
PROIECT DE ACTIVITATE 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.N. Nr. 2 

GRUPA: mijlocie 

DATA: 28.02.2018 

EDUCATOARE: Vereș Crina 

TEMA DE STUDIU: Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Animale din alte zone 

TEMA ZILEI: Pățania Ursului Cafeniu 

TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: ADP+ADE(DLC+DEC)+ALA 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: educarea limbajului, activitate plastică, știință, joc 
de rol, construcții, joc de mișcare. 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

SCOPUL: Dobândirea cunoștințelor referitoare la animalele din zone polare; 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

ADP: Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii, joc ” Deschide urechea 
bine” ( graiul animalelor), noutatea zilei ” Ursul Cafeniu” (marionetă). 

TRANZIȚII: ” Dacă vreau să fiu voinic....” 

                            ” Mergem ca și pinguinii” 

                            ” Eu sunt ursul....” 

ADE: DLC+DEC  ”Pățania Ursului Cafeniu” 

MIJLOC DE REALIZARE:  povestea educatoarei, pictură. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să asculte cu atenție conținutul poveștii; 
- Să picteze blana ursului sprijinindu-se pe conținutul poveștii; 
- Să lucreze curat și ordonat în realizarea temei; 
- Să reconstituie povestea pe baza întrebărilor adresate. 



STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, expunerea, explicația, demonstrația, exercițiul, 
explozia stelară; 

MATERIAL DIDACTIC: imagini sugestive poveștii, personaje din poveste, banchiză, 
pădure, siluete urși, acuarele, pensule, pahare, steluțe, tablă magnetică. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe. 

ALA:  Știință: ” Ursul cafeniu ia o altă înfățișare”-experiment 

              Construcții: ”Drumul ursului către Polul Nord” 

              Joc de rol: ” De-a familia ursuleților” 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să acopere corpul ursului cu : clăbuci, făină, hârtie igienică, acuarele; 
- Să sufle în pai pentru a forma clăbucii; 
- Să construiască drumul din hârtie igienică; 
- Să împrejmuiască cu cuburi drumul; 
- Să ducă ursuleții să se spele pe mâini; 
- Să pună miere în ceai. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, experimentul. 

MATERIAL DIDACTIC: hârtie igienică, făină, pensule, tempera alb, apă, săpun lichid, 
scoică, cuburi, hârtie igienică, ursuleți, set de ceai, lingurițe, babețici, miere, ceai, săpun. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

ALA: ” Dansul pinguinului” 

             ” Aruncă-i peștișori ursului”- joc distractiv 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să execute corect pașii de dans, înainte și înapoi; 
- Să danseze dansul pinguinilor; 
- Să arunce peștișori în burta ursului; 
- Să respecte comenzile educatoarei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

MATERIALE DIDACTICE: măști de pinguin, laptop, boxă, 2 urși, pești din plastic. 



FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 
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3. Revista învățământului preșcolar, nr. 1-2, 2010 
4. Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura, Arves, București, 2002. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

ADP:  

          Copiii intră în grupă rostind următoarele versuri: ”Dimineața a sosit.....” Bună 
dimineața, copii! Copiii răspund la salutul educatoarei. Fiecare copil îi dă mânuța colegului și 
îl salută. Facem prezența, câte un copil vine și își ia poza și o prinde cu clema. Pozele copiilor 
absenți le întoarcem.Completăm calendarul naturii cu ajutorul educatoarei. Ne jucăm jocul     
” Deschide urechea bine”( graiul animalelor).   

          Noutatea zilei: îl prezint copiilor pe Ursul Cafeniu (mariontă) care s-a trezit din somn și 
vrea să meargă într-o călătorie la Polul Nord. 

ADE( DLC+DEC) 

          Astăzi vă povestesc ” Pățania Ursului Cafeniu”. Ca tranziție spre activitate, recităm 
următoarele versuri ” Dacă vreau să fiu voinic„. În cadrul activităților pe domenii 
experiențiale le povestesc copiilor povestea ” Pățania Ursului Cafeniu”. În momentul când 
pinguinul îi sugerează ursului să se dea cu săpun, mergem la sectoare pe tranziția ” Mergem 
ca pinguinii”.  

ALA: 

           La sectorul știință îl ajutăm pe urs să își schimbe înfățișarea cu ajutorul ( hârtiei 
igienice, apei, săpunului, acuarelei, făinii). La sectorul joc de rol pregătim ceai pentru ursuleții 
rămași acasă. La sectorul construcții, construim drumul pe care l-a străbătut ursul spre Polul 
Nord. După ce toți copiii s-au rotit la sectoare, revin la poveste. Le povestesc mai departe 
povestea, iar în momentul în care ursul iese din apă cu blana lui adevărată, pe tranziția ”Eu 
sunt ursul” copiii merg la sectorul artă( DEC) unde se împart în două grupe și pictează blana 
Ursului Cafeniu, apoi revin la poveste.  

          Morala poveștii – Ce am învățat din această poveste? ( că nu este bine să judecăm un 
om după înfățișare, ci după faptă). Ce credeți că este mai important, să fi bun sau să fi 
frumos? 



