
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

EDUCATOARE: ALINA ELENA PAVEL 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.12, Structură Grădiniţa cu PP CFR 

NIVELUL I: ,,Grupa Albinuțelor” 

GRUPA :,,Grupa Mică” 

DATA:  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,În ogradă la bunici” 

TEMA ZILEI: „ Animale mari şi mici în ogradă la bunici” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinuturi integrate(ADP+ALA1+ADE+ALA2) 

TIPUL DE ACTIVITATE: Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual. 

DURATA: 45 min  

SCOPUL ACTIVITĂŢILOR:  

 Informativ: îmbogăţirea şi activizarea vocabularului prin utilizarea unor cuvinte şi                        

expresii noi şi prin formularea de întrebări şi răspunsuri ; 

 Formativ:dezvoltarea deprinderii de a exprima, prin diferite mijloace, 

cunoştinţele dobândite în cadrul activitităţilor; formarea deprinderii de a-şi 

manifesta verbal şi nonverbal trăirile sufleteşti; consolidarea deprinderii de a folosi 

corect tehnicile şi uneltele de lucru specifice  pentru realizarea lucrărilor propuse; 

cultivarea unor calităţi motrice( îndemânare ); 

 Educativ: educarea abilităţii de a comunica şi coopera cu membrii grupului din 

care face parte în  scopul rezolvării sarcinilor propuse; cultivarea trăsăturilor 

pozitive de voinţă şi caracter: perseverenţă, hotărâre, dragoste pentru muncă , 

autocontrol,bunătate, spirit de echipă. 

 

 

 

 

 



OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ADP:  

- Să enumere cel puţin două caracteristici ale primăverii; 

- Să descrie animalul preferat; 

ALA: CONSTRUCȚII:  

-să comunice între ei pentru realizarea unui plan de construcţie;  

-să costruiască adăposturi pentru animalele domestice;  

-să coopereze în grup pentru realizarea construcţiei. 

JOC DE MASĂ: 

- să rezolve puzzle-uri cu animale domestice; 

- să descrie imaginea rezultată din puzzle; 

- să reconstituie, din bucăţi, animalelor domestice , folosindu-se de imaginile model. 

ADE:  

DOMENIUL ŞTIINŢE: 

- să identifice animalele domestice după mulaje; 

- să recunoscă diferite tipuri de hrană; 

- să stabilească corespondența între animal și tipul de hrană; 

OMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:  

- Să realizeze corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 

- Să folosească corect pensula  şi tempera; 

- Să realizeze lucrări curate şi îngrijite; 

- Să analizeze în spirit critic lucrarea personală şi a celorlalţi copii. 

ALA II: JOC DE MIŞCARE- „Şoarecele şi pisica” 

„Carnavalul animalelor domestice” – euritmie  

Sarcini de lucru: 

- să interpreteze rolul pisicii şi al şoriceilor, folosind mimica şi gestica adecvată; 

- să respecte regulile jocului de mişcare. 

CERINŢE SPECIFICE  JOCULUI  DIDACTIC  DIN  CADRUL  DOMENIULUI 

ȘTIINȚE: 

 SARCINA DIDACTICǍ: să cunoască și să denumească hrana animalelor  domestice. 



 ELEMENTE DE JOC: aplauze, emiterea de onomatopee, imitarea glasului animalelor, 

mânuirea materialului didactic. 

 REGULI DE JOC:  Se ascultă glasul unui animal înregistrat pe casetofon. Apoi se 

întreabă: „Cine cere de mâncare”  Un copil va denumi animalul al cărui glas l-a auzit pe 

casetofon . Se intreabă din nou „Ce îi dăm de mâncare?”Un alt copil va alege hrana și o 

va pune în recipientul de unde mănânca acesta. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Materiale necesare: calendarul naturii,creioane colorate, puzzle cu animale domestice, siluete 

animale domestice, acuarele, cuburi Arco, mulaje animale domestice, jetoane cu animale, hrană 

specifică animalelor domestice,  machetă „Ferma animalelor”,  casetofon, recompense. 

Metode si procedee: conversatia, exercitiul, problematizarea, demonstratia, explicatia, turul 

galeriei. 

