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GRUPA:  Mijlocie – Mare  
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Poveștile ne învață lucruri bune pentru viață” 
TEMA INTEGRATOARE: „Tabloul Prieteniei”  
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare, consolidare și evaluare de cunoștințe                             

TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE: activitate integrată cu durata de o zi 
 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 
 
ETAPA I : 
Activităţi de dezvoltare personală (ADP): 

 Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa, prieteni!” 
 Rutine: „Îmi aştept rândul” – deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii, atunci când solicită un 

anumit lucru; 
 Tranziţii: „Câte unul pe cărare”, „Bat din palme clap! Clap! Clap!”, „Unu, doi, unu, doi/ Hai și 

tu în rând cu noi!”. 
ETAPA A II-A:  
1. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) 

 ACTIVITATE INTEGRATĂ: Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) şi Domeniul Estetic și 
Creativ (DEC) : „Tabloul Prieteniei” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 
2. Activităţi liber alese (ALA 1)   

 CENTRUL JOC DE ROL: „Prăjituri pentru prietenul meu” – activitate practic-gospodărească  
 CENTRUL JOC DE MASĂ: „Tabloul prieteniei” – puzzle 

ETAPA III:  
 Activităţi liber alese ( ALA 2) – Joc de socializare : „Oferim îmbrățișări” și „Dansul prieteniei”. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:   
 Exersarea exprimării printr-un limbaj corect din punct de vedere gramatical, formarea 

comportamentului empatic prin reactualizarea unor povești și stimularea expresivității și 
creativității prin activitățile artistico- plastice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să identifice cel puțin o imagine din povestea dată, având la dispoziție planșe din mai multe 
povești; 

 Să formuleze propoziții, folosind o exprimare corectă din punct de vedere gramatical, pe baza 
imaginilor din poveste; 

 Să formuleze propoziții dezvoltate, ca răspuns la întrebările educatoarei, valorificând conținutul 
poveștii;    

 Să precizeze numărul de silabe al cuvintelor, având la dispoziție cartonașe cu imaginea sugerată; 
 Să realizeze ramele celor două tabouri, utilizând  materiale puse la dispoziție. 

SARCINA DIDACTICĂ:  
 alegerea unei imagini specifice poveștii și alcătuirea unei propoziții corecte din punct de vedere 

gramatical, crearea de răspunsuri la întrebările găsite sub mere și despărțirea în silabe a cuvintelor.  
REGULILE JOCULUI:   



 

 

 La primul popas în lumea poveștilor copilul ales vine şi caută o imagine specifică poveștii, un alt 
copil va alcătui o propoziție pe baza imaginii și o lipește pe panou. Colegii aplaudă  răspunsurile 
corecte. 

 La al doilea popas, copilul care primește coșulețul caută un măr copt, cel care are o întrebare pe 
verso sau o imagine, educatoarea citește întrebarea, iar copilul va da răspunsul potrivit.  Copiii de 
grupă mare vor despărți în silabe cuvinte formate din 1-3 silabe. Colegii aplaudă răpunsurile 
corecte. 
ELEMENTE DE JOC:  

 surpriza, mânuirea materialelor, parcurgerea drumului, mișcarea, aplauzele, recompensele, 
STRATEGIA DIDACTICA:  

 SISTEMUL METODOLOGIC: jocul didactic, conversaţia, explicaţia, expunerea, brainstorming-
ul, observarea, demonstraţia,   

 SISTEMUL RESURSELOR CURRICULARE: 
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual, pe grupe. 
RESURSE TEMPORALE: o zi 
STRATEGII, METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE:  

 Frontală - realizată pe parcursul activității; 
 Continuă - realizată prin observarea sistematică a comportamentului, observarea limbajului non-

verbal, aprecierea pozitivă; 
 Individuală - prin rezultatele de la centrele de lucru; 
 Finală - prin aprecieri verbale asupra activității și a comportamentului individual și colectiv, 

recompense. 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 Breben S. și alții, Metode interactive de grup-Ghid metodic, 2002, Craiova, Editura Arves. 
 ***Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7ani, 2008, București, Editura Publishing house. 
 Lespezeanu,M., 2007, Tradițional și modern în învățământul preșcolar, București, Editura Omfal 

Esențial 
 ***Revista Învățământul Preșcolar, 2009, București, Editura Arlequin. 

