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Acest material a fost realizat în cadrul proiectului “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-

FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU”, 2019-1-RO01–KA101-

061846, PROGRAMUL ERASMUS+ ACŢIUNEA CHEIE 1 - PROIECTE DE MOBILITATE ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE, derulat în perioada 01.07.2019 – 30.06.2022. Acest proiect este 
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1. INTRODUCERE 

 

 

„Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este 

capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.” Anatole France 

 

Educația nonformală presupune o nouă abordare a învățării prin activități interactive, 

motivante, antrenante și amuzante. 

Educația nonformală se bazează pe conștientizarea importanței educației, învățării și 

instruirii ce are loc în afara instituțiilor educaționale recunoscute. O expresie înrudită îndeaproape 

cu „educația nonformală” este „învățarea pe tot parcursul vieții”. Elemente comune celor două 

tipuri de învățare sunt caracterul continuu și dinamicitatea procesului educațional, care 

fundamentează în același timp orice definiție a educației nonformale. 

 Printr-un mod de lucru interactiv, educația nonformală propune o serie de beneficii atât  

copiilor obișnuiți cu sistemul de școlarizare formal, cât și adulților. 

Educația nonformală este centrată pe persoană, pe nevoile sale, activitățile fiind diverse și 

atractive. Are un cadru flexibil de spațiu și timp, dar cu obiective clar definite. Toate programele de 

educație nonformală invită la reflecție, la auto-analiză, procese prin care se dezvaluie calitățile 

personale, toate acestea prin socializare, interacțiune și împărtășirea cunoștințelor. Un tânăr care 

experimentează educația nonformală capătă o perspectivă pozitivă, activă și participativă, 

beneficiind de o deschidere și de o înțelegere mai amplă asupra mediului său. 

Sistemul de învățare cu care suntem obișnuiți (cel formal) este înlocuit cu învățarea prin 

implicarea în activități, acceptarea de responsabilități și împărtășirea propriilor idei. Exemplul 

personal și învățarea din experiențele celorlalți sunt valorificate implicit. Prin astfel de interacțiuni, 

proiecte, evenimente, programe, oricine deprinde aptitudini de lucru în echipă, disciplină, 

responsabilitate, comunicare, organizare, management, leadership și lista poate continua. Un joc de 

echipă iți poate dezvălui dacă ai abilități de lider, de comunicare, de a pune în practică și de a 

realiza ceea ce alții doar gândesc. 
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Organizațiile non-guvernamentale joacă un rol foarte important în acest aspect prin 

programele dedicate tinerilor, prin care aceștia pot deprinde acele ”soft skills” necesare pentru o 

nouă generație puternică și bine pregătită. 

Metodele și instrumentele de desfășurare a educației nonformale sunt: 

Flash Mob, Dezbateri, Animația socio-culturală, Improvizația, Cafeneaua publică, Open 

Space, Biblioteca vie, Photovoice, Inside Outside, Animația socio – educativă – jocul și activitatea 

ludică, Activități de educație prin aventură, Învățarea prin Experiență, Teatrul educațional, Teatrul 

celor opresați, Mentorat, Life Coaching, Strategia Disney, Animație stradală și multe altele. 

Educația nonformală se adreseaza elevilor, părinților, tinerilor, educatorilor, învățătorilor, 

profesorilor, tuturor celor care fac parte dintr-o comunitate și au ceva de spus, oricărei persoane 

care își dorește să exploreze și să învețe ceva nou, să își dezvolte anumite abilități și competențe sau 

să reia un anumit parcurs, cu sau fară nevoia unei certificări ulterioare. 

 Activitatea de educație nonformală poate fi organizată de: 

• organizaţiile neguvernamentale (indiferent de profil); 

• organizaţiile guvernamentale; 

• unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior; 

• centrele de educaţie şi formare profesională; 

• angajatorii (firme); 

• centrele de îngrijire şi protecţie a copilului; 

• palatele şi cluburile copiilor sau elevilor; 

• instituţiile precum: muzeele, teatrele, centrele culturale, bibliotecile, cinematografele, casele de 

cultură; 

• asociaţiile profesionale, sindicatele; 

• Biserica. 

