
  
 

PROIECT DIDACTIC – ÎN LUMEA POVEȘTILOR 
 
 

         PROF.ÎNV.PREŞ.: MIHAI NICULINA, GRĂDINIŢA „INOCENŢA”, GĂEȘTI 

 

Grupa: mare “Steluţelor” 

Tema : Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ? 

Tema săptămânii: “În lumea poveştilor” 

Tipul activităţii: consolidare  de cunoştinţe şi deprinderi  

Scopul activităţii: : consolidarea cunoştinţelor despre poveşti; 

      consolidarea deprinderilor de a lipi şi asambla elemente  

 decupate, de a finaliza o lucrare. 

ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE 

1.ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: (ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, prezenţa, noutatea zilei, calendarul naturii 

Tema: “Zâna ne povesteşte... ” 

2.JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE( ALA ): 

Manipulative: Puzzle: -“Ne jucăm cu poveştile” – reconstituire de imagini;  

 - Fişe matematice 

Ştiinţă: “Costumează şi sortează personajele! ” – potrivirea elementelor componente ale  

personajului şi sortarea celor feminine de masculine 

Joc de rol: “Prăjituri pentru Albă ca zăpada” – prăjituri din aluat de biscuiţi 

Materiale de construcţie: „Palatul Zânei Poveştilor” – îmbinarea cuburilor prin alăturare, 

suprapunere 

3. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERENŢIALE: (ADE) 

Alfabetizare: 

 DLC: Educarea limbajului : Joc didactic: “În lumea poveştilor”  

 – recunoaşterea personajelor şi a poveştilor 

Artă: 

DOS: Activitate practică: “Povestea preferată” – decupare, lipire, asamblare 

 

4. ACTIVITATE  DE GRUP 

 “Balul prinţilor şi al prinţeselor” – vals vienez 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ADE  ●ARTĂ: DOS: Activitate practică:  “Povestea preferată” 

           - să denumească în mod corect materialele puse la dispoziţie; 



  
 

          -  să decupeze după contur personaje din poveşti; 

- să lipească  în mod original elementele decupate  pentru a obţine o lucrare finală; 

- să asambleze materialele pentru a obţine o scena din povestea preferată. 

 ● ALFABETIZARE: 

 DLC: Educarea limbajului : Joc didactic: “În lumea poveştilor”  

            - să răspundă corect la ghicitori; 

            - să aşeze imaginile unei poveşti în ordine cronologică; 

  - să precizeze povestea şi personajul din fragmentul audiat; 

 - să identifice asemănările şi deosebirile între două poveşti (Diagrama Venn). 

ALA    
 MANIPULATIVE 

      - să reconstituie puzzle-ul; 

     - să rezolve exerciţii de numeraţie în limitele 1-7. 

   ŞTIINŢĂ 

    - să ordoneze corect părţile componente ale personajelor din poveşti;  

  - să grupeze personajele feminine şi masculine. 

  JOC DE ROL 

  -  să interpreteze în mod adecvat rolul de cofetar; 

  - să aşeze masa pentru Albă ca zăpada. 

  MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

  - să realizeze, prin îmbinarea cuburilor din lemn, „ Palatul Zânei Poveştilor”; 

  - să aşeze în mod adecvat elementele unei locuinţe (uşi, ferestre) 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, jocul, lucrul individual, lucrul în grup, 

observaţia,   turul galeriei, diagrama Venn, piramida                

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: stimulente, calendarul  zilei, hârtie glacee, carton colorat, fişe 

poveşti, imagini decupate, forme de prăjituri, cuburi de lemn, imagini din poveşti, personaje din 

poveşti decupate, foarfece, lipici, coli A3, puzzle. 

Forma de organizare: frontală, individuală , pe grupe                                                                                            

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:    

 ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), MEC. – 2008 

  *  Revista învăţământului preşcolar  nr.1 – 2 / 2009 

   * Lăzărescu Mihaela Păişi  , Ezechil Liliana, Laborator preşcolar. Ghid metodic, Bucureşti, 2002                     

DURATA ACTIVITĂŢII: 1 zi 

Jocul didactic „În lumea poveştilor” 



  
 

Sarcinile didactice: - precizarea răspunsurilor  corecte la ghicitori; 

- ordonarea cronologică a imaginilor unei poveşti; 

- recunoaşterea poveştilor şi a personajelor din care fac parte anumite fragmente citite de 

educatoare; 

- identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre două poveşti utilizând diagrama Venn. 

Regulile jocului: Educatoarea va prezenta copiilor o piramidă ce conţine patru probe. Fiecare copil 

va rezolva o sarcină pentru a trce la nivelul următor. Cei care ajung în vârful piramidei primesc o 

steluţă. 