Resurse bibliografice: 

1. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr. 1-2 / 2009 

2. Revista „Învăţământul preşcolar şi primar”,nr.3-4/2012 

3. Ştefania Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu, Jocuri didactice pentru activităţile 

matematice din grădiniţă, Editura „Aramis”, Bucureşti, 2005 

4. Laurenţia Culea, Angela Sesovici,  Activitatea integrată în grădiniţă, Editura Didactica 

Publishing House, 2008 

5. Curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7ani, MECT, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP (Activități de dezvoltare personală): 
Întâlnirea de  dimineața: „Animalul preferat”  
Rutine: 
- Sosirea copiilor la grădiniță-deprinderi specifice 
- Ne pregătim de activități 
Tranziții: 
 - „Bat din palme” – joc cu text și cânt 
 

I.ALA 1 (Activități liber alese):  
 
CONSTRUCȚII : ,,Adăposturi pentru animale”  
 – construcție din cuburi de lemn și mulaje animale domestice; 
JOC DE MASĂ : „Puzzle cu animale domestice” 
ARTĂ: (ALA1 + DEC): „Animalele domestice”- pictură 

 
 

II.ADE (Activități pe domenii experiențiale) : 
ACTIVITATE INTEGRATĂ : 

Domeniul Științe: „ Ce îi dăm de mâncare?” –
joc didactic 

ALA 1 + DEC: „Animalele domestice”- 
pictură 

 
 

 III. ALA 2 (Activități liber alese):  
Joc de mișcare: „ Șoarecele și 
pisica!”  
„Carnavalul animalelor 
domestice„- euritmie 



 

 

 

După servirea mesei vom face câteva exerciţii de înviorare:  

„Ca să fiu copil voinic 

Eu fac sport încă de mic 

Merg în pas alergător 

Sar apoi într-un picior 

Mă opresc, respir uşor 

Întind braţele să zbor 

Un, doi, un, doi, 

Faceţi toţi la fel ca noi! 

Ăsta-i doar un început 

Ia priviţi cât am crescut!”. 

Pe scaunele  ne aşezăm 

Şi cuminți noi ascultăm.  

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.  

Educatoarea intră în sala de grupă însoţită de copii: 

  „Dimineaţa a sosit, 

  Toţi copiii au venit. 

  Hai acum să ne-aşezăm 

  Cu toţii să ne salutăm.” 

Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi membrii grupei. În această dimineaţă 

ne vom saluta de la stânga spre dreapta cu colegul ce urmează, zicând „Bună Dimineaţa” şi 

prezentându-ne cu un nume de animal sau pasăre din ograda  bunicii, un animal ce ne-am dori să 

fim. 

Activitatea începe prin realizarea prezenţei, apoi atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul 

naturii. Sunt adresate următoarele întrebări: 

- În ce anotimp suntem? 

- Care sunt caracteristicile anotimpului primăvara? 

- Cum este vremea astăzi? 



- În ce zi a săptămânii suntem? 

Activitatea de grup: Copiii primesc medalioane cu  animale domestice. Fiecare copil își va 

alege animalul preferat și vom discuta depre acesta. Voi adresa întrebari copiilor legate de 

opțiunea lor. 

Noutatea zilei. După ce terminăm înviorarea le propun copiilor să se aşeze pe scăunele. Relizez 

o mică convesaţie şi le adresez următoarele întrebări: „Despre ce am început noi să vorbim 

săptămâna aceasta?- Despre “Animale mari şi mici în ograda la bunici”;  „Sunt folositoare aceste 

animalute in ograda bunicilor?” Aşa vom ajunge la concluzia că omul  are nevoie de animale la 

el in ograda pentru ca îi sunt foarte folositoare.  

Tranziţie. După desfăşurarea întâlnirii de dimineaţă, copiii vor  cânta  „Bat din palme”. După 

terminarea cântecului copiii se vor aşeza în semicerc. 

      ,,Bat din palme clap-clap-clap 

                               Din picioare trap, trap trap 

         Ne-nvârtim, ne răsucim  

                               În călătorie noi pornim! 

 Captarea atenţiei  se realizează cu ajutorul unui plic primit de la un căţeluşul Azorel, în 

interiorul căruia se află o scrisoare prin care îi anuntă pe copii că şi-a trimis prietenii  

 la ei la gradinită pentru a se juca impreună un joc foarte frumos. Împreună vor recunoaște 

animalele domestice și le vor hrăni. De asemenea,  îi  roagă pe copii să îl  ajute  să picteze 

animăluțele domestice și să le așeze lânga hrana corespunzătoare, deoarece preietenul său, 

fermierul harnic, le-a pregătit hrana pentru fiecare animăluț. 

Prin jocul muzical „ Rățustele mele pe apă s-au dus” se va realiza tranziţia. Copiii vor ieşi din 

grupă în timp ce eu pregătesc materialele pentru jocul didactic: Ce îi dăm de mâncare?” În 

cadrul jocului,  se ascultă glasul unui animal înregistrat pe casetofon. Apoi se întreabă: „Cine 

cere de mâncare”  Un copil va denumi animalul al cărui glas l-a auzit pe casetofon . Se intreabă 

din nou „Ce îi dăm de mâncare?”Un alt copil va alege hrana și o va pune în recipientul de unde 

mănânca acesta. 