 

Educația nonformală este : 

 holistică – include diferite concepte, modalităţi de lucru, înglobează instrumente diverse din 

diferite domenii; 

 inovativă - este deschisă spre nou, are vizune; 

 creativă – implică imaginaţia; 

 atractivă –atrage prin implicare directă în activităţi diverse; 

 dinamică – se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare; 
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 pozitivă – oferă o exprimare deschisă; 

 incluzivă – include oamenii din diverse categorii şi medii sociale; 

 diversă – este deschisă spre diferite categorii de persoane şi se adresează unor nevoi 

multiple; 

 multiculturală - include diferenţele culturale ca formă a diversităţii; 

 continuă – se adresează la orice vârstă iar ca şi celelalte contexte de învatare, învăţarea în 

context nonformal permite achiziţia de noi cunoştinte, abilităţi, atitudini; 

 formativă – dezvoltă aptiudini şi deprinderi; 

 complementară – completeaza învăţarea formală cu care suntem obişnuiţi, venind în 

întâmpinarea unor nevoi multiple; 

 provocatoare – stimulează pentru a aduce schimbări; 

 stimulativă – îţi dechide percepţia spre noi resurse şi soluții;  

 distractivă – este ludică; 

 neconvenţională – oferă mai multe perspective originale; 

 interactivă – reprezintă în primul rând învăţare prin noi experienţe şi permite valorificarea 

experienţei anterioare; 

 voluntară – nu este impusă şi obligatorie asemeni ciclului de formare din învăţământul 

formal (şcoală, universitate) 

 opţională – conduce la obţinerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele 

mai multe ori mai scurtă decât în cazul educaţiei formale), conţinuturile putând fi ușor 

înnoite sau îmbunătăţite; 

 nondirectivă - este preponderent autoevaluativă, implicând întotdeauna un proces de 

reflecţie; 

 sustenabilă –flexibilă – se adapteaza comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o 

învăţare în propriul ritm; 

 aplicabilă – este structurată şi organizată, având ataşate obiective clare de învăţare si 

presupunand un management eficient al resurselor; 

 accesibilă – susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor; 

 ajustabilă – extinde cadrul de învăţare, spaţiului şi timpului de învăţare fiind diversificat si 

flexibil. 
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                                                            2. DE CE ERASMUS+? 

 

 

 

 

Este programul Uniunii Europene care are scopul de a moderniza și internaționaliza 

educația, formarea profesională și lucrul de tineret. 

Pentru oameni, el oferă posibilitatea de a-și dezvolta competențele pe toate cele trei 

componente (cunoștințe, abilități, atitudini) precum și de a face schimb de experiențe cu persoane 

cu interese similare din alte țări. 

Pentru organizații, acesta oferă un suport financiar cu scopul de a-și dezvolta capacitatea 

managerială, de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care îi deservesc și comunităților pe 

care le sprijină prin proiecte internaționale. 

Toate detaliile pot fi accesate pe pagina oficială a Programului www.erasmusplus.ro 

 

TIPURI DE PROIECTE 

 

În cadrul Erasmus+ pot fi susținute prin intermediul Agențiilor Naționale trei tipuri de 

proiecte: mobilitate, parteneriat strategic, dialog structurat pentru tineret. 

 

 PROIECTE DE MOBILITATE 

Sunt vizate toate cele cinci domenii: educația adulților, educație școlară, formare 

profesională, tineret și universitar, reprezentând acele proiecte instituţionale prin care se realizează 

activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). 

http://www.erasmusplus.ro/
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Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, 

poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau 

voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing. 

