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GRUPA: Mare –,,Licurici” 

TEMĂ ANUALĂ : Cum este/ a fost și va fi  pe Pământ 

TEMĂ PROIECT TEMATIC : Călători în lumea întreagă 

TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ : Călătorim pe uscat, apă, prin aer 

TEMA ACTIVITĂŢII: Ne pregătim pentru excursie 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată: (DŞ+DOS+DEC) 

MIJLOC DE REALIZARE:  joc didactic  
TIP DE ACTIVITATE:  consolidare - evaluare 

Durata : 30-35 minute 

OBIECTIVE CADRU : 

 Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la mijloacele de transport terestre, 

aeriene și maritime, dezvoltarea interesului pentru activităţile de cunoaştere a mediului, 

practice şi artistico-plastice. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :   

 - Să clasifice mijloacele de transport în trei categorii principale prezentând câteva     

           caracteristici penrtu fiecare. 

             - Să realizeze in activitatea de grup un puzzle cu mijloace de transport din cele trei       

            medii: apă, aer, uscat. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1. - să recunoască mijloacele de transport prezentate; 

O2. - să denumească mijloacele de transport terestre, aeriene şi maritime; 

O3. - să utilizeze materialul pus la dispoziţie, conform cerinţelor jocului pentru a obţine  

câte o ,,piesă” de puzzle; 

O4. – să lipească mijloacele de transport terestre; 

O5. – să decoreze mijloace de transport maritime; 

O6. – să lipească părţile componente ale unor avioane şi elicoptere; 

O7. – să reţină sarcina de lucru, selectând mijloacele de transport după regula stabilită; 

            O8. – să realizeze lucrările de grup conform cerinţelor de la fiecare atelier; 

O9. – să coopereze cu partenerii de joc in realizarea sarcinilor. 

STRATEGII DIDACTICE: 

1. Metode şi procedee: explicatia, exerciţiul, conversaţia euristică, elemente de 

problematizare, explozia stelară, puzzele. 

2. Material didactic: ecusoane, ,,garaj”, ,,hangar”, ,,port”, jetoane cu mijloace de transport 

terestre, aeriene, maritime, coşuleţe; suport de lucru pentru: şoferi, aviatori, marinari, steluţe, 

recompense. 

Sarcina jocului : 

 Alegerea, aşezarea, lipirea, decorarea unor mijloace de transport diferenţiate in funcţie de      

specificul echipelor: echipa şoferilor va lipi maşinile în parcare şi pe şosea, echipa aviatorilor 

vor lipi părtile componente ale elicopterului respectiv avionului, iar marinarii vor decora 

vapoarele din carton colorat;     



Regulile jocului: 

 Câte un copil din fiecare echipă va alege mijlocul de transport care i se potriveste şi il va 

aşeza la locul potrivit: garaj, hangar, port. Pentru fiecare întrebare adresată, copiii vor ridica 

mâna iar pentru fiecare răspuns corect echipa care-l va da va primi câte o faţa veselă. 

Elemente de joc: aplauze, semnal sonor, joc de rol. 

 

 

                                     SCENARIU DIDACTIC  

 

Captarea atenției: Captarea atenției se face cu ajutorul surprizei şi a plicurilor trimise de trenuleţul 

Thomas in care găsim steluţele norocoase cu denumirea jocului şi intrebările specifice   metodei 

interactive ,,Explozia stelară”. 

Anunţarea temei şi precizarea obiectivelor: Se prezintă copiilor tema şi obiectivele propuse: se 

apropie vacanţa şi aş vrea să plecăm in excursie. Trebuie să ne alegem cu ce vom călători, dar mai 

întii să ne amintim ce ştim noi despre mijloacele de transport; deci vom vorbi despre mijloacele de 

transport pe care le cunoaştem, le vom pregăti pentru plecarea noastră in excursie.       

      În faţa copiilor, pe un suport sunt aşezate  jetoane cu mijloace de trnsport. Se  intuiesc jetoanele 

şi se anunţă denumirea jocului:,, Ne pregătim pentru excursie”. 

Explicarea sarcinii şi regulilor jocului:   Copiii sunt impărţiţi in trei grupe: şoferii, aviatorii, 

marinarii. Câte un copil din fiecare echipă va alege  mijlocul de transport corespunzator echipei din 

care face parte, apoi va aşeza jetonul (maşină, avion sau vapor) la locul potrivit(garaj, hangar, port). 

