
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 
prof. NEGRILĂ IONELA  

 
NIVELUL : I (Grupa mică) 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : „Cum este / a fost şi va fi aici pe Pămânat?” 
SUBTEMA PROIECTULUI TEMATIC : “Bradul să-l împodobim”  
TEMA ZILEI: “Povestea Bradului de Crăciun” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată:ADP+ALA+ADE 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal , individual, pe grupuri.  
DURATA : 1 zi 
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţii de a asculta cu atenţie o poveste, îmbogăţirea 
vocabularului activ al copiilor cu  noi cuvinte din text;  
 - Consolidarea deprinderilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
a)cognitive: 
- să audieze cu atenţie textul povestit de educatoare; 
- să reţină firul epic al poveştii; 
- să denumească personajele care apar în poveste; 
- să folosească în vorbirea curentă cuvintele noi din text; 
- să se exprime corect din punct de vedere gramatical folosind un limbaj adecvat; 
- să identifice materialele de lucru; 
- să aplice fiecare element păstrând acurateţea lucrării; 
- să execute individual tema dată; 
b) afective: 
-   să participe activ şi cu interes la activitate;  
- să-şi exprime opinia față de lucrarea proprie cât şi față de lucrările celorlalţi motivându-şi pǎrereile; 
c) psiho-motorii:                                                                                               
 -  să mânuiască materialele puse la dispoziţie;    
 -  să mențină poziția corectă în timpul activităţii; 
-   să se deplaseze pentru a îndeplini anumite sarcini; 
Elemente componente ale activităţii  
1. Activităţi de dezvoltare personală : 

Întâlnirea de dimineaţă : Bună dimineaţa, copii veseli ” 
Rutine : Sosirea copiilor, Ȋntâlnirea de dimineaţă, gustarea 
             “Curaţi şi  sănătoşi”- depinderi de igienă personală 
Tranziţii : “Bat din palme”  
                 ,,Câte unul pe cărare’’ 
                 “Iarna a sosit în zori’’ 



                 “Zburăm ca vrăbiuţele’’ 
                 “Ninge, ninge-ncetişor’’ 
              

2. Jocuri şi activităţi didactice alese : 
 ARTĂ:  
Tema:“Brăduţul” 
Forma de realizare: pictură pe conuri de brad 
Sarcini de lucru:  
- să utilizeze adecvat instrumentele şi materialele de lucru; 
- să aplice pata de culoare pe o suprafaţă stabilită; 
- să realizeze lucrări originale şi personale;  
 
ŞTIINŢĂ:  
Tema ,,Alege şi grupează” 
Forma de realizare: formare grupe după mărine              
Sarcini de lucru : 
- să denumească obiectele de pe jetoane ﴾podobe); 
- să formeze grupe de podoabe în funcţie de mărimea lor; 
 
CONSTRUCŢII:  
Tema:“Bradul” , „Drumul prin pădure”  
Forma de realizare: construcţie prin alăturare, suprapunere. 
Sarcini de lucru:  
-să  construiască prin alăturare, suprapunere bradul şi drumul prin pădure folosind materialul pus la 
dispoziţie;    
-să colaboreze  pentru a realiza tema dată. 
   
3. Activităţi pe  Domenii Experienţiale  
 DLC+DOS:  „Povestea Bradului de Crăciun” ( povestirea educatoarei/lipire) 

 
4.Activităţi de relaxare şi recreere: 
   “ Ornamentele buclucaşe”- joc distractiv 
    “Dans și voie bună în jurul bradului” – euritmie 
 
 STRATEGIA DIDACTICĂ:  
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, ciorchinele, demonstraţia, turul galeriei. 
Mijloace didactice: cutia surpriză, acuarele, pensulă, conuri de brad,  globuri, cuburi lego, beţe din lemn, 
şorţ, siluete cu personajele din poveste, cub, coşuleţ, brăduleţi, globuleţe, clopoţei din hârtie, lipici, steluţe, 
fulgi, brăduţi, oameni îngeraşi. BIBLIOGRAFIE: 
- „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani” MECT, 2008 
- „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House 2009 
 - „ Revista Naţională pentru cadrele didactice”, Nr. 2 Ed. Arleuin, 2017. 