 PROIECTE DE PARTENERIAT STRATEGIC 

Sunt vizate toate cele cinci domenii: educația adulților, educație școlară, formare profesională, 

tineret și universitar. 

Proiectele de parteneriat strategic îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau 

implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul 

promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel 

european. 

 PROIECTE DE DIALOG STRUCTURAT 

Este vizat doar domeniul tineret (celelalte pot fi finanțate prin acțiuni centralizate).  

Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face 

vocea auzită cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de 

tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, 

europeni).  

În acest sens sunt finanțate activități de tip întâlniri, conferințe, consultări sau evenimente care 

promovează participarea activă a tinerilor prin interacțiunea acestora cu decidenții. 

 

 

                                         CINE PUNE ÎN APLICARE PROGRAMUL ERASMUS+? 

 

 

I. COMISIA EUROPEANĂ 

 Responsabilitatea principală pentru desfășurarea programului Erasmus+ îi revine Comisiei 

Europene. Aceasta administrează bugetul și stabilește prioritățile, obiectivele și criteriile 

programului în permanență. De asemenea, Comisia ghidează și monitorizează punerea în aplicare, 

monitorizarea și evaluarea programului la nivel european.  

 

 

 



JOACĂ-TE ȘI MOTIVEAZĂ! METODE ALE EDUCAȚIEI NON-FORMALE - GHID METODOLOGIC, în cadrul proiectului “ELEMENTE DE 
INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, derulat prin 
PROGRAMUL ERASMUS+ 

 
 

9 
 

II. AGENȚIILE NAȚIONALE 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ are loc, în principal, prin gestiune indirectă, 

mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. În 

acest scop, fiecare țară participantă la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale. 

Agențiile Naționale promovează și pun în aplicare programul la nivel național și acționează 

ca intermediar între Comisia Europeană și organizațiile participante de la nivel local, regional și 

național. 

 

 

             

               CE SUNT MOBILITĂŢILE? 

 

 

 

Mobilităţile presupun deplasările participanţilor (personalul) la organizaţia gazdă unde se 

organizează cursurile de formare, activităţile de ”job – shadowing”/activităţile de predare și cuprind 

toate activităţile de învăţare desfășurate (cursurile de formare/ misiunile de observare /activităţile de 

predare). 

PREGĂTIREA PENTRU MOBILITATE 

Procesul de pregătire a participanţilor va include pregătirea pentru activităţile la care vor 

participa, precum și pregătirea din punct de vedere lingvistic și intercultural.   

 Printre aspectele avute în vedere în etapa de pregătire se numără: aspecte logistice (perioadă 

mobilitate, locaţie, condiţii de cazare și transport etc.), sarcini și obligaţii ale participanţilor, 

persoane de contact, cod de conduită pe perioada mobilităţii, metode de evaluare a stagiilor de 

formare/ rezultatelor, recunoașterea rezultatelor învăţării, măsurile de protecţie și siguranţă. 

A. Pregătire pedagogică: 

 pedagogia stagiului (de exemplu: informaţii despre organizaţia de primire, locul de derulare 

a activităţilor de formare, aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură 

organizaţională);  

 prezentarea generală a Programului Erasmus+/ Mobilităţi ale personalului din domeniul 

educaţiei școlare;  
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 prezentarea proiectului (temă, scop și obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, 

valorificarea rezultatelor);  

 prezentarea contractului pentru mobilitate care va fi semnat de participant; 

 prezentarea programului de formare/ programului de lucru; 

 prezentarea modului de completare a raportului participantului primit în Mobility Tool+. 

 

B.Pregătire lingvistică: 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe lingvistice specifice domeniului de formare.  

