PROIECT DIDACTIC

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR:
MARIA TANASĂ

Data: 13 martie 2017
Grupa: mijlocie: ,,Ursuleţii”
Domeniul de activitate: Ştiinţă/Cunoaşterea mediului
Tema anuală: „Când, cum, şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Primăvara”
Subiectul: ,,Ghiocelul”
Mijloc de realizare: observare
Tipul de activitate: predare-învăţare
Scop: însuşirea de noi cunoştinţe despre aspectul florilor; formarea
deprinderilor de a identifica florile de primăvară;
Obiective operaţionale:
O1- să enumere principalele flori de primăvară;
O2- să recunoască ghiocelul, părţile componente şi caracteristicile fiecărei
părţi
O3- să numească florile şi legumele de primăvară din planşele prezentate;
O4- să precizeze locul şi modul în care creşte planta ;
O5- să iubească şi să îngrijească florile;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, surpriza;
b) Mijloace de învăţământ: planşe, coşuleţ cu ghiocei, puzzle;
c) Forme de organizare: frontal,individual;
Bibliografie: Mătăsaru, Maria (coord.), Proiectarea didactică în învățământul preșcolar, ediția a IV-a, Ed. Romived Publishers, Bacău, 2008.
MECT, Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica
Publishing House, București, 2009.
Durata:20-25minute
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Crearea condițiilor necesare desfășurării
activității:
- aerisirea sălii de grupă;
- așezarea mobilierului;
- distribuirea florilor la fiecare scaun;
- intrarea organizată a copiilor în sala de
grupă;
Se realizează prin intermediul unui coş cu
ghiocei, de la „Zâna Primăvară”.
„ Astăzi dragi copii aş vrea să văd cât de
multe ştiţi despre florile de primăvară. Am
primit acest frumos coş de ghiocei, pe care
trebuie să-i observaţi, şi să răspundeţi
foarte bine la întrebările pe care le-am
pregătit pentru voi, pentru a primi la sfârşit
o surpriză.”
Astăzi la cunoaşterea mediului vom
discuta împreună, despre florile primăverii,
şi în mod deosebit despre: ghiocei!
Se prezintă un tablou cu diferite flori:
ghiocei, viorele, toporaşi şi zambile.
Voi adresa diferite întrebări copiilor pe
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EVALUARE

Evaluarea
comportamentului
elevilor.

Conversaţia
Observaţia

Frontal

Conversaţia

Imagini

Capacitatea
înţelegerii unui
mesaj .

Frontal

Capacitatea copiilor
de a înţelege tema.

Frontal

Capacitatea
copiilor de a
răspunde corect la

baza imaginilor prezentate.
„Ce observaţi în aceste imagini?”
„Cum se numesc aceste flori?”
„Unde cresc aceste flori?”
„ Care este simbolul, sau vestitorul
primăverii?”
„ Iau din coşuletul zânei un ghiocel, il
prezint copiilor şi analizez cu aceştia, pe
rând, parţile componente ale plantei şi
rolul fiecarei părti in viata ei.
-radacina: firoasa,extrage din pamant
hrana(sarurile minerale) si apa. Este utila
plantei si pentru fixarea acesteia in pamant.
-bulbul sau tulpina subterana, ii
foloseste plantei pentru depozitarea hranei.
Ea este camara plantei.
- tulpina: conduce apa si sarurile
minerale spre frunza.
-frunzele pregatesc hrana si are rol de
bucatarie pentru planta.
La capatul tulpinei firave observam
floarea de ghiocel care seamană cu un
clopotel alb.
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Evaluarea

întrebările adresate.

Imagini

Frontal

Capacitatea copiilor
de a denumi corect
florile prezentate

Individual
Observaţia
Stimulez
răspunsurile
copiilor

Conversaţia

Capacitatea copiilor
de a înţelege rolul
pregătirii grădinii în
anotimpul de
primăvară.

Explicaţia

Se desfasoara cu copiii jocul
Conversaţia
:"Completeaza ce lipseste".
Se prezinta copiilor imaginea fragmentata a Problematizar
ghiocelului. Copiii trebuie sa aseze
ea
corespunzator fiecare componenta si sa
spuna tot ce stie despre ea.

Imagini

Stimulez si
completez
raspunsurile orale
ale copiilor

6.

Încheierea
activităţii

Se dau copiilor stimulente.
Copiii sunt rugaţi să se întoarcă către uşă şi
vor ieşi ordonat, în şir, unul în spatele
celuilalt.

Conversaţia

Stimulente

Frontal

Capacitatea de a
răspunde
comenzilor orale.