Complicarea jocului o reprezintă proba finală a piramidei – diagrama Venn. 

 

. 

 

 
 

 
 
            Întâlnirea de dimineaţă  debutează cu realizarea prezenţei copiilor.  
Pe parcursul întâlnirii de dimineaţă se va completa calendarul naturii pentru a stabili anotimpul în 
care ne aflăm, ziua din săptămână, luna, anul şi fenomenele naturii specifice zilei respective. 
 Se va iniţia o scurtă discuţie despre poveşti, iar cu ajutorul metodei „Amestecă , îngheaţă, 
formează perechi”, copiii vor trebui să îşi spună fiecare perechii sale, care este povestea preferată şi 
să-şi motiveze alegerea. 
 Noutatea zilei o reprezintă prezentarea personajului surpriză trimis de Zâna poveştilor  care 
aduce o scrisoare din partea acesteia.  În scrisoare, Zâna spune că ursuleţul este trimisul ei, şi a venit 
ca să descopere cât de multe ştiu copiii despre poveşti. La final, copiii care vor îndeplini sarcinile 
propuse vor fi recompensaţi. 
 Tranziţia se  va realiza prin  cântecul  „ Bună dimineaţa” .  
 Educatoarea prezintă  centrele de activitate: materiale de construcţii, Ştiinţe, manipulative, 

alfabetizare, artă, joc de rol. Copiii sunt îndrumaţi spre centrele pregătite pentru ei. Educatoarea va 

explica pe rând copiilor ce sarcini au de îndeplinit la fiecare centru, după care preşcolarii îşi vor 

alege centrul unde doresc să lucreze. La Materiale de Construcţii, copiii vor realiza prin 

combinarea cuburilor de lemn , „Palatul Zânei Poveştilor”; la Manipulative vor reconstitui puzzle-

uri şi vor rezolva fişe matematice cu exerciţii de numeraţie în limitele 1-7 la Artă vor decupa, lipi şi 

asambla elementele pentru a obţine o scenă din povestea preferată ; la Ştiinţă  vor aşeza la locul 

potrivit elementele componente ale personajelor din poveşti, vor sorta personajele feminine şi cele 

masculine, la Joc de rol vor pregăti prăjituri din aluat de biscuiţi şi vor aşeza masa pentru Albă ca 

zăpada, la Alfabetizare se va desfăşura jocul „În lumea poveştilor”.              

             Evaluarea activităţii se va realiza prin metoda  turul galeriei. 

            Copiii părăsesc sala de grupă  formând  ,,Trenuleţul veseliei”.  
            Ziua se va încheia cu  prezentarea valsului vienez Balul prinţilor şi prinţeselor
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EVENIMENTE

DIDACTICE 

 
 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
 

STRATEGII DIDACTICE  
EVALUARE 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. Moment 

organizatoric 

  Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a 

activităţii: 

- se va aerisi sala de grupă 

- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în fiecare sector. 

  Întâlnirea de dimineaţă: „Buna dimineaţa...”, Salutul, Prezenţa, 

Calendarul naturii. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Calendarul zilei 

Observarea 

comporta-

mentului iniţial. 

Răspunsurile 

date 

2. Captarea 

atenţiei copiilor 

  Se prezintă copiilor un personaj surpriză trimis de Zâna poveştilor. 
Acesta aduce o scrisoare în care Zâna spune că este trimisul ei, ca să 
descopere cât de multe ştiu copiii despre poveşti. La final, copiii care vor 
îndeplini sarcinile propuse vor fi recompensaţi. 
 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Personaj surpriză, 

scrisoare 

Observarea 

comporta-

mentului 

nonverbal 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Educatoarea anunţă copiii că pentru a primi recompensele trimise de 
Zână trebuie să identifice personajele poveştilor date, să răspundă corect 
la ghicitori, să aşeze imaginile în ordine cronologică, să decupeze şi să 
lipească elementele pentru a obţine o scenă din povestea preferată.  

