
 

 

 
PROIECT DE ACTIVITATE  

 

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de colț”  

Brad, județul Hunedoara 

Prof. Perța Sonia 

 
                                                                

Grupa: mică  

Durata: 15 minute 

Tema anuală: „Când/cum si de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ,,Puișorii din ogradă” 

Categoria de activități de învățare: DOS cu elemente din DEC și DȘ 

Tema activității: „Puișorii din ogradă” 

Tipul activităţii: mixtă (consolidare de cunoștinte, priceperi și deprinderi) 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Scopul activităţii:  
 Consolidarea unor abilități practice (lipirea) specifice nivelului de dezvoltare motrică în 

vederea obținerii unor lucrări practice.  

 Consolidarea cunoștințelor copiilor cu privire la puișorii de găină. 

 Consolidarea capacității copiilor de a-și coordona mișcările cu textul și melodia unui joc cu 

text și cânt. 

Obiective  operaționale urmărite în cadrul domeniului experienţial: 

 cognitiv-informaţionale: 

- să lipească materialele pregătite (chiocul, moțul, aripioarele, picioarele și biluțele de 

hârtie), pe corpul puișorului după modelul educatoarei;  

- să realizeze individual tema propusă; 

- să denumească părțile componente ale puișorului, în urma observării acestuia; 

 psiho-motorii:  
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii; 

- să mânuiască corespunzător materialele puse la dispoziție; 

- să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mâinii, conform indicațiilor date de 

educatoare; 

            - să execute mișcările sugerate de jocul cu text și cânt; 

 afective: 

- să-și dezvolte încrederea în forțele proprii; 

- să manifeste stabilitate și perseverență în activitate; 

- să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creativ. 

Strategia didactică : 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea. 

 Mijloace didactice: boluri, lipici, lână, foi colorate, puișori, hârtie creponată galbenă, hârtie 

albă și colorată (galbenă și portocalie), recompense, marionetă, pozele copiilor, cloșca pictată, 

panou, calculator, LCD 

Forma de organizare: Frontal, individual 

Durata activității:  20 minute 

Bibliografie : 

 Curriculum pentru învăţământ preşcolar , Ed. Didactica Publishing House, București, 2009; 



 

 

 Glava, A., Tătaru, L., Chiș, O. Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea 

curriculumului preşcolar, Ed.Diamant, Piteşti, 2014. 

 

DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII 

 

EVENIMENT                       

DIDACTIC 

CONŢINUT  ŞTINŢIFIC STRATEGII  

DIDACTICE 

EVALUARE 

 

Organizarea 

activității 

 

Asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea propriu-zisă: 

-aerisirea sălii de grupă 

-pregătirea materialului necesar pentru 

buna desfăşurare a activităţii  

-așezarea măsuțelor și a scăunelelor 

-așezarea materialului didactic pe 

măsuță  

Copiii se așează la măsuțe prin 

tranziția: 

„Unu, doi, unu, doi 

La măsuțe mergem noi. 

Unu, doi, unu doi,  

Mergem toți în pas vioi.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuri  

mobilizatoare 

 

 

 

 

 

Observarea  

comportamentului 

copiilor 

Captarea atenţiei  

 

Se va realiza printr-o surpriză: dintr-o 

cutie voi scoate un puișor- Noli 

(marionetă). Acesta le spune copiilor că e 

supărat pentru că și-ar dori să fie un 

puișor adevărat, iar acest lucru se poate 

întâmpla doar cu ajutorul lor.  

 

 

Conversaţia  

 

Surpriza 

Evaluarea capacităţii 

de atenţie voluntară 

Anunțarea temei Găinușa Moțată i-a dat lui Noli  

diferite materiale pe care noi trebuie să le 

lipim pentru a forma mai mulți puișori. 

Dacă reușim să facem puișorii,  Găinușa 

Moțată  i-a promis lui Noli că îl va 

transforma într-un puișor adevărat. Avem 

o activitate practica, care se numește  

„Puișorii din ogradă”. 

  

Intuirea 

materialului 

Se intuiește panoul cu cloșca și pe 

masa copiilor material individual. 