C.Pregătire interculturală: 

 informarea despre cultura şi viaţa socială a ţării gazdă și a comunităţii specifice locului 

în care se desfăşoară mobilitatea; 

 informarea despre participarea la activităţi culturale și vizite la obiective culturale din 

ţara gazdă. 
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3. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Proiectul “Elemente de inovaţie şi non-formal pentru 

motivare, la Grădiniţa Tudor Vladimirescu” 2019-1-RO01–

KA101-061846, în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ 

ACŢIUNEA CHEIE 1 - PROIECTE DE MOBILITATE ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE s-a derulat în perioada 

01.07.2019 – 30.06.2022 şi are ca scop creşterea accesului la 

educaţie şi îngrijire de calitate a copiilor preşcolari. 

Proiectul “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA 

GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-06184 a fost aprobat în cadrul 

programului Erasmus+ Actiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare, 

termen limită 5 februarie 2019, cu 85 de puncte, ocupând locul 32 din 133, cu un buget de 

34,925.00 euro, finanţat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Politica pe termen mediu şi lung a instituţiei noastre vizează aplicarea strategiei cadru 

privind dimensiunea europeană în educaţie şi are ca puncte de reper: 

 Stimularea creativităţii şi inovaţiei în ceea ce priveşte utilizarea metodelor de învăţământ ; 

 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării pe parcursul vieţii; 

 Creşterea prestigiului unităţii şi implicarea factorilor educaţionali în activitatea acesteia. 

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a metodelor şi instrumentelor de învăţare specifice 

educaţiei nonformale, experienţiale, reflexive şi creative a 12 cadre didactice din unitate; 

2. Achiziţionarea a cel puţin 15 metode/instrumente pentru realizarea de activităţi atractive şi 

motivante; 

3. Dezvoltarea unei strategii a grădiniţei de reducere a absenteismului şi tranziţie cu succes la viaţa 

şcolară, prin centrarea pe implicarea şi stimularea copiilor, folosind tehnicile şi metodele învăţate în 

acest proiect. 
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Beneficiarii proiectului sunt: 23 de 

cadre didactice din grădiniţă, 320 de 

preşcolari, părinţi, membri ai comunităţii 

locale, instituţiile partenere. 

 

Argumentele care au stat la baza scrierii proiectului au fost: 

 Motivaţia scăzută a factorilor educaţionali, cauzată, la copii, de insuficiente activităţi 

interactive şi atractive, adecvate noilor generaţii cu capacitate de concentrare mică, la 

părinţi, de lipsa de timp şi de atractivitate a activităţii cu copiii, iar la profesori, de 

birocraţie, impunerea de numeroase schimbări în educaţie fără a fi susţinute prin formare. 

 Lipsa de formare internaţională a cadrelor didactice, cunoaşterea bunelor practici europene 

educaţionale doar din surse secundare (cărţi, ghiduri, informaţii online). 

Partenerii selectați de către noi au o vastă experiență în lucrul cu copiii, din punctul de 

vedere al incluziunii sociale și al metodelor nonformale folosite în procesul instructiv-educativ. 

  Asociația Edu2Grow face parte dintr-un consorțiu informal internațional al organizațiilor 

axate pe educație, împreună cu Asociația Dominou și CCIF Malta organiză cursuri de formare 

Erasmus+ KA1 în Portugalia, Cipru, Spania, Malta și România. 

 Are ca scop sprijinirea educației formale, nonformale și informale a copiilor, tinerilor și 

adulților, astfel încât aceștia să dobândească competențele necesare dezvoltării lor personale pentru 

a le integra pe piața muncii, precum și cercetarea educațională în aceleași domenii.  

Organizează proiecte de tineret naționale și internaționale pe mai multe discipline, folosind 

metodologia de educație nonformală. 

Prin derularea proiectului, ne-am propus, nu mărirea cantităţii activităţilor, ci sporirea calităţii 

lor prin formarea gândirii critice şi reflexive, pornind de la exerciţiul comparării unor sisteme 

diferite de educaţie, în context european. 

