
          

                       PROIECT TEMATIC - ,,Eu simt, eu creez, eu exprim” 

 

 

GRĂDINIŢA ,,ABRACADABRA’’-CONSTANŢA 

GRUPA MICĂ ,,GREIERAŞII’’ 

PROF.INV.PREŞCOLAR:ŞTEFAN DORINA 

PERIOADA: 25.februarie- 08.martie  
TEMA: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM? 

SUBTEMA: 1. VESTITORII PRIMAVERII 

                         2 . ZAMBETUL MAMEI                     

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI PE DOMENII EXPERENŢIALE 

 

DLC (domeniul limbă şi comunicare):  Dezvoltarea capacităţii  de a percepe mesajul textului scris 

(frumuseţile anotimpului primăvara, renaşterea naturii surprinsă în versuri, povestiri); 

Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor locuri din mediul înconjurător şi a unor fenomene din 

natură specifice primăverii. 

DŞ (domeniul ştiinţific): Dezvoltarea capacităţii de a observa transformările din natură, a capacităţii de 

a stabili relaţii cauzale şi temporale; a capacităţii de a găsi soluţii şi strategii adecvate pentru rezolvarea 

unor situaţii problematice. 

DOS (domeniul Om şi societate): Îmbogăţirea cunoştinţelor despre spiritualitatea poporului român; 

Utilizarea tehnicilor de lucru învăţate în prelucrarea unor materiale ( hârtie, fire, materiale din natură-

petale, frunze, seminţe, pietre, coaja copacilor, conuri de brad...) în scopul realizării unor lucrări 

originale 

DEC ( domeniul estetic şi creativ): Cunoaşterea unor opere de artă (picturi, creaţii muzicale, 

coregrafice) din patrimoniul naţional şi universal; Redarea creativă şi originală a aspectelor din natură 

utilizând tehnici specifice picturii, desenului, modelajului; Formarea capacităţii de a se exprima prin 

muzică şi de a percepe afectiv muzica. 

DPM (domeniul psihimotric): Dezvoltarea capacităţii de a avea o ţinută corporală corectă în timpul 

dansului, de a răspunde prin mişcări adecvate diferitelor ritmuri muzicale. 

 

INVENTAR DE PROBLEME 

Ce ştim? 

Anul are patru anotimpuri: iarna, primăvara,  

vara, toamna. 

Fiecare anotimp ne oferă frumuseţe şi bucurii. 

Primăvara , natura se trezeşte la viaţă. 

Luna martie ne aduce sărbătoarea Mărţişorului şi 

Ziua mamei. 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

Care sunt lunile anotimpului primăvara. 

Care este povestea anotimpurilor. 

Să exprimăm sentimentele noastre faţă de natură, 

faţă de mama prin cântec, joc, poezie şi veselie. 

Să aflăm mai multe despre tradiţia mărţişorului, 

 despre semnificaţia zilei de 8 Martie. 

 

 

 

 

 

 

 



          

CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE 

              Biblioteca                 Artă           Joc de rol 

planşe cu aspecte de primăvară 

imagini şi prezentări PPT 

imagini, albume, reviste, cărţi  

de poezii şi povestiri 

fişe şi caiete de lucru 

planşe cu aspecte de primăvară 

materiale din natură: petale şi  

frunze presate, pietricele, semin- 

ţe,scoici, plastilină, planşete, acuarele,  

pensule, carioci, creione, coli 

de desen, carton, hârtie colora- 

tă, foarfece, lipici;mărţişoare, 

 felicitări 

-costumaţie pentru anotimpul  

primăvara, 

- coroniţe cu ghiocei şi flori  

de primăvară,  

- ghivece, flori naturale, 

- truse de bucătărie, 

- costumaţii pentru rolul de flu 

turaşi, buburuze. 

Construcţii             Ştiinţe          Nisip şi apă 

truse de construcţie, 

cuburi din lemn şi plastic, 

mozaic, Lego, Trusa Logi II,  

,,Arco”. 

planşe cu aspecte de primăvară,  

seturi cu flori de primăvară,  

flori naturale (ghiocei),  

prezentări PPT, calculator 

 ghivece, , truse pentru jocurile  

la nisip: găletuţă, lopăţică, for- 

me, pietricele. 

 

          LOCUL DE DESFĂŞURARE: grădiniţa, în natură. 