 

Explicaţia 

Conversaţia 

  

Observarea 

comporta-

mentului 

2 
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4. Dirijarea 

învăţării 

 
(a procesului de 

consolidare a 
cunoştinţelor şi 
deprinderilor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se prezintă centrele şi împreună cu preşcolarii, se intuiesc materialele şi 
temele fiecărui sector, se explică modul de lucru. 
La Materiale de Construcţii, copiii vor realiza prin combinarea 

cuburilor de lemn , „Palatul Zânei Poveştilor”; la Manipulative vor 

reconstitui puzzle-uri şi vor rezolva fişe matematice cu exerciţii de 

numeraţie în limitele 1-7 

(anexa 1+2); la Artă vor decupa, lipi şi asambla elementele pentru a 

obţine o scenă din povestea preferată ; la Ştiinţă  vor aşeza la locul 

potrivit elementele componente ale personajelor din poveşti, vor sorta 

personajele feminine şi cele masculine, la Joc de rol vor pregăti prăjituri 

din aluat de biscuiţi şi vor aşeza masa pentru Albă ca zăpada, la 

Alfabetizare se va desfăşura jocul „În lumea poveştilor”. Educatoarea va 

prezenta copiilor o piramidă ce conţine patru probe. Fiecare copil va 

rezolva o sarcină pentru a trece la nivelul următor. Cei care ajung în 

vârful piramidei primesc o steluţă. 

Complicarea jocului o reprezintă proba finală a piramidei – diagrama 

Venn. 

 

      Înainte de a merge în centre se realizează împreună cu preşcolarii 
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor. (ne spălăm pe 
mâini, morişca, batem din palme, cântăm la pian etc.) 
      Preşcolarii îşi aleg centrul unde doresc  să lucreze,  rotindu-se  în 

ordinea preferinţelor, vorbind în şoaptă pentru a nu deranja. 

Fiecare grupă de copii va duce la îndeplinire sarcinile respectând 

Explicatia 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

Lucrul în grup, 

în echipă 

 

 

 

 

Lucru individual 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 
 
 

 

Cuburi de lemn 
Imagini cu 

poveşti 
Fişe  
Coli 

Colorate 
Steluţe  

Personaje 
decupate 

Foarfece, lipici 
Elementele 

personajelor din 
poveşti 

 
Fişe cu ghicitori 

Fişe cu fragmente 
din poveşti 

Fişe de lucru 
creioane 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 

 



  
 

indicaţiile primite. 
       Educatoarea va trece pe la fiecare centru şi va oferi informaţiile 
suplimentare, rămânând în centrul Alfabetizare unde va desfăşura jocul 
„În lumea poveştilor”. 

5. Obţinerea 

performanţei 

 
Copiii finalizează sarcinile propuse. La Alfabetizare se oferă preşcolarilor 
fişe. (anexa 3+4+5). 

 

Explicatia 

Exerciţiul 

 
Fişe  

Analiza 

produselor 

activităţii 

6. Evaluarea  

activitatii 

Evaluarea se realizează prin metoda Turul galeriei. 
Se trece cu întreaga grupă pe la fiecare centru. Câte un copil prezintă 
sarcinile pe care le-au avut de îndeplinit, iar ceilalţi completează cu 
aprecieri sau completări asupra lucrărilor realizate.  Se vor raporta 
rezultatele obţinute la sarcinile şi obiectivele propuse. 

 

Explicaţia 

Turul galeriei 

 

 

Lucrările realizate

Aprecieri scrise 

Analiza 

produselor 

activităţii 

7. Aprecieri şi 

recomandări 

Se emit aprecieri asupra modului în care preşcolarii au participat la 

activitate.  

 

Conversaţia  

 Aprecieri 

verbale 

1 



  
 

ACTIVITATE  DE GRUP 

Vals – Balul prinţilor şi prinţeselor 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
EVENIMENT 
DIDACTIC 

     CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI 
PROCEDEE 

EVALUARE 

1. Moment 
organizatoric 

    Se pregăteşte sala de grupă 
pentru realizarea activităţii de 
grup. 

  

 
2.Captarea 

atenţiei 

Personajul surpriză care a venit 
în vizită  pentru a vedea ce au 
făcut copiii spune că a aflat că 
preşcolarii ştiu să danseze foarte 
frumos şi abia aşteaptă să îi 
vadă. 

 
Explicatia 

Conversaţia 

 
 

Observarea 
comportamentului 

3.Anunţarea 
temei 

 
 
 
 
 
 
 

 Educatoarea anunţă 
programul ce se va desfăşura: 
Vals – Balul prinţilor şi 
prinţeselor 
 

 
 

Conversaţia 
 
 
 
 
 

 

4. Prezentarea 
optimă a 

conţinutului 
si dirijarea 
invatarii 

Sub îndrumarea 
educatoarei preşcolarii dansează 
valsul. 
 

Explicaţia 
 

Conversaţia 
Demonstraţia 

Jocul 

Observarea 
comportamentului 

copiilor 
Colaborarea dintre 

copii din timpul 
jocului 

 
5. Aprecieri şi 
recomandări 

Sunt emise aprecieri asupra 
desfăşurării activităţii, asupra 
comportamentului individual şi 
colectiv al preşcolarilor.  

 
 

Conversaţia 

 

 
 
 
 
 



  
 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