 
 



SCENARIUL ZILEI 
 

 
Activitatea debutează cu  ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ .Copiii stau aşezaţi în semicerc. 
 Salutul  

      ,, Dimineaţa a sosit, 
  Toţi copiii au venit.(.....) 
„Bună dimineaţa, dragi copii veseli!”.  

Ne salutăm unii pe ceilalţi rostindu-ne numele, având grijă să răspundem la salut şi să salutăm la rândul 
nostru. 
   Prezenţa  
            Fiecare copil prezent din grupă îşi aşează poza pe calendarul naturii, stabilindu-se  copiii prezenţi şi 
cei absenţi cu ajutorul acestora. 
 Calendarul naturii 
          Se va completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite astfel încât să se stabilească 
anotimpul în care suntem, starea vremii, ziua. 
     Noutatea zilei  
       Copiii sunt anunţaţi că avem invitaţi care vor să observe ce fac ei într-o zi la grădiniţă, cum se joacă, ce 
au învăţat, ce le place să facă... Copiii află activităţile care se vor desfăşura pe parcursul zilei(vor continua 
discuţiile despre tradiţii şi obiceiuri de iarnă, în special despre brad, discuţii purtate de la începutul 
săptămânii). 
      Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic unde, pe lângă imagini vor mai 
descoperi o cutie mare, un plic şi mai multe suprize. Se deschide plicul şi se citeşte scrisoarea ﴾Anexa 1). 
      Folosind tranziţia “Bat din palme” fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să 
lucreze. La centrul ARTĂ, copiii vor picta brăduţi, la centrul ŞTIINŢĂ vor sorta podoabe de brad dupa 
mărine, iar la centrul CONSTRUCŢII vor realiza brăduţi şi drumul prin  pădure. 
În timpul activităţii pe centrele de interes voi supraveghea activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-le 
explicaţiile necesare copiilor. Aceştia trec, pe rând, prin toate centrele. 
     După activităţile de la centre, se vor face aprecieri generale despre interesul şi modul cum au acţionat 
preşcolarii, realizarea sarcinilor, lucrările fiind expuse şi analizate cu ajutorul metodei Turul galeriei. 
Cu ajutorul tranziţiei: ,,Câte unul pe cărare’’ copiii părăsesc sala de grupă pentru depinderi de igienă 
personală “Curaţi şi  sănătoşi”. 
   Cântând “Iarna a sosit în zori” ﴾tranziţie), copiii se aşează în semicerc pentru desfăşurarea activităţii 
integrate “Povestea bradului de Crăciun”. Povestesc în timp ce aşez pe şort siluete cu persoajele din poveste. 
După povestire, copiii vor denumi personajele din poveste,  şi ordinea lor cronologică, vor recunoaşte 
copacul ale cărui frunze rămân verzi tot timpul anului şi vor comunica păreri. 
Copiii vor fii solicitaţi să imită zborul păsărelelor ﴾tranziţie) şi se vor aşeza la măsuţe pentru a lipi poboabe 
pentru brad. O grupă va lipi globuri, iar altă grupă clopoţei cu diferite materiale puse la dispoziţie. La 
sfârşitul activităţii, copii vor expune lucrarea în brad pentru a-l înveseli şi împodobi specific. 



Trecerea  la jocurile şi activităţile liber alese﴾ALA II) se va realiza cu ajutorul cântecului “Brăduleţ brăduţ 
drăguţ” copiii se vor juca:“ Ornamentele buclucaşe” şi “Dans și voie bună în jurul bradului” – euritmie 
 

 
Desfăşurarea activităţii : 

 
Evenimentul 

didactic 
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

 
Metode şi 
procedee 

Mijloace 
didactice 

1.Moment 
organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierului  
Pregătirea materialului didactic necesar pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 
Asigurarea liniştii necesare începerii activităţii. 
Salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii. 

   

2.Captarea 
atenţiei 

  Se realizează la sfârşitul întâlnirii de dimineaţă, 
prin observarea surprizelor pregătite în sala de 
grupă şi prin citirea scrisorii de la Zâna 
Iarna.﴾Anexa 1). 