Activităţile principale ale proiectului au fost activităţi de mobilitate, stagii de educaţie şi 

formare profesională în străinătate cu o durată de 7 zile, respectiv 9 zile, care au fost parcurse de 12 

profesori învăţământ preşcolar de la Grădiniţa cu Program Prelungit “Tudor Vladimirescu” Craiova. 
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FLUX 1 – Participarea a 4 cadre didactice (prof. CÎRSTOV LUMINIȚA,                             

prof. NEȚOIU ANDA, prof. NICOLAE OANA, prof. PUIU GEORGETA) la cursul de formare 

“Spice up formal education! – Non-formal education to improve the learners motivation” în 

MALTA – Senglea (2-10 octombrie 2019). 

Prin modulele propuse, cursul promovează învăţarea prin joc, folosirea metodelor nonformale 

pentru îmbunătăţirea motivaţiei preşcolarilor și pune accent pe comunicare, pe nevoile grupului 

ţintă, folosirea creativităţii şi a dinamicii de grup. 

FLUX 2 – Participarea a 4 cadre didactice (prof. BOBOREL IULIANA,                              

prof. BOBORICĂ CRISTINA, prof. NEȚOIU ANDA, prof. TRĂSNEA IULIA) la cursul de 

formare ,,Non-formal learning- the golden door for an innovative future for schools”, Barcelona, 

Spania. 

 Cursul prezintă numeroase de metode și jocuri nonformale educative ce pot fi utilizate în 

activitatea didactică, atât cu preșcolarii, cât și în activități ce implică părinții sau cadrele didactice.  

FLUX 3 - Participarea a 2 cadre didactice (prof. DĂOGARIU GEORGETA,                        

prof. PUIU GEORGETA) la cursul de formare “Vitamin C boosts education! – coaching, the non-

formal education method to bring the best from your learners” în Cipru -Larnaca (18– 24 martie 

2022). 

Cursul prezintă procesul de coaching şi integrarea acestuia în educaţie conform cercetărilor 

recente (atât în relaţia profesor debutant – profesor cu experienţă, cât şi în relaţia profesor - părinte 

sau profesor - copil) care se vor transfera la nivelul unităţii prin activităţi metodice/de consiliere a 

părinţilor şi copiilor. Acesta vizează dezvoltarea personală a cadrelor didactice, care îşi vor regăsi 

motivaţia şi plăcerea de a profesa, încercând metode noi, înlăturând rutina şi descoperind noi 

valenţe ale rolului de educator. 

FLUX 4 – Participarea a 2 cadre didactice (prof. SFETCU MIHAELA,                           

prof. DINCĂ GABRIELA) la cursul de formare ”Non-formal for inclusion - using non formal 

education methods to foster inclusion” desfășurat în St. Julien s, Malta 07-15.05.2022. 

  Cursul prezintă tipuri de comunicare, stereotipuri și prejudecăți în clasă, școala incluzivă. 

Acesta a oferit cursanților competențe în aplicarea educației nonformale în diferite medii formale, 

pentru a încuraja incluziunea, în ”construcția grupului” de diferite culturi și, de asemenea, unelte de 

combatere a excluziunii și încurajării empatiei la clase. Beneficiarii noștri dețin cunoștințe solide 

legate de dinamica de grup, comunicare în context multicultural și metode de incluziune 

nonformale. 
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În conformitate cu prioritățile și obiectivele vizate de acest proiect, participanții au 

achiziționat cunoştinţe şi competențe de natură să facă posibilă aplicarea strategiei de dezvoltare 

instituțională urmărită de la bun început. 

Așadar, activitățile propuse de către formatori au facilitat, ca un prim produs de învăţare al 

proiectului, însușirea de noi metode şi tehnici specifice practicii didactice și pedagogice în 

următoarele domenii: interculturalitate, comunicare, managementul conflictului, mediere, dinamica 

grupului, lucrul în echipa și în domeniul creativității ca soluţie împotriva abandonului școlar și a 

promovării incluziunii sociale. 