Copiii vor ieşi din clasa timp în care eu pregătesc centrele de interes. La întoarcerea în sala de 

grupă le voi prezenta copiilor centrele de interes, copiii îşi aleg locul unde vor lucra pentru 

început, urmând să se roteasca pe la toate centrele.  



În centrul Artă, unde se va desfăşura cea de-a doua activităte pe domenii experienţiale, copiii 

vor picta animale domestice utilizând tehnica pictură. Li se va specifica copiilor ca toţi trebuie să 

ajungă la acest sector si să picteze animalul preferat. 

La centrul  Joc de masă, sarcina copiilor este să formeze întregul din bucăti, având pe măsuţe 

puzzle cu imagini cu animale domestice.  

La sectorul Construcţii, copiii vor avea de construit adăposturi pentru animalele bunicilor 

Când activitatea de la centre s-a finalizat, vom vizualiza şi analiza lucrările copiilor prin metoda 

“Turul galeriei”. 

Tranziţia se va realiza prin cântecul „O ratusca sta pe lac” şi  se va face trecerea la ALA2: „  

Joc de mișcare: „Șoarecele și pisica”- joc de mișcare  

                            „ Carnavalul animalelor domestice”- euritmie  

Rutine- alinierea şi ieşirea la baie, spălatul pe mâini, servirea mesei.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

1.Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: 

 aerisirea sălii de grupă; 

 amenajarea sălii de grupă; 

 aşezarea scăunelelor sub forma unui semicerc; 

 aranjarea grupurilor de jucării după felul lor pe masă; 

 introducerea copiilor în sala de grupă. 

Conversaţia    

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 Se va realiza  în cadrul  Întâlnirii de dimineaţă , după 

următoarele secvenţe: 

1. Prezenţa 

2. Discutarea şi completarea calendarului naturii 

3. Conversaţie pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

şi reactualizarea unor cunoştinţe legate de tema zilei şi a 

săptămânii 

Noutatea zilei. Este stârnită curiozitatea copiilor prin 

decoperirea unor animale domestice din polistiren de dimensiuni 

Conversaţia 

Explicaţia 

Calendar

ul naturii; 

Personaju

l surpriză, 

Cățelul 

Azorel; 

 

Frontal Evaluarea 

orală: 

- enumeră 

cel puţin 

două 

caracteristi

ci ale 

primăverii; 

- să descrie 



mari și primirea unei „lădiţe fermecate” de care este ataşată o 

scrisoare de la „Azorel”. Din scrisoare reies toate activităţile pe 

care le vom desfăşura astăzi. 

animalul 

preferat; 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Acum ne vom juca un joc foarte interesant. Jocul nostru se 

numeşte „Ce îi dăm de mâncare?”, iar la finalul jocului vom 

recunoște toate animalele domestice, dar mai ales le vom hrăni 

cu mâncarea lor preferată.. 

Explicaţia 

Conversaţia 

  

 Frontal  

4. Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

Explicarea şi demonstrarea jocului 

Educatoarea va explica regulile jocului. Vom intui materialele 

necesare desfășurarării jocului didactic. Cățelușul Azorel s-a 

gândit sa ne jucăm jocul „ Ce îi dăm de mâncare?”  

Regulile jocului: Eu voi porni casetofonul și se va auzi glasul 

unui animal. Voi trebuie să fiți atenți să recunoașteți animalul. 

La întrebarea mea„ Cine cere de mâncare?”, un copil numit de 

mine îmi va spune numele animalului. Apoi voi întreba „Cine 

cere de mâncare?”. Un alt copil va veni aici la măsuță și va alege  

hrana specifică acestui animal. 

Efectuarea jocului de probă: Se reaqlizează jocul împreună cu 

un copil care va numi animalul si cu un altul care va hrăni 

animalul. 

Realizarea jocului: În cadrul desfășurării jocului, copiii vor fi 

antrenați să participe afectiv la jos, să respecte regulile jocului , 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Demonstrația  

 

 

 

 

Siluete de 

animale 

(mulaje) 

 

 

 

 

 

 

Casetofon 

Hrană 

pentru 

animale  

 

 

Frontal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individual 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală: 

- identifică 

corect 

animalele 

domestice; 

- asociază 

corect 

animalul cu 



să răspundă în propoziții corect formulate. Se va crea o 

atmosferă de joc. 

- Eu voi imita glasul unu animal. 

- Despre ce animal a fost vorba? 

- Ce mănâncă acest animal? 

- Caută animalul și du-i mâncarea potrivită. 

Apoi un copil va imitaglasul unui animal, altui copil cerându-i-se 

să stabilească ce mănâncă animalul respectiv. 

Jocul va continua în acest mod 5-6 minute. 