 
SCENARIUL ZILEI 

Copiii intră în sala de grupă interpretând cântecul „Bună dimineața!”, iar ziua debutează cu 
„Întâlnirea de dimineață”.  

Prin intermediul versurilor: 
 „La grădiniță am venit 

 Și cu toți ne-am întâlnit. 
 În semicerc ne așezăm 
 Și frumos ne salutăm. 
 A-nceput o nouă zi, 
 Bună dimineața, dragi copii!”  voi saluta grupa de copii, aceștia răspund la salut, se 
adresează un salut musafirilor.  
 Copiii se salută apoi între ei prin tehnica comunicării rotative. Salutul pornește de la 
educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă, 
adresându-i în același timp și un compliment. 
 Gimnastica de înviorare se realizează prin cântecul “Luați seama bine!”, prin încălzirea 
segmentelor corpului. (Anexa 1). 

După salut și înviorare, atenția copiilor este îndreptată spre panoul cu prezența prin 
versurile: 

„După ce ne-am adunat 
Și frumos ne-am salutat, 
Colegii ne-am întâlnit, 
Cine oare n-a venit?” 



 

 

Copiii care sunt prezenți vin și își așează buburuza pe floare. Se numesc copiii care lipsesc. 
Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin alegerea feței care exprimă starea copilului, 

motivând alegerea făcută. 
Prin versurile:  
„Calendarul e-ncântat, 
Că va fi iar completat.” se va purta o scurtă discuție despre starea vremii din ziua respectivă, 

anotimpul, ziua și luna în care ne aflăm. Sunt adresate următoarele întrebări : 
“- În ce zi a săptămânii suntem astăzi? 
- În ce lună suntem? 
- Cum este vremea astăzi?(se indica starea vremii din ziua respectivă). 
- Care sunt cele 4 anotimpuri? 
- În ce anotimp ne aflăm? 
- Cum se îmbracă copiii în acest anotimp? 
- Despre ce am discutat noi în această săptămână?” 

La noutatea zilei le prezint copiilor scrisoarea de la domnul fotograf, cel care ne-a vizitat 
grădinița în zilele trecute. 

Prin tranziția: “Câte unul pe cărare” ne vom îndrepta spre primul popas, în poieniță, acolo 
unde îl vom întâlni pe ursulețul George. Acesta este trist deoarece alesese imaginile din povestea 
lui, dar vântul a suflat cu putere și le-a amestecat cu cele din alte povești. El ne roagă să îl ajutăm să 
le selecteze din nou și să le lipim pe panou, să nu le mai poată împrăștia vântul. Pentru ajutorul dat 
el le oferă copiilor rame pe care le vor picta și o fotografie puzzle. Copiii vor primi de la ursuleț 
prima parte a “Tabloului Prieteniei”. 

Prin tranziția: ,,Noi zburăm ca fluturașii”, copiii ajung la al doilea popas, o fermă, acolo 
unde o vor întâlni pe  purcelușa Norica. Aceasta le cere copiilor să-i culeagă câteva mere. Fermierul 
Toader știe foarte bine care sunt coapte și a lipit pe ele un semn (o steluță sau o imagine), doar după 
ce vor găsi merele coapte și vor rezolva sarcinile, vor putea așeza mărul în coșuleț. Purcelușa 
Norica le mulțumește copiilor pentru ajutor și le face cadou a doua piesă a tabloului și o ramă 
pentru “Tabloul Prieteniei”, ramă pe care copiii o vor decora cu amprentele mâinilor. 

Prin tranziția: “Bat din palme: clap! clap! clap!”, copiii se vor așeza pe covor unde se va 
desfășura cea de-a treia variantă a jocului. Educatoarea le cere copiilor sa închidă ochii și să 
deschidă palmele, le va așeza în palme o față veselă. Copiii vor da exemple de momente din viața 
personală în care au fost veseli.  

În funcție de culoarea feței vesele primite, copiii vor merge la măsuțe și vor realiza 
activitatea de pictură, vor picta ramele tablourilor și vor decora rama prin tehnica amprentării . 

Rezolvarea acestei sarcini e recompensată cu cea de-a treia piesă din „Tabloul Prieteniei” și 
un cadou surpriză din partea ursulețului și a purcelușei (materiale necesare activității la centre). 