Conversaţia 
 

Cutia 
surpriză 

Observarea 
focalizării şi 
menţinerii  
atenţiei 

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor  

După citirea scrisorii, se va anunţa tema zilei: 
,,Povestea Bradului de Crăciun’’; 
- Pentru a multumi Zânei Iarna pentru surpriza 
făcută noi vom încerca să pictăm cât mai frumos 
brăduţi, vom construi brăduţi cât mai mulţi şi mai 
frumoşi, îi vom grupa după mărime, apoi vom 
asculta « Povestea Bradului de Crăciun » şi vom 
confecţiona şi noi podoabe pentru a împodobi 
bradul. 

 
Explicaţia 
 

 
Scrisoa-
rea  

 
Observarea 
comportamen- 
tului copiilor 

4. 
Reactualizarea 
cunoştiinţelor 
 

Purtăm o scurtă discuţie despre obiceiurile si 
tradiţiile de iarnă: 
-Ce sărbători de iarnă cunoașteți? 
-Unde lasă Moș Nicolae cadouri? 
-Ce sărbătorim de Crăciun? 
-Ce alte tradiții de iarnă cunoașteți? 
Cu ajutorul tranziţiei “Bat din palme” ne vom 
deplasa către centrele de interes:  
ARTĂ: “Brăduţi”- pictură  
Copiii trebuie să picteze conuri de brad. 
ŞTIINŢĂ: ,,Alege şi grupeză”      
În cadrul acestui centru, copiii trebuie să grupeze 

Conversația 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstra-
ţia 
 
 
Exerciţiul  

 
 
 
 
 
 
 
Acuarele  
Conuri de 
bard 
Podoabe 
de brad 

 
 
 
 
 
 
Evaluare 
frontală 
 



imagini cu podoabe de brad după mărime. 
CONSTRUCŢII: “Bradul” , „Drumul prin 
pădure”   - construire prin alăturare, suprapunere, 
braduţi. 
Copiii trebuie să  construiască bradul şi drumul prin 
pădure, folosind materialul pus la dispoziţie.   
La final vom face analiza muncii lor.  
Prin intermediul tranziţiei “Iarna a sosit în zori”. 

 
 
 
 
 
Turul 
galeriei 
 

 
 
Beţe  
Cuburi 
din lemn 

5.Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zâna Iarna ne-a mai pregatit o surpriză în cutie, 
astăzi am să va spun la activitatea de Educarea 
limbajului, Povestea bradului de 
Crăciun", apoi la activitatea de 
Abilităţi practice vom confecţiona 
podoabe pentru brad. Vă rog să fiţi foarte 
atenţi la povestea care urmează ca să aflaţi ce s-a 
întamplat cu bradul.       
Voi expune conţinutul povestirii clar, corect şi 
expresiv, iar expunerea va fi însoţită de siluetele  
personajelor .Voi explica cuvintele necunoscute: 
cuib=căsuţa păsărelelor; glas duios=glas blând; 
tufiş=pădurice deasă 
 
Momentele povestirii sunt : 
1.O vrăbiuță rănită de alicea unui vânător nu poate 
sa zboare  spre ţările calde. 
2. Pe vremea aceea, toti copacii aveau frunzele  
verzi şi în anotimpul iarna.  
3.Vrăbiuţa cere ajutorul mai multor copaci să se 
adăpostească de frig, însă este refuzată. 
4. Prima dată cere ajutorul unui copac mare, însă 
acesta o refuză.  
5. Micuţa pasăre încearcă să se adăpostească într-un 
tufiş, dar şi acesta o goneşte. 
6. Nemaiputând de frig, vrăbiuţa vede un brad care 
îi face semn să vină să se adăpostească între 
ramurile lui. 
7.Ȋntr-o nopate un vânt puternic a scuturat toate 
frunzele copacilor, însă pentru bunătatea lui, bradul 
a fost răsplătit şi de atunci este tot timpul verde şi 
în fiecare an este împodobit în casele oamenilor. 