Complicarea jocului: Copiii vor închide ochii și se va lua hrana 

din fața unui animal descoperindu-se la o altă măsuță hrana cu 

care poate fi înlocuită cea care a fost luată. La bataia din palme, 

copiii deschid ochii și un copil va numi animalul care a rămas 

fără hrană. Exemplu: Pisica a rămas fără lapte! Un alt copil va 

veni la măsuță și va alege hrana cu care poate fi înlocuită hrana 

care a fost luată. Exemplu: Pisicii îi putema da în loc de lapte un 

șoricel. 

TRANZITIE: „Rățutele mele pe apă s-au dus” 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Problematizare

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrană 

pentru 

animale 

hrana 

corespunzăt

oare; 

- folosesc 

un limbaj 

adecvat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Obţinerea 

performanţei 

şi asigurarea 

Se vor prezenta sectoarele, se va face intuirea materialului cu 

ajutorul copiilor.  

La sectorul Artă unde se va desfăşura cea de-a doua activitate pe 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

Evaluarea 

prin 

apreciere 



conexiunii 

inverse 

a)Intuirea 

materialului 

 

 

 

b)Prezentarea 

şi analizarea 

modelul 

educatoarei 

 

c) Explicarea 

şi 

demonstrarea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

domenii experienţiale vor avea pictat prin tehnica dpictură, 

animalele domestice. 

- Ce aţi descoperit pe măsuţe? 

(acuarele, sabloane animale domestice) 

-Ce credeţi că vom lucra cu aceste materiale?(Vom picta 

animalele domestice) 

Se va prezenta şi se va explica modulul de realizare: 

Pentru început voi prezenta modelul meu. 

-Ce am eu în mână?(un cateluş) 

-Din ce este realizat căţelul?(din hârtie) - 

Pe masuta sunt şabloane din carton ce reprezintă animale 

domestice. Fiecare copil îşi va alege un şablon, cu pensula vom 

aplica culoarea pentru a picta animalele domestice . 

După ce am finalizat lucrarea vom lua animalul preferat   şi îl 

vom aşeza pe panou lângă hrana preferată. 

Li se va specifica copiilor că toti vor trebui să ajungă la acest 

sector. 

La sectorul Construcţii copiii vor avea de construit adăposturi  

pentru animalele bunicilor din piese lego. 

La sectorul Joc de masă, sarcina copiilor este să formeze 

întregul din bucăti, având pe măsuţe puzzle cu imagini cu 

animale domestice.  

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia, 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Silute 

animale 

domestice 

 

Pensule  

Acuarele  

 

 

 

 

 

Cuburi 

din lemn  

Mulaje 

animale 

domestice 

Puzzle 

animale 

domestice

 

 

Individual 

 

verbală: 

- execută 

corect 

exerciţiile 

de încălzire 

a muşchilor 

mâinii; 

- are o 

poziţie 

corectă în 

timpul 

lucrului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d)Exerciţii de 

încălzire a 

muşchilor 

mici ai 

mâinilor 

 

e)Realizarea 

temei de către 

copii 

f)Evaluarea 

lucrărilor 

 

 

Copiii se vor roti la centre unde vor avea  libertatea de a-şi putea 

alege centrele la care vor să lucreze, avand  însă grijă ca toţi 

copiii să ajungă la sectorul Artă. 

Vom executa exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor  : 

  - “Ne spălăm pe mâini” „cântăm la pian”, “deschidem şi 

închidem pumnii” „plouă”.  

Voi da semnalul de începere a lucrului . Pe parcursul activităţii 

voi da indicaţii cu privire la respectarea cerinţelor şi a tehnicilor 

de lucru si voi ajuta copiii acolo unde este necesar, dar asistând 

asupra necesităţii ca fiecare copil să termine  ce are de făcut  la 

sectorul Artă. 

 

După semnalul de încetare al lucrului vor fi evaluate lucrările 

copiilor după următoarele criterii:  

 Colaborarea cu ceilalţi; 

 Îndemânarea şi creativitatea; 

 Realizarea unor lucrari îngrijite şi care să respecte 

sarcinile propuse de educatoare. 

Lucrarile realizate de copii vor fi aranjate pe panou, lângă hrana 

corespunzătoare. 

TRANZIȚIE:„O rățuscă stă pe lac” 

ALA2: JOC DE MIȘCARE: „Șoarecele și pisica” 

 

-pictează 

animalele 

conform 

indicaţiilor; 

- lucrează 

îngrijit. 

- gradul de 

finalizare a 

lucrării; 

 

 

 

 

 



 

„Carnavalul animalelor domestice”- euritmie  

6.Incheierea 

activităţii 

Fiecare copil ca primi ca recompensă câte un ecuson cu animale 

domestice .  În încheiere se vor face aprecieri privind 

participarea la activitate, comportamentul în timpul desfăşurării 

activităţii. 

conversaţia Ecusoane 

animale 

domestice 

Frontal, 

Pe grupe 

observaţia 