De asemenea, competențele ce au fost îmbunătățite ca urmare a participării la acest proiect 

se referă la aplicarea la clasă a unor noi metode de predare și învățare creativă, prin intermediul 

unor activităţi bine organizate de tip outdoor, jocuri, metode și instrumente nonformale. 

Un alt aspect al valorii adăugate experienței cadrelor didactice implicate în acest proiect este 

legat de noile modalități de evaluare bazate pe sarcini reale desprinse din situații de viață reale, ceea 

ce a conferit preșcolarilor, pe lângă un grad de fixare a cunoștintelor superior, încredere în forțele 

proprii, optimism și atracţie față de procesul educativ. 

                                             

                                                        FOLLOW-UP 

1. IMPACT 

Impact asupra cadrelor didactice 

           - dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interpersonală; 

           - folosirea cu încredere a instrumentelor şi metodelor specifice educaţiei nonformale; 

 - reevaluarea concepţiilor şi cunoştinţelor cu privire la educaţia din alte state europene; 

 - creşterea abilităţilor lingvistice orale şi scrise într-o limbă de circulaţie; 

 - îmbogăţirea cunoştinţelor interculturale; 

 - schimburi de bune practici cu alţi colegi la nivel internaţional; 

 - motivarea şi altor cadre didactice să participe la stagii de pregătire. 

Impact asupra preşcolarilor 

 - dezvoltarea de atitudini pozitive cu privire la învăţare şi dezvoltare personală (learn to 

learn), creşterea calităţii rezultatelor acestora; 

 - creşterea frecvenţei şi scăderea absenteismului; 

 - dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor de rezolvare de probleme; 

 - integrarea cu succes în viaţa şcolară ; 
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2. DISEMINAREA REZULTATELOR  

 Planul de diseminare cuprinde activităţile la nivel local, judeţean, regional, naţional şi 

internaţional cu grup ţintă diversificat: cadre didactice atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, 

preşcolari, părinţi, stakeholderi locali.  

 Vizibilitatea proiectului: descrierea proiectului şi rezultatelor va prezenta sigla Erasmus+, 

menţiunea de cofinanţare, disclaimer. 

3. EVALUAREA 

Evaluarea internă va fi realizată de un membru al echipei de proiect.  

Se vor evalua: 

 - realizarea obiectivelor proiectului; 

 -rezultatele proiectului, inclusiv competenţele dobândite de participanţi, produse, 

transferabilitatea acestora; 

 -relaţia cu stakeholderii locali. 

 Evaluarea finală se va face printr-un raport final către Agenţia Naţională. 
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4. JOCURI DE SPART GHEAȚA, 

DE CUNOAȘTERE ȘI DE ENERGIZARE 

 

Jocul este o activitate umană necesară la fiecare 

vârstă, este o formă de manifestare întâlnită la oameni indiferent de vârstă, rasă, apartenența etnică, 

civilizație, cultură, care satisface nevoia de activitate a omului generată de trebuințele, dorințele și 

tendințele specifice vârstei lui. E greu de definit jocul în câteva cuvinte, deoarece el se definește în 

funcție de valențele sale. Jocul este mișcare, explorare, comunicare, socializare, observație și 

imitație, exercițiu, disciplinare, învățare și, mai ales, plăcere. 

Jocurile de spargere a gheții, ”jocuri icebreaking”, utile pentru iniţierea unor activități, în 

cadrul unui grup de copii care nu se cunosc, au ca scop realizarea unui climat relaxant și 

reconfortant în vederea desfășurării unei activități ulterioare, dar au și rolul de încurajare a 

participanților în a interacționa și în a se cunoaște reciproc în contexte neobișnuite. 

Rolul exercițiilor de spargere a gheții este acela de a dezinhiba participanții la activități. 

