PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. preşcolar: Popovici Alina –Elena
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de colţ”
Brad, Jud. Hunedoara
Nivel I/Grupa: Mică
Durata: 35-40 minute
Tema: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
Subtema: „În lumea poveştilor”
Tema zilei: „Scufiţa Roşie”
ADE: Activitate integrată tip IV (în care activitatea de bază este un anumit ADE din
ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de
programul zilei):
ADE:DLC: Educarea limbajului: „Scufiţa Roşie” de Fraţii Grimm
DEC: Educaţie plastică: ,,Flori colorate”- pictură cu stampile din cartofi
Tipul activităţii: mixtă ( dobândire de cunoştinţe + consolidarea deprinderilor )
Forma de realizare: lectura educatoarei + pictură
Scopul activităţii:
 DLC – Dezvoltarea capacităţii copiilor de a asculta cu atenţie, de a se concentra
asupra subiectului povestirii, îmbogăşirea şi activizarea vocabularului.
 DEC - Dezvoltarea capacităţilor de a obţine efecte plastice prin tehnici specifice
picturii;
1. Obiective operaţionale urmărite în cadrul domeniilor experienţiale:
Domeniul Limbă şi Comunicare:
a)cognitiv-informaţionale:
-să reţină, în ordine cronologică momentele principale ale povestirii;
-să folosească cuvintele şi expresiile noi în vederea îmbogăţirii vocabularului:
”dihanie”,”zăpuşeală”
-să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;
-să recunoască culorile întâlnite în poveste;
b) psiho-motorii:
-să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
-să fie atenţi şi disciplinaţi;
c) afective:
-să-şi exprime sentimentele despre evenimentele din povestire făcând comparaţii cu
întâmplări din viaţă;
-să participe activ şi cu interes la activitate;
Domeniul Estetic -Creativ
a) cognitiv-informaţionale:
-să denumească materialele şi instrumentele de lucru;
-să aplice corect culoarea cu ajutorul pensulei pe spaţiul pus la dispoziţie;
-să recunoască culorile cu care vor lucra;
-să verbalizeze acţiunile întreprinse utilizând un limbaj adecvat
b) psiho-motorii:
- să păstreze o poziţie corectă a corpului în timp ce lucrează;
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea realizării temei.
c) afective:

- să coopereze cu colegii;
- să lucreze cu plăcere tema propusă;
Strategia didactică:
Metode şi procedee:
-explicaţia, povestirea, descrierea, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul:
Mijloace didactice: laptop, CD, video proiector, ştampile din cartofi, acuarele, apă, pahare,
şerveţele.
Bibliografie:
-„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, 2009;
- Curs PRET, Modul 3, „Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, 2009;
-„Revista naţională de profil pshiopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul
preşcolar şi primar.”, Editura Arlequin, 2013.
EVENIMENUL
DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC

STRATEGII
DIDACTICE
METODE

I.Organizarea
activităţii

DLC
II.Captarea
atenţiei

EVALUARE
(instrumente
şi indicatori)

MIJLOACE

a) Organizarea spaţiului educaţional:
- Aerisirea sălii de grupă.
-Se amenajează spaţiul educaţional şi se
pregăteşte materialul necesar pentru buna
desfăşurare a activităţii.
b) Organizarea colectivului de preşcolari:
- Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în formă
de semicerc.
Într-un săculeţ vor fi siluete din povestea
zilei „Scufiţa Roşie”.Copii le vor scoate
pe rând din săculeţ şi pe baza acestora se
va purta o scurtă conversaţie:
-Cine sunt aceste personaje?
-Din ce poveste fac parte?

III.Reactualizarea
cunoştinţelor

Îi voi întreba pe copii ce poveşti mai
cunosc dintre cele învăţate de noi:
-Ce poveşti învăţate de noi mai
cunoaşteţi?
(Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de
vulpe...)

IV.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

-Dragi copii, astăzi, vă voi citi una dintre
cele mai frumoase poveşti şi anume
Scufiţa Roşie care a fost scrisă de Fraţii
Grimm. Imaginile poveştii vi le voi
prezenta la videoproiector.

Conversaţia

Jetoanesiluete

Stimularea
interesului
pentru
activitate.

Conversaţia

Evaluare orală

Surpriza

Explicaţia

Frontal

V.Dirijarea
învăţării

Expunerea povestirii
de către
educatoare:
Conţinutul povestirii va fi prezentat clar,
coerent şi expresiv, cu un ton şi o mimică
adecvată. Derularea imaginilor povestirii
va fi urmarită de copii la video- proiector.
Planul de idei al povestirii:
1.Prezentarea Scufiţei Roşii.
2.Scufiţa Roşie este trimisă la bunicuţa cu
mâncare.
3. Pe drum se întâlneşte cu lupul.
4. Abaterea Scufiţei Roşii de la drumul ei.
5.Lupul ajunge la casa bunicii pe care o
mănâncă .
6.Scufiţa Roşie ajunge la casa bunicii
unde este mâncată de lupul cel rău.
7.Bunicuţa şi Scufiţa Roţie sunt salvate de
vânător.

