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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

DATA: 16.01.2019 

UNITATEA DE ÎNVĂȚÂMÂNT: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ SFINȚII 
ARHANGHELI MIHAIL ȘI  GAVRIIL”, POIEȘTI 

NIVELU  I ( 3-5 ani): GRUPA MIJLOCIE 

EDUCATOARE: MOCANU ANGELICA-OANA 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII :”IARNĂ ALBĂ CU NINSOARE” 

TEMA ZILEI: „ MAGIA IERNII” 

MIJLOC DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ ALA1 +ADE (DLC, DOS)+ALA2 

TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate de consolidare de cunoștințe, priceperi si deprinderi 

FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual 

DURATA: o zi 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII  

       Consolidarea cunoștințelor copiilor despre anotimpul iarna și dezvoltarea exprimării orale. 
Consolidarea unor cunoștințe și abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PROPUSE 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

 Rutine : sosirea copiilor, introducerea in atmosfera grupei 
 Întâlnirea de dimineaţă:  „De ce ne place iarna?” 
 Tranziții :  
 „Unu-doi, unu-doi, c-așa-i ordinea la noi!”( mers în coloană); 
 „Dacă vesel se trăiește...!”; 
 „Bat din palme, poc, poc, poc/ Din picioare, trop, trop, trop/ ne-nvârtim, ne răsucim / și 

la loc noi iar pornim!”. 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1) 

 Joc de masă : “Drumul fulgului de nea” – labirint; 
 Bibliotecă : „Bulgări de zăpadă” – exerciții grafice. 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 DLC  ( EDUCAREA LIMBAJULUI) – “Jocurile iernii”- lectură după imagini; 
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 DOS ( ACTIVITATE PRACTICĂ)- „Tablou de iarnă” -  aplicație. 

 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA2) 

 „Ștafeta fulgilor de nea” – joc de mișcare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1) 

 Joc de masă : “Drumul fulgului de nea” – labirint; 

Obective operaționale: 

O1: să reconstituie drumul fulgului de nea; 

O2: să lucreze îngrijit pe foaia de lucru. 

 Bibliotecă : „Bulgări de zăpadă” – exerciții grafice. 

Obiective operaționale: 

O1- să traseze, în spațiile desenate, cercuri de diferite mărimi; 

O2- să lucreze îngrijit pe foaia de lucru.  

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- EDUCAREA LIMBAJULUI  

Tema activității – „Jocuri de iarnă” 

Mijloc de realizare : lectură după imagini 

Obiective operaționale: 

       O1-  să observe elementele componete ale fiecărui tablou de iarnă; 

      O2-să formuleze propoziții corecte, din punct de vedere gramatical, pe baza tablourilor 
expuse, a jetoanelor și a întrebărilor adresate; 

      O3-să atribuie un titlu corespunzător fiecărui tablou de iarnă și un titlu pentru toate 
tablourile; 

      O4-să asocieze jetoanele specifice fiecărui tablou de iarnă; 

      O5-să participe cu interes la activitate, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor. 

 

 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – ACTIVITATE PRACTICĂ 

Tema activității: “Tablou de iarnă” 
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Mijloc de realizare – aplicație 

Obiective operaționale: 

O1- să denumească materialele de lucru; 

O2- să utilizeze tehnica lipirii pentru realizarea temei date; 

O3- să îmbine elementele în ordinea corectă pentru obținerea tabloului de iarnă; 

O4- să respecte poziția corectă a corpului față de suportul  de lucru. 

 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA2)  

„Ștafeta fulgilor de nea” – joc de mișcare 

           Copiii se așează în coloană. În capătul celalalt al clasei se trasează o linie pe podea. 
Fiecare copil trebuie să alerge până la linia trasată și să se întoarcă  la colegii ce se afla în 
coloană. Copilul care aleargă, în momentul ajungerii în fața primului coleg din coloană, âîl va 
atinge pe umăr iar acesta va pleca. După predarea ștafetei, copilul se va așeza în spatele coloanei. 
Jocul se repetă până când fiecare preșcolar va alerga și va preda ștafeta. 

Obiective operaționale: 

O1- să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare; 

O2- să răspundă motric la comandă; 

O3- să participe cu interes și plăcere la joc. 

 

  STRATEGII DIDACTICE: 

      METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, descoperirea, 
expunerea. 