Țînând cont de scopul lor, jocurile de spargere a gheții se recomandă a fi făcute la începutul 

unei activități, dar și de fiecare dată când intervine monotonia în desfășurarea activității. Acest joc 

poate fi aplicat cu succes, începând cu copiii preșcolari până la vârsta adultă. 

Atât jocurile, cât și metodele/instrumentele învățate, au ca scop prezentarea, 

autocunoașterea, cunoașterea interpersonală, comunicarea și managementul clasei.  

În cadrul cursurilor la care au participat cadrele didactice, s-au desfășurat activități bazate pe 

educația de tip formal și non-formal, de tip interactiv. Metodele utilizate pun accent pe activitatea 

elevului, profesorul are rolul de coordonator, animator sau îndrumător, demersul didactic fiind 

susținut prin utilizarea unor jocuri. Acestea au drept scop implicarea activă a elevilor și învățarea 

prin descoperire, creativitatea fiind principala competență dezvoltată. Astfel, jocurile de tip 

energizer pot fi utilizate la începutul orei de curs, cu scopul de a capta atenția elevilor și de a 

dezvolta o relație de colaborare între elevi și cadrul didactic, la fel cum acestea pot fi utilizate și în 

cadrul activităților de consiliere a copiilor și părinților, venind în completarea jocurilor de 

autocunoaștere și cunoaștere interpersonală. 
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În continuare, vom descrie câteva jocuri și activități prezentate la curs pe care le putem 

desfășura cu preșcolarii sau elevii, cu părinții la la ședințe sau la activitățile de consiliere, la 

cercurile pedagogice. 

”Dansează cu mine” – Joc de energizare 

Pe o melodie aleasă, liderul dansează în mijlocul cercului cu anumite mișcări, 

iar ceilați trebuie să danseze ca el, în același timp. Apoi atinge un participant, 

schimbând locul. Acesta continuă să danseze, dar cu alte gesturi, ceilalți imitându-l.  

Jocul se continuă până dansează toți participanții. 

 

,,Imită-mă și reține-mi numele" - Joc de memorie și atenție 

Participanții sunt așezați în cerc. Liderul își spune numele și face un gest. Următorul trebuie să 

rețină numele și gestul primului participant, să-și spună și el numele și să facă un gest. Următorul va 

repeta numele și gesturile celor doi, își va spune numele și va face propriul gest.  

Jocul se repetă până la ultimul participant. 

 

”Desenează cum îți spun!” – Joc exercițiu  

Participanții vor fi împărțiți în grupe de câte trei prin numărare 1-2-3. Participantul cu 

numărul 1, are sarcina de a transmite informatiile de pe foaia primita (desene cu figuri 

geometrice). Participantul cu numărul 2, primește informațiile și fără a pune întrebări, desenează 

pe foaie ce întelege. Participantul cu numarul 3, supraveghează desfășurarea activității celor doi.  

La sfârșit se confruntă cele două imagini. 

Întrebări debriefing: 

- Ți-a fost teamă de rezultat? 

- Cum te-ai simțit când primeai sarcinile de lucru? 

- Crezi că partenerul a transmis bine informațiile? 

Competenţe dobândite: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare; 

 Stimularea încrederii în sine și a lucrului în echipă. 

”Ștafeta prezentărilor”  

Copiii sunt așezați în cerc. Se formează perechi. Li se acordă 5- 10 minute pentru a vorbi, 

apoi fiecare copil trebuie să-și prezinte coechipierul grupului în câteva propoziții. 
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”Jocul bilețelelor - Așteptări/ Contribuții/ Temeri” 

Fiecare participant va primi câte trei postituri de diferite culori. Pe un bilețel li se va cere să 

spună ce așteptări au de la activitate; pe alt bilețel ce contribuții aduc, iar pe cel de-al treilea ce 

temeri au. După completarea lor, fiecare participant va prezenta în fața grupului ceea ce a scris pe 

fiecare bilețel.  

 

                               ”Cavaler – Prințesă - Dragon” 

Un joc precum clasicul “ piatră - hârtie – foarfecă“ modern și pe 

echipe.  