           Fixarea cunoștințelor o realizez cu ajutorul exploziei stelare, pe care o adaptez la 
nivelul de vârstă al copiilor. Le prezint macheta cu animalele din poveste, iar copiii vor 
răspunde la întrebările de pe steluțe și pun personajele amintite pe machetă. 

           Întrebările sunt:  1. Cine a pornit anume 

                                          Naintând spre Polul Nord 

                                          Să cunoască o lume nouă 

                                          Nevăzută până atunci. ( Ursul Cafeniu) 

Copilul care răspunde corect la întrebare, vine și îl pune pe urs pe macheta poveștii. 

                                        2. Cine are aripi, dar nu zboară 

                                            Umblă fără sănioară 

                                            Pe ghețari și prin zăpezi 

                                            Dacă mergi la poli îi vezi.(pinguinii) 

                                         3. Cine se mișcă greoi pe uscat 

                                             Iar în apă ușurel 

                                             Fața-i este frumușică 

                                             Și la bot parcă-i cățel.( foca) 

                                          4.Unde locuiesc focile și pinguinii? 

                                             5. Unde locuiește Ursul cafeniu? 

                                             6. Ce i-au spus focile Ursului Cafeniu? 

                                             7. Focile s-au amuzat 

                                                 De Martin- bătrânul urs 

                                                 Și i-au spus că blana lui 

                                                 Parc-ar fi muiată-n ............(sos) 

                                             8. Ce l-a îndemnat pinguinul pe Ursul Cafeniu? 

                                             9. Când a sărit Ursul Cafeniu în ajutorul puiului de urs polar? 

                                            10. Când l-a sfătuit pinguinul pe urs să se deghizeze? 

                                            11. Cum s-au comportat animalele polare cu Ursul Cafeniu când l-   

                                                  au văzut? 



                                            12. Cum s-au comportat animalele polare cu Ursul cafeniu după  

                                                   ce a salvat puiul de urs? 

ALA: 

        La ALA copiii dansează ” Dansul pinguinilor”, executând corect pașii de dans, înainte și 
înapoi. Copiii se joaca jocul ”Aruncă-i peștișori ursului!” aruncând cu peștișori în gaura din 
burta ursului. În încheiere fac aprecieri asupra întregii activități, a ceea ce au reuțit să 
realizeze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

   
  Evenimentul    
  didactic 
 
 
 
 

 
 Conținutul    
 științific 

 
Strategii 
didactice 

 
    
 
       
Evaluarea Metode și 

procedee 

1. Momentul 
organizatoric 

Se asigură condiţiile unei bune 
desfăşurări a activităţii prin 
pregătirea materialelor didactice și 
aranjarea mobilierului.  
Copiii sunt introdusi in grupa pe 
versurile: “Dimineata a sosit...” 
unde participă la Întâlnirea de 
dimineata, marcata prin etapele: 
salutul, prezenta, calendarul naturii, 
jocul “ Deschide urechea bine”, 
noutatea zilei Ursul Cafeniu 
(marionetă). Tranzitie, “Daca vreau 
sa fiu voinic”. 

 
 
 
 
Conversația 

 

2. Captarea 
atenției 

Îl prezint pe Ursul Cafeniu, care s-a 
trezit mai repede decât frățiorii lui, 
și vrea să meargă într-o călătorie la 
Polul Nord. 
 

 
Conversația  
 
Explicația 

 

3. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

Dragii mei, astăzi vă spun povestea 
” Pățania Ursului Cafeniu” care a 
fost scrisă de Vladimir Colin. După 
ce veți asculta povestea, voi trebuie 
să îl transformați pe ursul cafeniu 
într-un urs polar folosind ( apă, 
săpun, acuarele, făină, hârtie 
igienică), după care trebuie să-i 
construiți drumul spre Polul Nord( 
trasând drumul prin întinderea  de  
hârtie igienică iar pe marginea 
drumului veți pune cuburi. O să ne 
jucăm jocul ”De-a familia 
ursuleților”, voi trebuie să îi duceți 
pe ursuleți să se spele pe mâini, să 
le puneți babețică, să le îndulciți 
ceaiul cu miere de albină. 
La sectorul artă se desfășoară 
activitatea plastică, unde veți picta 
blana ursului. Ca să ne veselim 
puțin vom dansa ”Dansul 
pinguinilor” , după care ne vom 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



juca un joc distractiv  
” Aruncă-i  peștișori ursului!”. Voi 
trebuie să aruncați în gaura din 
burta ursului peștișori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea 
 
 
 