          RESURSE: a. umane:   preşcolari, părinţi, cadre didactice; 

                         b. materiale: planşe, tablouri cu anotimpul primăvara; albume de artă plastică; flori     

(naturale şi seturi sau jetoane cu flori); felicitări, imagini ppt, reviste, cărţi; 

                         c. bibliografice: 1. Georgeta Toma, ,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 

învăţământul preşcolar- nivel 5-7 ani”, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009;  2. Preda V., Pletea 

M., Grama F., ,,Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în manieră integrată a activităţilor din 

grădiniţă”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005. 

                       www.didactic.ro  

 

METODE FOLOSITE: observarea spontană şi dirijată, povestirea, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul,  

jocul, problematizarea, verificarea orală şi scris 

FINALITATEA PROIECTULUI 

a) album cu fotografii realizat in timpul desfasurarii proiectului 

b) jurnalul proiectului-cu lucrari artistico-plastice si practice realizate de copii in 

timpul proiectului 

c) expozitii cu lucrarile copiilor- confectionarea de ghirlande, personaje cu 

materiale din natura pentru decorarea curtii 

CONCLUZII 

Tema acestui proiect a fost sugerata copiilor de grupă mică de educatoare avand 

rol de ghid in timpul desfasurarii proiectului. Cunostintele primite in timpul 

proiectului au fost de un real folos deoarece au fost pusi in situatia” de 

cercetatori/investigatori” in care singuri trebuiau sa-si gaseasca raspunsurile. 

Activitatile pe care le-am desfasurat au fost de tip integrat, copiii reusind sa 

aprofundeze cunostintele primite in timpul derularii proiectului. 

În timpul proiectului au fost implicati mai multi factori:parinti,bunici, alţi 

preşcolari şi colaboratori. 

 

 



          

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                          SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI 

 

 ,, E sărbătoare pe câmpie, şi-n suflete e sărbătoare, 

 Învie firele de iarbă sub ploaia razelor de soare”. 

 

                                                                Dragi părinţi, 

             Am aşteptat cu nerăbdarea venirea primăverii cu alaiul ei de bucurii şi frumuseţi. Primăvara 

aduce în sufletul fiecăruia dintre noi cele mai frumoase sentimente: încântare, veselie, speranţă, dragoste 

de viaţă. De aceea, în următoarele săptămâni vom desfăşura activităţi în cadrul proiectului tematic ,,Eu 

simt, eu creez, eu exprim”. Anotimpul primăvara ne pune la dispoziţie câteva sărbători ,  

prilej de importante trăiri sufleteşti: ,,Mărţişorul”, simbol al reînnoirii, al purităţii şi dragostei; ,,Ziua 

Mamei”-  mama simbolul dragostei părinteşti. 

        Vă rugăm să fiţi alături de noi şi să ne ajutaţi cu diferite materiale: culegeri de poezii şi cântece, 

materiale necesare confecţionării de mărţişoare şi felicitări, ilustraţii, fotografii,albume de arta, C.D-uri 

cu muzica clasica,curiozitati din lumea stiintei, instrumente muzicale.Subtemele proiectului sunt 

1.VESTITORII PRIMAVERII,  2 .ZAMBETUL MAMEI 

                          

                                                                                         Vă mulţumim!  

                                                                    Prof.inv.prescolar Ştefan Dorina şi preşcolarii grupei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

INVENTARUL ACTIVITATILOR 

TEMA ANUALA DE STUDIU : CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM?  
SUBTEMA1: VESTITORII PRIMAVERII 

 

 

DATA ALA ADE 
ALA 

(recreative) 
ADP 

 

Luni 

25.02 

 

 

BIBLIOTECĂ: 

,,Tablou de primăvară”-

citim imagini  

ARTĂ: 

,,Cel mai frumos mărţişor”-

confectie 

Jocul ,,Pata de culoare” 

,,Colorăm desenele potrivite 

anotimpului primăvara”; 

JOC DE ROL: 

,,De–a vanzatorii de  

Martisoare,, 

,,De-a mama,, 

CONSTRUCŢII: 

,,Cuiburi pentru păsărele”;  

 

ŞTIINŢĂ: 

,,Curiozităţi din lumea 

insectelor” 

JOC DE MASA:  

 ,,Povestea mea”-refacem 

imaginea copacului in cele 

patru anotimpuri;  

NISIP SI APA 

Floricele din nisip 

,,Plantăm ghiocei în ghivece”-act. 

gospodareasca 

 

 

DŞ  -  ,,Ghiocelul” –  

alcătuirea plantei. 

 

 

 

,,Plantăm  

ghiocei în 

 ghivece” 

-act. gospoda-

reasca 

Buchetele, 

Buchetele,, 

-j.miscare 

,,La cules de  

iarba,, 

 

 

,,Hai la joacă-

afară!” (ne 

 jucăm împre- 

ună cu Zâna 

Primăvară). 

Randunica 

 muta-ti  

cuibul-joc de 

miscare 

Fluturii vin  

la flori 

Activitate 

gospodărească: 

,,Luna martie, iat-o, 

plină  

e de spor” 

(activităţi de 

ecologizare în 

curtea 

 grădiniţei) 

 

 

RUTINE 

,,Ocrotim natura,, 

Sosirea copiilor  

Gustarea 

Plecarea acasa 

Întâlnirea de 

dimineată: 

 ,,E zvon de 

primăvară”  

,, Mărţişorul, 

simbol specific 

românilor” 

,Veniţi, dragi 

păsări înapoi! 