Prin tranziția: “Unu, doi, unu, doi/ Hai și tu în rând cu noi”,  copiii vor ieși la baie.  
La întoarcere, educatoarea le prezintă copiilor centrele pregătite. La centrul „Joc de rol”- 

copiii vor pregăti prăjituri pentru prieteni. 
La centrul „Joc de masă”- copiii vor lipi piesele unui puzzle în interiorul ramei pictate 

anterior.  
În funcție de medalionul ales, copiii vor merge la centrul care are aceeași imagine și vor 

începe lucrul. 
Când activitatea de la centre s-a încheiat, prin metoda „Turul Galeriei”, copiii vor analiza și 

aprecia rezultatele muncii lor, 
Copiii vor primi și ultimele două piese din “Tabloul Prieteniei” și îl vor reface, lipindu-l  în 

interiorul ramei decorate cu amprente. La final vom organiza o petrecere a prieteniei, vom dansa și 
ne vom juca jocul “Oferim îmbrățișări”. 

La sfârșitul zilei voi aprecia activitatea copiilor, fiecare va primi tabloul pictat și prăjiturile 
pe care le vor împărți cu prietenii.  

 
 



 

 

DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 
Forme, metode 

1. Moment 
organizatoric 
 

- Asigurarea mediului şi climatului 
instructiv-educativ optim învăţării. 
- Amenajarea spaţiului de lucru, pregătirea 
materialelor didactice necesare. 

conversaţia, 
explicaţia 

Observarea 
comportamentului 
iniţial, interesul 
pentru activitate. 

2. Captarea 
atenţiei 

Se realizează prin deschiderea unei scrisori 
de la domnul fotograf. Le citesc copiilor 
scrisoarea.   

conversaţia,      
explicaţia, 

Observarea 
comportamentului 
verbal şi 
nonverbal al 
copiilor 

3. Anunţarea 
temei 

Astăzi domnul fotograf a pregătit copiilor o 
surpriză, a adus o fotografie foarte mare din 
care să facem „Tabloul Prieteniei”. Pentru 
că era foarte mare a fost nevoit să o împartă 
în patru bucăți pe care le-a ascuns în sala de 
grupă. El îi roagă pe copii să le caute în 
călătoria pe care o vor face în lumea 
poveștilor. De fiecare dată când vor ajuta 
personajele din povești ei vor primi câte o 
parte din „Tabloul Prieteniei”.   
Educatoarea îi întreabă pe copilași dacă vor 
să-l ajute. Copiii sunt foarte încântaţi să-l 
ajute. 

 
expunerea 

 

4. Desfăşurarea 
activităţii 

Se prezintă sarcina de lucru şi regulile 
jocului:  
- la primul popas în lumea poveștilor un 
copil, vine şi caută o imagine specifică 
poveștii, un alt copil va alcătui o propoziție 
pe baza imaginii  și o lipește pe panou; 
- copiii sunt aleși cu formula: „1, 2, 3, Hai 
și ajută-l pe ursuleț, dacă vrei!” 
- colegii aplaudă  răspunsurile corecte.  
Executarea jocului de probă  
Jocul se execută cu un copil care vine în 
faţă, alege o imagine din poveste, un altul 
va veni și va alcătui o propoziție pe baza 
imaginii respective și apoi o vom lipi pe 
panou.  
Desfăşurarea jocului: 
Varianta I :  
Copiii sunt aşezaţi pe buturugile găsite în 
poieniță, iar educatoarea alege copiii care 
vor veni cu formula: „1, 2, 3, Hai ajută-l pe 
ursuleț, dacă vrei!” 
Primul copil ales va selecta o imagine care 
are legatură cu povestea, iar al doilea va 
alcătui o propoziţie pe baza acesteia, apoi o 
aşează pe panou. 
Intercalate între răspunsurile copiilor, se vor 
face scurte exerciții de încălzire a mușchilor 

 
 

explicaţia 
conversaţia 

 
 
 
 
 
 

exerciţiul 
demonstrația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-aprecierea 
răspunsurilor 
corecte 
- evaluare orală, 
individuală 
-Observrea 
comportamentului 
verbal şi 
nonverbal al 
copiilor 



 

 

mici ai mâinii, exerciții premergătoare 
activității de pictură - „Ne încălzim mâinile,  
Închidem și deschidem pumnii, Ne spălam 
pe mâini, etc.”). 
Răspunsurile corecte sunt aplaudate. Jocul 
se va juca până la epuizarea imaginilor. La 
sfârşit, copiii primesc din partea ursulețului 
niște tablouașe pe care le vor picta. 
 