      MATERIAL DIDACTIC: ,  Zâna Iarna confecționată,  scrisoarea zânei, planșele  Zânei 
Iarna,  tablouri pictate manual integrate în planșe, jetoane, medalii,  farfurii din carton pictate, 
forme decupate pentru obținerea tablourilor, lipici, fișă de lucru labirint, fișă de lucru exerciții 
grafice, vată. 

Locul desfășurării : Sala de grupă 

 

BIBIOGRAFIE  

 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Curriculum pentru 
învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), București, 2008; 

 Viorica Preda (coord.), Metodica activităților instructiv- educative în grădinița de copii, 
Editura „Gheorghe - Cârțu Alexandru”, Craiova, 2009 

 Valerica Anghelache (coord), Metodica activităților instructiv-educative în grădiniță, 
Editura Didactică și Pedagogică, București, 201 
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SCENARIUL ZILEI 

        Educatoarea pregătește sala de grupă și materialele didactice înaintea sosirii copiilor și 
organizează centrele de interes . Ziua debutează cu “Întâlnirea de dimineață”, 
rutine:salutul,prezenta, calendarul zilei și noutatea/surpriza zilei împărtășită de către educatoare. 
La Întâlnirea de dimineaţă, copiii aşezaţi în semicerc, pe scăunele, vor fi salutaţi dup cum 
urmează: „Ziua iarăși a sosit, / Toţi copiii au venit, / În semicerc să ne-adunăm / Apoi să ne 
salutăm! / bună ziua, dragele mele albinuțe.” 

          Copiii se salută între ei, spunându-și pe nume, după care îşi vor aşeza la panoul întâlnirii 
de dimineaţă jetonul cu albinuța, pentru a se verifica prezenţa. 

          Noutatea zilei:Se prezintă copiilor sub formă de surpriză, un pachet adus de Zâna Iarna în 
care vor descoperi materialele pe care le vor folosi în activitate, precum și o scrisoare de la zână. 

        Se prezintă centrele și sarcinile de lucru specifice temei fiecărui centru de lucru in 
grup,copiii optând pentru unul dintre cele două centre prezentate. 

Se anunţă copiii că vor avea de descoperit foarte multe surprize din pachețelul cu surprize și 
totodată vor trebui să rezolve diferite sarcini. În pachețel se găsesc toate materialele cu care se va 
desfăşura activitatea integrată „Magia iernii”. Pregătirile vor începe cu desfăşurarea activităţilor 
pe centre. Li se vor prezenta copiilor sarcinile pe care le au de îndeplinit la fiecare sector după 
care aceştia vor fi invitaţi să ia loc pe scaunele. După finalizarea sarcinilor, fiecare grup va 
prezenta ce a lucrat făcându-se turul galeriei. 

 Tranziție: Unu-doi, unu-doi, c-așa-i ordinea la noi! ( mers în coloană) 

Le propun în continuare  realizarea lecturii după imaginile pictate de zână (DLC)). După 
realizarea lecturii și a tranziției aferente, voi propune să trecem la activitatea practică “Tablou de 
iarnă“. Preșcolarii primesc pe măsuțe tot ce este necesar realizării tabloului ( lipici, farfuria din 
carton, vată, braduțul decupat, etc.). La final vom realiza turul galeriei. 

După realizarea tranziției, vom trece  la ALA2, unde vom desfășura jocul de mișcare ”Ștafeta 
fulgilor de nea”. 

 Voi aprecia modul de lucru al copiilor, implicarea lor în activitate şi le voi da ca și recompense, 
medalii.. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 
ACTIVITĂŢII 

Ob.o
p. 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ 
EVALUARE 

METODE MIJLOACE 

 
1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

  
- Se vor asigura conditii necesare pentru buna 
desfasurare a activitatii: 

● aerisirea sălii de grupă; 
●amenajarea spaţiului de desfăşurare a 
activităţii; 
●pregătirea materialului demonstrativ 

  

 
Observarea 

comportamentu
-lui  copiilor 

 
2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 
 

Se realizează printr-un element surpriză 
“ZÂNA IARNA” , care le aduce copiilor 
două planșe ale anotimpului iarna și o 
scrisoare.(Anexa 1și Anexa 2). 