„Pe masa voastră, fiecare are în fața 

lui o tăviță cu materialele necesare 

confecționării unui puișor: corpul 

puișorului, lipici,  lână, hârtie creponată 

mototolită, ciocuri, aripi (mânuțele 

copiilor desenate pe foaie galbenă și 

decupate înaintea activității) și 

piciorușele. 

Aici în față avem panoul cu cloșca, 

iar pe masa mea, am o tăviță cu aceleași 

  



 

 

materiale ca și voi.” 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

 

a)Explicarea şi demonstrarea tehnicii de 

lucru 

      Educatoarea explică și demonstrează 

realizarea puișorului: 

-lipim ciocul (întindem o cantitate de 

lipici, nu prea multă, pe spatele acestuia, 

iar apoi îl potrivim la locul său, pe 

mijlocul capului, mai jos de ochișori) 

-lipim creasta, firele de lâna (întindem 

lipici pe foaie, iar apoi așezăm lâna în 

vârful capului puișorului)  

-după aceea aripile și piciorușele, iar 

la final bobițele mototolite din hârtie 

creponată (bobițele reprezintă puful de pe 

corpul puișorului).  

b) Exerciţii de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinilor 

Înainte de efectuarea lucrărilor se vor 

realiza câteva exerciții pentru  încălzirea 

mușchilor mâinii:  

„Mișcăm degețelele,  

Batem tare palmele. 

Cade ploaia binișor 

Stoarcem rufele ușor.” 

După efectuarea exercițiilor, copiii 

încep lucrul.  

c) Executarea temei de către copii 

Le voi oferi explicații suplimentare 

și îi voi ajuta pe cei care vor avea nevoie. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

orală și practică 

Evaluarea  a) Anunţarea copiilor, cu 2-3  minute 

înainte de încheierea  activităţii,  să  se 

apropie de finalul lucrărilor.   

Voi da preavizul de încetare a 

lucrului.  

b) Încetarea lucrului 

Voi anunța încetarea lucrului. După 

aceea fiecare copil, pe rând, împreună cu 

educatoarea își va așeza puișorul pe 

panou (în curtea bunicii), alături de 

cloșcă. Copiii rămân în picioare cu faţa la 

panou la o distanţă apreciabilă (nu foarte 

apropiată) şi observă lucrările. 

c)Analiza lucrărilor 

     Aprecierile se vor face de către 

educatoare, antrenând copiii  în evaluarea 

produsului personal dar și a celorlalți 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale, 

pozitive asupra 

activității copiilor 

Stimulente 

 



 

 

 

 

colegi.  Analizăm respectarea sarcinii de 

lucru, amplasarea ciocului, a piciorușelor, 

a aripilor la locul lor, lipirea bobițelor 

mototolite (pufului) pe corpul puișorului.  

     Se fac referiri la acuratețea lucrării 

(dacă lucrarea e curată, dacă a respectat 

locul unde trebuiau așezate compnentele 

puișorului). 

 „Găinușei Moțate îi plac tare mult 

puișorii noștri. Ea ne promite că îl va 

transforma pe Noli într-un puiuț adevărat, 

dar mai întâi să îi arătăm și noi un joc cu 

puișori. Ce joc cu text și cânt știm noi?”  

 

Puișorul cafeniu 

A ieșit din ou la soare cel din urmă puișor 

Se ridică în picioare și-o pornește binișor 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

 

Stă găina la-ndoială că din șapte puișori 

Ghemotoace de beteală, șase-s galbeni, 

gălbiori 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

 

Numai cel de la sfârșit a ieșit mai ponosit 

Și se-ntreabă speriată, nu cumva-i de 

ciocolată? 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

Tip, tip, tip, tipa, tipa, tip. 

Copiii vor fi recompensați (puișori de 

găină din hârtie) 

 

Conversația 

Încheierea 

activității 

La sfârșit,  ne vom uita în cutie dacă 

puișorul Noli  s-a transformat.  

Și, apare surpriza: un puișor adevărat. 

Vom observarea puișorul, copiii 

reamintindu-și câteva lucruri despre 

acesta (părțile corpului, care e mama lui, 

cu ce se hrănește, ce culoare are). 

Aprecieri privind desfășurarea 

activității, asupra comportamentului 

copiilor pe parcursul derulării activității. 

Conversația  

 

Surpriza 

 

Observația 

Aprecieri verbale 

 

 