Evaluare orală

Expunerea

Lectura
educatoarei

Laptop
Video proiector

Conversaţia

Explicatia
Voi explica cuvintele necunoscute:
Zglobie= neastâmpărată, vioaie.
Zăpuşeală= căldură mare;
Rariştea codrului= loc în care copacii sunt
foarte rari.
Lighioană=animal sălbatic.
Fragedă= tânără, gingaşă.
Ochioasă= frumoasă.
Coşcogeamite= foarte mare.
Ortul popii= a muri.
Pe parcursul povestirii voi folosi o serie
de mijloace prin care voi anunţa
expunerea în funcţie de stările afective pe
care textul literar le implică şi anume:
tonul cald, potrivit cu importanţa faptelor,
modularea vocii penrtu a imita
personajele,
marcarea
pauzelor
determinate de punctuaţie, mimică şi
gesturi adecvate situaţiilor prezentate.
Fixarea conţinutului povestirii:
Conţinutul poveştii va fi fixat prin
întrebări adresate copiilor:
Conversaţia
-Ce sarcină i-a dat mama, Scufiţei Roşii?
-Cu cine s-a întâlnit Scufiţa Roşie în
pădure?
-Ce a îndemnat-o lupul pe Scufiţă să facă?
-Ce a făcut lupul după ce a ajuns la casa
bunicii?
-Cine le-a salvat pe Scufiţă şi pe bunicuţă?
-Care sunt personajele din poveste?
-Ce culoare avea scufiţa fetiţei din

Ilustraţii din
poveste

Evaluare orală

Evaluarea
formativ continuă

Evaluarea
formativ continuă

poveste?
-Ce culoare aveau hainele vânătorului?

VI.Asigurarea
conexiunii
inverse

Tranziţie

DEC
a)Intuirea
materialelor
b) Anunţarea
temei

La sfârşitul activităţii, fac aprecieri asupra Aprecirea
modului cum au ascultat povestea, au
răspuns la întrebările mele şi au precizat
momentele ale poveştii.

Frontal

„ Dacă vreau să cresc voinic
Fac gimnastică de mic,
Fug în pas alergător.
Apoi sar într-un picior.
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele şi zbor.
Toată lumea e a mea
Când m-aşez jos la podea.
Este doar un început,
I-a priviţi cât am crescut!”
Deviza grupei:„Suntem mici şi multe ştim
şi ne place să muncim!”
Copii vor intui materialele puse la Conversaţia
dipoziţie, de pe măsuţele de lucru:
pensule, paletă cu culorile roşu, galben şi
albastru, pensule, pahare cu apă, stampile
din cartofi, şerveţele.

Paleta cu
acuarele

Cu ajutorul acestor materiale, vom picta
flori pentru Scufiţa Roşie.
Exercţiul

c) Exerciţii de
încălzire a
muşchilor mici
ai mâinilor.

d) Explicarea şi
demonstrarea
tehnicii de lucru

„Mâinile nu stau deloc
Ci se pregătesc de joc.
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare.
Ploaia cade neîncetat,
Degetele le-am mişcat,
Spre stânga şi dreapta mea
Le mişcăm noi uite-aşa!
Iar apoi le răsfirăm şi la pian frumos
cântăm:do, re, mi, fa, sol, la, si, do.”
Le voi explica şi demonstra copiilor ce au
de făcut. Pentru că am citit povestea cu
Scufiţa Roşie, acum va trebui să

Apa

Şerveţele

Evalurea
formativcontinua

complectăm un tablou din povestea Demonstranostră.Tabloul este cel în care Scufiţa se ţia
pregăteşte să culeagă flori pentri bunicuţa
ei. Din păcate în tablou nu se mai găsesc
florile, iar noi va trebui să le pictăm cu
culori cât mai vesele şi să înfrzmuseţăm
astfel tabloul nostru.Fiecare copil va avea
câte o floare pe care o va picta cu ce
culoare va dori dintre cele trei culori puse
la dispoziţie, roşu, galben şi albastru.
e) Efectuarea
lucrărilor de
către copii.

Conversaţia
Urmăresc ca toţi copiii să folosească
corect instrumentele de lucru să aplice
corect culoarea pe şablon.
Voi acorda sprijin dacă este necesar.
La calculator se va derula un fond muzical
pe melodia:,,Scufiţa Roşie”

f) Evaluarea
lucrărilor

Încetarea lucrului – cu 2-3 minute înainte Conversaţia
de încheierea activităţii anunţ copiii să se
apropie de finalul activităţii. Fiecare copil
îşi va aşeza, cu ajutorul meu, lucrarea pe
tabloul pregătit. Copiii rămân în picioare
cu faţa la tablou pentru a observa lucrările.

VII.Asigurarea
retenţiei şi a
transferului

Se vor face aprecieri asupra modului în
care au lucrat copii, dacă au respectat
spaţiul plastic, ce culori au folosit şi dacă
au lucrat corect.

VIII.Încheierea
activităţii

Se fac aprecieri verbale asupra Recompens
comportamentului copiilor din timpul e
activităţii, asupra modului de lucru şi voi
acorda mici recompense surpriză.

Ştampile din
cartofi
Coli de
carton

Evaluarea orala

Evaluarea
formativcontinua