Cu ajutorul tranziției ,,Noi zburăm ca 
fluturașii” se va ajunge la al doilea popas,  
ferma lui Toader, unde copiii o vor întâlni 
pe purcelușa Norica.  
 
Varianta II :  
Prezentarea sarcinii de lucru: 
Purcelușa Norica le cere copiilor să o ajute 
să culeagă mere. Pot fi culese doar merele 
coapte, cele sub care fermierul Toader a 
ascuns un bilețel.  Pentru diferențierea 
sarcinilor pe nivele de vârstă, vor fi mere 
mici, pentru copiii de grupă mijlocie, cu 
sarcini care presupun să răspundă la 
întrebări, și mere mari pentru cei de grupă 
mare, cu sarcini care urmăresc despărțirea 
în silabe a cuvântului reprezentat pe măr. 
Jocul se execută mai întâi de probă, un copil 
vine în faţă, caută un „măr copt” și va 
rezolva sarcina aflată pe acesta. 
Copiii sunt aşezaţi turcește pe perinițe, iar 
educatoarea alege copiii care vor veni cu 
formula: „1, 2, 3, Culege un măr pentru 
Norica, daca vrei!”. Copilul ales va căuta 
un „măr copt” (cel care are un bilețel sub el) 
și va răspunde la întrebarea citită de 
educatoare (cel de grupă mijlocie) sau va 
despărți în silabe cuvântul de pe bilețel (cel 
de grupă mare). 
Purcelușa Norica le mulțumește copiilor 
pentru ajutor și le face cadou o ramă pentru 
“Tabloul Prieteniei”, ramă pe care copiii o 
vor decora cu amprentele mâinilor și a doua 
piesă din „Tabloul Prieteniei”.  
Complicarea jocului: 
Copiii se vor așeza în semicerc, vor închide 
ochișorii și vor întinde palmele. Li se va 
pune în palmă o față veselă, iar copiii vor da 
exemple de situații din viața personală în 
care au fost veseli alături de prietenii lor. 
Fiecare răspuns va fi apreciat și aplaudat.  
După rezolvarea acestei sarcini, copiii se 
vor duce la măsuțe, în funcție de culoarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

feței vesele primite și vor realiza sarcinile 
legate de activitatea de pictură. 
Copiii vor fi recompensați cu cea de-a treia 
piesă din „Tabloul Prieteniei” și un cadou 
surpriză din partea ursulețului și a 
purcelușei. 
În cadoul-surpriză găsesc piese de puzzle, 
biscuiți, gem, restul materialelor necesare 
activității la centre. 

5. Obţinerea 
performanţei 

Educatoarea va prezenta pe rând sarcina de 
la fiecare centru: 
- la centrul „Joc de rol” copiii vor pregăti 
prăjituri pentru prieteni. 
- la centrul „Joc de masă”- copiii vor lipi 
piesele unui puzzle în interiorul tabloului 
pictat anterior. 
În funcție de culoarea feței vesele primite, 
copiii vor merge la centrul care are aceeași 
imagine și vor începe lucrul. 
Educatoarea supraveghează activitatea  
centrelor, dând indicaţiile necesare. 

explicaţia 
exerciţiul 

 
 
 
 

 
 

- Frontală 
- Individuală 
 

6. Evaluarea 
performanţelor 

Când activitatea de la centre s-a încheiat, 
prin metoda „Turul Galeriei”, copiii vor 
analiza și aprecia rezultatele muncii lor, 
Copiii vor primi și ultima piesa din 
“Tabloul Prieteniei”, îl vor reface, lipindu-l  
în interiorul ramei decorate cu amprente. La 
final vom organiza o petrecere a prieteniei, 
vom dansa și ne vom juca jocul “Oferim 
îmbrățișări”. (Anexa 4) 

conversaţia turul galeriei 

7. Încheierea 
activităţii 

La sfârșitul zilei voi aprecia activitatea 
copiilor, fiecare va primi o fotografie cu 
colegii de grupă, tabloul pictat și prăjiturile 
pe care le vor împărți cu prietenii. 

jocul  