 
Conversația 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Povestirea  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorţ  
Siluete cu 
persona-
jele din 
poveste 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluare 
frontală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Obținerea 
performanței 
 
 
 
 

Fixarea povestirii se va realiza prin aplicarea 
metodei piramidei,  voi adresa întrebări, iar copiii  
vor alege de pe măsuţă imaginea corespuzătoare, 
apoi o pun pe panou. 
-Cum se numeşte povestea pe care aţi ascultat-o? 
-Care sunt personajele din poveste? 
-Cui a cerut ajutorul pasărea ca să se adaposteasca? 
- Ce se întâmplă cu bradul după ce ajunge în casa 
oamenilor? 
Tranzitie: Zburăm ca vrabiuţa zburăm, şi la masă 
ne-aşezăm, copiii se asează la măsuţe. 

 
 
 
Conversaţia 
 
Metoda 
piramidei 

 
 
 
Piramida  

 
 
 
Evaluare orală 
Evaluare 
individuală 
 
 
 

7. 
Asigurararea 
retenției şi a 
transferului 

a) Intuirea materialelor 
 Copiii intuiesc ce se află pe măsuțe: globuri, şi 
clopoţei din hârtie, lipici, farfurioare cu materiale 
(steluţe, fulgi, brazi, oameni de zăpadă), hârte 
mototolitâ) 
 b) Anunţarea temei  
 Cu aceste materiale  vom realiza podoabe pentru 
brad. 
c) Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru 
 Le voi explica copiilor şi voi demonstra tehnica de 
lucru.  
d) Exerciții de încalzire a muşchilor mici ai 
mâinilor  

1. “închidem şi deschidem pumnii”; 
2. “morişca” 
3. “cântăm la pian” 
4. “ne spălăm pe mâini” 
5. “stoarcem rufe” 

e) Executarea temei de către copii 
   Se dă semnalul de începere a lucrului şi se va 
urmări modul de lucru al copiilor, dându-se 
indicaţii unde este cazul. 

 
 
Explicaţia 
 
 
 
Demonstra-
ţia 
 
 
 
Exerciţiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiu 

Siluete cu 
globuri 
clopoţei, 
lipici.  
hârtie 
mototo- 
lită, fulgi, 
etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Observarea  
Comportamen-
tului 
copiilor 
 
 
Evaluare 
continuă 
 

8.Evaluarea  
performanțe-
lor 

După ce au terminat lucrarile, vom împodobi 
bradul. 
Copiii îşi exprima opiniile personale faţă de lucrare 
Se fac aprecieri individuale şi globale. 

Conversaţia  
 
Turul 
galeriei 

Podoabe  
Brad  
 
 
 

Autoevalua- 
rea  
Analiza 
produselor 
activităţii 

9.Încheierea 
activităţii 

În final se va trece la  ALA II: Ornamentele 
buclucaşe”- joc distractive 

 
Conversaţia  

 
 

 
 



“Dans și voie bună în jurul bradului” – euritmie 
a) Explicarea regulilor jocului: 
Copiii vor fi anunţaţi că fiecare dintre ei va fi un 
ornament, iar eu pomul de Crăciun. Li se va cere să 
se deplaseze în cerc, unul în spatele celuilalt în 
jurul meu. La comanda mea ,,Ornamentele la 
pom!”, „Ornamentele căzute!” ei vor îndeplini 
sarcina cerută. Vor fi desemnaţi câştigători copiii 
care au reuşit să fie foarte atenţi. 
b)Jocul de probă: 
Se va realiza o dată jocul de probă pentru a vedea 
dacă au înteles explicaţiile date. 
c)Jocul propriu-zis: 
Se va desfăşura jocul conform explicatiilor date. 
Vrăbiuţa  le mulțumește copiilor pentru activitatea  
și îi invită pe toți la dans! 
Copiii vor dansa, respectând ritmul impus de 
muzică pe melodiile: “Valsul fulgilor de nea”. 
 
Se fac  aprecieri globale şi individuale, apoi se 
acordă stimulente. 

 
 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstra-
ţia 
 
 
 
Jocul 
 
 
 
 
 
Euritmia 
 
 
 
Conversaţia 

 
Ecusoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulen-
te 

Gradul de 
întelegere al 
regulilor 
jocului 
 
 
 
 
Aprecierea 
modului în 
care respectă 
regulile 
jocului; 
 
 
 
Aprecierea 
modului în 
care dansează 
 
Aprecieri 
verbale asupra 
comportamen- 
tului copiilor în 
cadrul jocului 

 
 
 