Expunerea 
Observația 
Conversaţia 
Descoperirea 

Zâna Vară 
păpușă; 
Planșele 

anotimpului 
vara; 

Scrisoare 

 
Se verifică 

atenţia copiilor 

3. ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 
ACTIVITĂŢII 

 
Se anunţă tema zilei “Magia Iernii”şi 

obiectivele propuse pe înţelesul copiilor 
Conversația 
Explicaţia 

 

Verificarea 
înţelegerii 
mesajului 
transmis 

4.DIRIJAREA 
ÎNVĂŢĂRII 

 
 

O1 
 

O2 
O3 

DLC- educarea limbajului 
Se va începe cu observarea planșelor 
anotimpului iarna și identificarea elementelor 
specifice anotimpului. 
Se trece la descoperirea celor 3 tablouri ( pe 
rând), care sunt ascunse după fulgii planșelor. 

Conversaţia 
 Explicaţia 
Observaţia 

Descoperirea 
 
 

 
 
 

Planşă ilustrată 
Tablouri  

 

Se verifică şi se 
apreciază 

răspunsurile 
corecte 
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O5 

 

În continuare, se observă primul tablou 
(ANEXA 3)  
Observarea acestuia  se va face pe baza unui 
plan de întrebări ( Ce  observați în acest 
tablou?; De ce sunt copiii fericiți? Ce 
activități desfășoară ei? etc.), întrebări ce vor 
conduce la ideea esentială a acestuia ( copiii 
sunt în parc , se joacă și sunt fericiți că a sosit 
iarna). 
La final, se va da un titlu tabloului ( ex: În 
parc). 
   
La fel se va proceda și cu celelalte tablouri.  
Din al doilea tablou ( ANEXA 4) reise jocul 
copiilor pe pârtie. 
Al treilea tablou (ANEXA 5) înfățișează 
copiii care se joacă pe patinoar și lângă 
acesta.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia 
 Explicaţia 
Observaţia 

Descoperirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planşă ilustrată 
Tablouri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se verifică şi se 
apreciază 

răspunsurile 
corecte 

5.  OBŢINEREA 
PERFORMANŢEI 

ASIGURAREA 
RETENŢIEI ŞI A 
TRANSFERULUI 

O1 
O3 
O4 

    Prima sarcină constă în descoperirea unui 
element, formularea unei propoziții cu acesta 
și asamblarea lui pe tabloul în care se 
potrivește. 
    A doua sarcină constă găsirea unui tittlu 
pentru toate tablourile. 

Conversația 
Observația 
Exercițiul 

 

 
Jetaone 

Tablourile verii 
. 

Se verifică 
respectarea 
sarcinilor; 

6. ASIGURAREA 
FEED-BACK-ULUI 
ŞI EVALUAREA 

O1 
O2 
O3 
O4 

Înainte de a începe activitatea practică- DOS, 
le voi spune copiilor că Zâna Iarna dorește să 
vadă cât de pricepuți sunt și că aceasta îi 
provoacă să realizeze un tablou de iarnă după 
un tablou primit de la alți copii ( Anexa 6). 
Dupa intuirea materialului didactic, explic 
copiilor modalitatea de lucru. Îi atentionez să 

Explicația 
Exercițiul 
Observația 

 
 

Farfurii din 
carton 
Lipici 
Vată  

Materiale 
decupate 

 

Observarea 
comportamentul

ui copiilor 
 
 
 
 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

folosească puțin lipici pentru a realiza lucrări 
cât mai frumoase. 
 Se execută exercițiile de încălzire a 
mușchilor mici ai mâinii.  
Acord sprijin și lamuriri acolo unde este 
cazul. 
După finalizarea lucrărilor, câțiva copii vor fi 
solicitați să aprecieze atât propriile lucrări, cât 
și  pe cele ale colegilor, ținând cont de criterii 
dinainte stabilite (acuratetea lucrarii, 
respectarea temei, aspectul estetic). 
Fiecare copil își face curat la măsuță unde a 
lucrat și merge la baie pentru a se spăla pe 
mânuțe, pregătindu-se pentru momentul de 
mișcare următor. 

 
 
 

Aprecieri 
verbale 

 

7.  ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂȚII 

 
La final, copiii vor primi recompense.  

Medalii 
 

Acordarea 
recompenselor. 

 