Veniţi cu bine!” 

Bine aţi venit,  

buburuzelor, 

 fluturaşilor,  

  greieraşilor!” 

“Calendarul  

naturii’’ 

 

TRANZITII 

Ne pregătim 

pentru activităţi 

,,In poiana,, 

,,Glasul florilor,, 

Marti 

26.02 

 

DLC–Vestitorii primaverii 

-lect.ed. 

DEC-  Cântec: ,Prietenii 

cântăreţi”(perceperea 

înălţimii sunetelor pe bază 

de onomatopee );  

,,Cântecul păsărelelor”-j.t.c 

 

 

 

Miercuri 

27.02 

DEC ,,Stoluri de pasarele,, 

– pictura; 

 

 

 

 

Joi 

28.02 

DŞ - ,,Martisoare 

,martisoare,,-numarul si 

cifra 3; 

DPM  - 

,,Pe aripile primăverii” – 

 pas de vals.  

  Joc:,,Valsul primăverii,, 

 

 

 

 

Vineri 

01.03 

 

DOS –,,Martisoare pentru 

mama,,-confectionare din 

materiale reciclate 

 

Activ. 

metodică 

Pregătirea materialului didactic necesar în colţurile de interes / Studierea noutăţilor din domeniu  / 

Întocmirea planificării pentru săptămâna viitoare  / Participarea la activităţile Comisiei Metodice. 

 



          

 

 

TEMA ANUALA DE STUDIU: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM?  

SUBTEMA 2: ZAMBETUL MAMEI 

 

 

 

DATA ALA ADE 
ALA 

(recreative) 
ADP 

 

Luni 

04.03 

 

 

BIBLIOTECĂ: 

,,Ce face mama?”-citim 

imagini  

,,Margele pentru mama,, 

scriere 

ARTĂ: 

,,Chipul mamei”-desen 

,,Margele pentru mama” 

modelaj 

JOC DE ROL: 

,,De–a florareasa,, 

,,De-a mama,, 

CONSTRUCŢII: 

,,Camera mamei”; 

,,Cadou pentru mama,, 

ŞTIINŢĂ: 

,,Despre mama” 

JOC DE MASA:  

 ,,Din jumatate intreg 

chipul mamei,,  

NISIP SI APA 

Floricele din nisip pentru  

mama 

 

,,Pandant pentru mama,, 

 

DŞ  -  ,,Mama,, convorbire 

 

 

 

Joc de mişcare: 

„Gospodina şi 

motanul” 

 

 

Repetare 

cântecul: „Cine 

vă iubeşte” 

 

 

 

 

Audiţie – 

Cântece de 

primăvară 

pentru copii. 

 

 

Joc distractiv: 

„Puişori veniţi 

la mama” 

 

 

 

 

 

 

,,Glasul 

florilor,,j.t.c 

 

RUTINE 

,,O respectam 

pe mama,, 

Sosirea 

copiilor  

Gustarea 

Plecarea acasa 

Întâlnirea de 

dimineată: 

 „Cum mi-am 

petrecut zilele 

libere?”  

  „Care floare 

este simbolul 

primaverii?” 

„Este 

primavara” 

„Buna 

dimineata, 

fluturasi 

veseli” 

„Ce surpriza 

ai pregatit 

pentru 

mama”. 

“Calendarul  

naturii’’ 

 

TRANZITII 

Ne pregătim 

pentru 

activităţi 

,,Mama,, 

Marti 

05.03 

 

DLC– De ziua mamei 

memorizare 

DEC-  Cântec: ,Prietenii 

cântăreţi,, repetare 

,,De ziua mamei,, predare 

(elemente de ritm) 

 

 

 

Miercuri 

06.03 

DEC ,,Mama mea,, – 

pictura; 

 

 

 

 

Joi 

07.03 

DŞ -  Iubita mea 

mamica(numerele 1,2,3) 

DPM  - 

,,Puisorii trec podul la 

mama,, mers in echilibru 

 

 

 

 

Vineri 

08.03 

 

DOS –,,Felicitari pentru 

mama,, confectionare 

 

Activ. 

metodică 

Pregătirea materialului didactic necesar în colţurile de interes / Studierea noutăţilor din domeniu  / 

Întocmirea planificării pentru săptămâna viitoare  / Participarea la activităţile Comisiei Metodice. 

 



          

 

 

                                             HARTA PROIECTULUI 

 

 

,,Eu simt, eu creez, eu 

exprim” 

1.VESTITORII 

PRIMAVERII 

Flori de 

primăvară 
Muncile de 

primăvară 

Păsari călătoare 

2.ZAMBETUL 

MAMEI 

1 Martie-mărţişor 8 Martie-Ziua 

Mamei 