Povestirea 

4.Dirijarea învățării Voi reda cât mai expresiv 
conținutul poveștii, îmi voi potrivi 
vocea , tonul, gestica și mimica 
corespunzatoare evenimentelor. Pe 
parcursul poveștii le prezint copiilor 
planșele cu povestea în ordinea 
succesivă a întâmplărilor și le  
explic cuvintele necunoscute. 
Momentele principale ale poveștii: 
-Odată un urs cafeniu care trăia în 
munții noștrii a ajuns la Polul Nord. 
-Ursul s-a întâlnit cu niște foci, care 
se amuzau de el că este murdar. 
-Mergând mai departe, ursul 
cafeniu se întâlnește cu urșii polari, 
care când il văd încep și ei să râdă 
de blana lui. 
-Văzând că toate animalele râd de 
el, ursului îi dădeau lacrimile. 
-Deodată apare un pinguin, care îi 
spune să meargă cu el într-un loc 
mai ferit și îi dădu un săpun să se 
săpunească, iar ursul a devenit alb. 
-Un munte imens de gheață se 
apropie de sloiul pe care stăteau ei, 
ursul neștiind ce se petrece, un a 
sărit de pe sloi. 
-Ursul a auzit o voce disperată ” 
puiul meu”, uitându-se în jur el 
vede un pui de urs polar căzând în 
apă. 
-Fără să stea pe gânduri sare după 
el, nici un urs polar nu i-a sărit în 
ajutor. 
-Urșii îi mulțumesc pentru fapta lui 
bună și îi spuse că un blana îl face 
pe urs .  
 

 

5.Obținerea 
performanței 

Întrerup povestea în momentul când 
pinguinul îi spune Ursului Cafeniu 
să se dea cu săpun și mergem la 
sectoare.  
La sectorul știință copiii îl 
transformă pe Ursul Cafeniu, în Urs 

Explicația 
 
Demonstra-
ția 
 
Exercițiul 

 



Polar.  
La sectorul construcții, copiii 
construiesc drumul parcurs de Ursul 
Cafeniu la Polul Nord.  
 
La sectorul joc de rol, copiii vor 
pregăti ceai pentru ursuleți, duă care 
se întorc la poveste.  
Le citesc în continuare povestea, 
când ursul se aruncă în apă să-l 
salveze pe puiul de urs polar opresc 
povestea și mergem la sectorul artă 
unde se desfășoară activitatea 
plastica. Copiii pictează blana 
Ursului Cafeniu. Dupa ce au 
terminat sarcina, revenim la 
poveste. La finalul poveștii cu 
ajutorul exploziei stelare vom 
reconstitui scena din poveste. 

 
 
 
 
 
Povestirea 
 
 
 
Explicația 
 
Exercițiul 

6.Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

Copiii pun personajele pe macheta 
sugesivă poveștii.  
 
Le  adresez întrebările: 
 
1.Cine a pornit anume 
   Naintând spre Polul Nord 
   Să cunoască o lume nouă 
   Nevăzută până atunci. ( Ursul     
   Cafeniu) 
Copilul care răspunde corect la 
întrebare, vine și îl pune pe urs pe 
macheta poveștii. 
 
2. Cine are aripi, dar nu zboară 
    Umblă fără sănioară 
    Pe ghețari și prin zăpezi 
    Dacă mergi la poli îi  
    vezi.(pinguinii) 
                                          
3. Cine se mișcă greoi pe uscat 
    Iar în apă ușurel 
    Fața-i este frumușică 
    Și la bot parcă-i cățel.( foca) 
 
4.Unde locuiesc focile și pinguinii? 
 
5. Unde locuiește Ursul cafeniu? 
 
6. Ce i-au spus focile Ursului 
Cafeniu? 

    
 
  
 
 
Explozia 
stelară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
comporta-
mentului 
verbal si 
nonverbală 
 
 



7. Focile s-au amuzat 
    De Martin- bătrânul urs 
    Și i-au spus că blana lui 
    Parc-ar fi muiată-n ............(sos) 
                                              
8. Ce l-a îndemnat pinguinul pe 
Ursul Cafeniu? 
 
9. Când a sărit Ursul Cafeniu în 
ajutorul puiului de urs polar 
 
10. Când l-a sfătuit pinguinul pe urs 
să se deghizeze? 
 
11. Cum s-au comportat animalele 
polare cu Ursul Cafeniu când l- au 
văzut? 
 
12. Cum s-au comportat animalele 
polare cu Ursul cafeniu după ce a 
salvat puiul de urs? 
 
La ALA copiii dansează ” Dansul 
pinguinilor”, executând corect pașii 
de dans, înainte și înapoi. Copiii se 
joaca jocul ”Aruncă-i peștișori 
ursului!” aruncând cu peștișori în 
gaura din burta ursului. În încheiere 
fac aprecieri asupra întregii 
activități, a ceea ce au reuțit să 
realizeze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 
Demonstra-
ția 
 
 
 
 
 
 
Dansul 
 
Jocul 
 
 

7.Evaluarea -Cum se numește poveste pe care 
am ascultat-o astăzi? 
-V-a plăcut acesta poveste? 
Analizăm lucrările realizate, fac 
aprecieri asupra sarcinilor de lucru 
și finalizarea lucrărilor. 
 

 
Conversația 

 
Evaluarea 
verbală și 
nonverbală 

8.Încheierea 
activității 

La finalul activităţii copiii vor fi 
apreciaţi şi felicitaţi pentru felul în 
care au participat la  această 
activitate: 

  
Aprecieri 
verbale 

 

 