     Dacă preşcolarii au înţeles sarcina şi regulile de joc, se trece la jocul propriu-zis, fără a se încerca 

teoretizarea raţionamentului, acesta va fi însuşit trepatat – va deveni un algoritm – în urma 

exerciţiilor repetate. 

jocului de probă:  
Câte un copil din fiecare grupă va veni să aleagă mijlocul de 

transport potrivit echipei pe care o reprezintă şi să îl aşeze la locul potrivit(breistorming): garaj, 

hangar sau port.  

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului:  
1.După ce  jetoanele potrivite au fost selectate, prin metoda ,,Explozia stelară” se vor reactualiza 

cunoştinţele despre mijloace de transport. 

  - Cine conduce maşina, avionul, vaporul./ - Pe unde circula: masina, avionul, vaporul?/ - Unde 

mergem cu maşina, trenul, avionul, vaporul/ - Cu ce funcţionează ....? / - Ce facem înainte de a pleca 

cu...? /- Cum ne comportăm în autobuz, avion, vapor? /- Cum pregătim maşina pentru a putea pleca 

in excursie?/ - De ce credeţi că ar fi bine să plecăm cu...?                                                                             

2. Cu ajutorul trenuleţului muzical, vom trece pe la ateliere unde se vor opri pe rând: şoferii, 

aviatorii, marinarii.  

Intuirea materialului de pe măsuţe:  

 Copiii vor prezenta materialul de pe măsuţe apoi vor lucra în perechi. 

 - Şoferii vor pregăti maşinile - vor alege maşinile şi le vor lipi în parcare respectând indicatoarele 

din parcare, de pe şosea, deasemenea respectând indicatoarele de pe suportul de lucru. 

 - Aviatorii vor reconstitui aplicând elementele componente ale unui avion, elicopter. 

 - Marinarii vor decora vapoarele, bărcile cu elemente grafice alese de ei sau sugerate de către 

educatoare. 

    Steluţele din ,,Explozia stelară” vor adresa  intrebările pe rând fiecărei echipe şi vor răspunde 

copiii care ridică mâna. Pentru fiecare răspuns corect echipa va primi câte o faţă veselă. 

Executarea  



 - Lucrările realizate vor fi expuse pe un suport respectând cele trei medii (apă,uscat, aer) sub forma 

de puzzle, cu ajutorul copiilor: în partea de jos – mediul marin, la mijloc parcarea şi şoseaua, iar în 

partea de sus zona aerului- avioane, elicoptere. 

3.Intrebări glumeţe pentru minţi isteţe- ghicitori:,,Nici pe apă, nici pe şine/ Il ghiceşte orişicine”, 

 ,,El te-nalţă sus spre soare/ Şi te duce-ndepărtare”, ,,Ca gândul, ca vântul/ Ocolind pământul.”, 

 ,,Şir de camere pe roate/ Fuge pe şine cât poate.”, ,,Casă plutitoare, Peste mări e călătoare”, 

 ,,O maşină zburătoare/ Cu elicea în spinare”, Ghicitori formulate de copiii din fiecare echipă. 

Încheierea activităţii: - Educatoarea va face aprecieri cu privire la hărnicia preșcolarilor. 

- Copiii sunt îndemnaţi să propună pe cine vom lua cu noi în excursie. 

Educatoarea  le va înmâna copiilor medaliile cu steluţe. 

Aşezaţi în şir părăsesc sala de clasă cântând cântecul „Trenuleţul muzical”.  
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4.Adevat – fals. 

,,Avionul este condus de şofer.” , ,,Trenul circulă pe şosea” , ,,Strada nu e loc de joacă”, 

,Bicicleta circulă cu benzină.” ,,,Maşina parchează în garaj.” , ,,Maşina este condusă de marinar.” 

,,Traversăm strada când semaforul arăta culoarea verde.”,  ,,Submarinul circulă in aer.” 

,,Autobuzul circulă pe şosea.”,  ,,Vagoanele trenului sunt trase de  avion.”  

Asigurarea retenţiei şi a transferului: Aţi pregătit toate mijloacele de transport. Cred că acum 

sunteţi pregătiţi, vom putea pleca în excursie. Vom pleca în excursie: cu maşina, cu avionul, cu 

vaporul. Ne vom organiza intr-un şir formând ,,Trenuleţul muzical”.  


