică a activităţilor instructiv-educative”, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti, 2007. 

 *** „Orientări metodice privind aplicarea programei activităţilor 
instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura „Şcoala Gălăţeană”, Galaţi, 2006, pag. 13-24., 

 ***“ Programa activităţilor instructiv –educative în grădiniţa de 
copii”, Editura V&INTEGRAL, Bucureşti, 2005; 
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DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA 
DIDACTICĂ 

EVALUAREA 
INSTRUIRII 
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(metode, procedee 
şi mijloace) 

(instrumente şi 
indicatori) 

Organizarea 
activităţii 

Asigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării activităţii. 
Pregătirea materialelor. 

 
Conversaţia 

 

Captarea atenţiei Copiii, povestitorul despre care am 
vorbit la activitatea de educarea 
limbajului ne-a lăsat şi o “scrisoare“ şi 
mai multe materiale. O să vă citesc 
scrisoarea pe care ne-a lăsat-o 
povestitorul. “ Dragi copii de la grupa 
pregătitoare Tweety, vă invit să 
participaţi la un concurs de desene şi 
picturi intitulat “În lumea poveştilor”. 
Eu ştiu că în această grupă sunt 
preşcolari care au obţinut premii şi la 
alte concursuri de desen, deci  sunteţi 
pictori/desenatori iscusiţi”. 

 Conversaţia  
 
 
 
 
Explicaţia  
 
-plic cu scrisoare 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuirea materialului 
 
 
 
 
 
 
Anunţarea 
activităţii/temei şi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 

“Haideţi să descoperim împreună 
materialele pe care ni le-a lăsat 
povestitorul, pe care le-am aşezat deja 
pe măsuţe”. După ce denumesc succint 
materialele se aşează fiecare la 
colectivul la care ar dori să picteze/ 
deseneze. 
 Cu materialele pe care le avem pe 
măsuţe vom desfăşura activitatea 
plastică cu tema “ În lumea poveştilor”. 
Cu picturile şi desenele realizate vom 
organiza o expoziţie, cele mai frumoase 
frumoase lucrări vor fi premiate cu 
premii şi diplome. Premiile şi diplomele 
se găsesc în acest plic(se prezintă 
plicul). 

 Conversaţia 
 
Exerciţiul  
 
Explicaţia 
- planşe, coli de 
carton de diferite 
dimensiuni,  
pensule, acuarele, 
sticlă, faianţă, 
plăci de ipsos, 
griş, orez, coji de 
ouă, machete de 
ipsos, carioca,  
chevalet, 

Evaluarea 
formativă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea învăţării 
Analiza temei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de a începe să pictăm aş dori să 
discutăm puţin despre tema concursului 
”În lumea poveştilor”. Când spun“În 
lumea poveştilor”-la ce vă gândiţi voi? 
(la poveştile cunoscute, la personaje, la 
întâmplările povestite, la locul unde se 
petrece acţiunea). De exemplu dacă 
cineva dintre voi se gândeşte la Albă 
cazăpada şi cei 7 pitici,  ce va picta 
(desena)?(căsuţa piticilor, masa cu 
vesela specifică- mică, pădurea în care 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
 
 
 
 

Evaluare 
sumativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
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Explicarea temei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţii de încălzire 
a muşchilor mici ai 
ai mânii 

lucrau piticii, Alba  ca zăpada, cei 7 
pitici, mama vitregă, pieptenele otrăvit, 
cingătoarea, mărul otrăvit, prinţul, balul 
de la palat etc.) Se enumeră elementele 
din alte poveşti care pot constitui tema 
lecţiei. Fiecare dintre voi îşi va alege 
altă poveste. Se enumeră mai multe 
titluri. Eu voi trece pe la fiecare colectiv 
şi voi discuta cu voi despre tema aleasă.  
Precizări metodice: 
-se atrage atenţia asupra rapoartelor de 
proporţie: obiectele din apropiere-
primul plan-vor fi mai mari, cele din 
depărtare-planul II vor fi mai mici.      
Elementele care compun scena din 
povestea aleasă vor fi dispuse pe toată 
suprafaţa spaţiului, foii. Se vor utiliza  
culori care să redea realitatea: 
personajele pozitive, bune, cinstite, 
frumoase vor fi reprezentate de culori 
calde (galben, roz, roşu, portocaliu, 
personajele negative care sunt urâte, rele 
vor fi reprezentate prin culori reci 
(albastru închis, gri închis, violet). Vor 
fi premiate lucrările care respectă tema, 
acurateţea-lucrarea curată, ordonată, 
originalitatea şi bogăţia cromatică. 
Se execută câteva exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii. 
1. Morişca – înainte - înapoi 
2. Închidem şi deschidem pumnii 
3. Cântăm la pian 
4. Ne spălăm pe mâini 
5. Scuturăm mâinile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia  
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 

sumativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obţinerea 
performanţei 
Executarea temei de 
către copii 

Dau semnalul de începere a lucrării. 
Copii îşi aleg instrumen-tele de lucru. 
Eu îi voi suprave-ghea în timp ce 
realizează tema, îi voi ajuta, dacă este 
cazul. Voi acorda sprijin pentru alegerea 
temei. Voi urmări utilizarea corectă a 
instrumentelor, utilizarea culorilor, 
dispunerea elementelor în spaţiul 
plastic, poziţia corectă a corpului în 
timpul lucrului. 
Dacă un copil a terminat lucrarea poate 
să participe la alt grup să-i ajute pe 
colegii săi. 
 

 
 
 
 
Exerciţiul  
 
 
 
Conversaţia  

Evaluare 
formativă 
continuă 
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Evaluarea  a) Încetarea lucrului – cu 3-5 minute 
înainte de încheierea activităţii anunţ 
copiii să  se apropie de finalul activităţii. 
Fiecare echipă îşi va  aşeza lucrarea la 
expoziţie pe panourile pregătite. Copiii 
rămân în picioare cu faţa la panourile cu 
lucrări la o distanţă apreciabilă (nu 
foarte apropiată) şi observă 
picturile/desenele.  
b) Analiza lucrărilor se face pentru 
fiecare grup în parte. Povestitorul mi-a 
lăsat o dată cu scrisoarea şi criteriile 
după care trebuie să analizăm  picturile: 

 respectarea temei; 
 numărul elementelor 

poveştii, mai multe, mai puţine 
elemente; 

 acurateţea - dacă lucrarea 
este curată, are aspect plăcut; 

 originalitatea lucrării - nu a 
copiat ideile altor colegi; 

 bogăţia cromatică – culorile 
folosite-le denumim şi le denumim – 
calde –reci … 
Se stabilesc picturile cele mai frumoase, 
se acordă premii şi diplomele trimise de 
povestitor. 

 
Conversaţia  
 
Explicaţia  
 
Turul galeriei 
 
 
 
 
Observaţia  
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
-panouri 
 
 

 
 
 
 
Evaluare  
Individuală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare  
Frontală 
 

Încheierea activităţii Aprecieri generale şi individuale privind 
activitatea, gradul de realizare a temei, 
comportamentul copiilor.  

Expunerea   

 
 