Participanții formează două rânduri, unii în fața celorlalți. 

Animatorul explică gesturile: prințesa face o reverență, cavalerul 

întinde brațul cu sabia, iar dragonul este înfricoșător ”rrroa”. 

Prințesa învinge cavalerul, cavalerul învinge dragonul, iar dragonul învinge prințesa. 

   Fiecare dintre grupuri se grupează într-un colt și decide în secret ce personaj vor fi. Apoi se 

întorc și în același timp își execută mișcările, atacându-se unul pe celalalt. Echipa câștigătoare 

este în funcție de regulile anunțate. 

Competenţe dobândite: 

 Comunicarea la nivelul grupului 

 Spirit de competiție 

 

”Oglinda” 

Participanții sunt așezați pe două rânduri față în față.  

Un rând este desemnat ,,oglinda”, iar celalalt este persoana. Cei care sunt persoane vor face 

anumite gesturi, iar cei care sunt ,,oglinda”, trebuie să-i imite. 

După un anumit timp, se schimbă rolurile. 

Competenţe dobândite: 

 Stimularea încrederii în alte persoane 

 Stimularea creativității 

 Dezvoltarea personalității 

 

”Scaunele muzicale”  

Se pun scaunele în cerc, muzică, copiii dansează în cerc, pe lângă scaune, iar la fiecare 

oprire a muzicii se scoate câte un scaun. Copiii trebuie să-și găsească un loc pe scaunele rămase. 
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”Jocul  silabelor” – Joc de cunoaștere 

  Participanții sunt așezati în cerc. Conducătorul jocului prezintă regula ca fiecare participant 

să folosească primele două litere ale numelui, le va repeta (ex. Ana - anan) și în același timp va face 

un gest. Ceilalți îl vor imita. Următorul participant la joc își va spune prescurtarea numelui și va 

executa aceleași gesturi. 

Jocul continuă până când toți participanții își spun numele după regula anunțată. 

 

”ZIP- ZAP-BOING” - Joc de atenție 

Participanții sunt așezați în cerc. Conducătorul explică jocul și dă 

energie în dreapta spunând cuvântul ,,ZIP" sau în stânga spunând cuvântul 

,,ZAP". Următorul participant dă mai departe în stânga sau în dreapta, cum 

dorește. Cel care nu vrea să primească energie ridică mâinile și spune 

cuvantul ,,BOING”. În acest caz, cel care îi trimisese energia o 

redirecționează către alt participant spunând cuvântul ,,PAU”. Jocul 

continuă până când toți participanții fac câte un gest sau spun un cuvânt. 

 

”Pui, casă, cutremur” 

Copiii, 2 câte 2 formează o casă, deasupra unui al treilea copil, puiul. Un preșcolar rămâne 

liderul jocului, în centru și anunță instrucțiunile. Dacă spune “pui” toți copiii care joacă rolul de pui 

trebuie să își găsească o nouă casă. Dacă spune “casă”, toți copiii care joacă rolul de casă trebuie să 

adăpostească un pui nou. Dacă strigă “cutremur “ casele și puiul trebuie să-și schimbe locurile, 

păstrându-și rolul inițial. 

 

”Pizza” – Joc de energizare 

 Participanții sunt așezați în cerc, cât mai apropiați, întorcându-se spre 

dreapta, unul în spatele celuilalt. Fiecare participant mimează pe spatele celui 

din față tot procesul de frământare, de pregătire a ingredientelor, de așezare a 

acestora pe aluat, de coacere a pizzei (punem făina, punem drojdie, sare, apă, 

frământăm, tocăm ingredientele etc.). 
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”Jocul umbrelor” 

 Se formează perechi. O persoană este liderul, cealaltă este umbra lui. Liderul se mișcă, face 

gesturi, iar umbra lui, așezată față în față, îl imită. Apoi se inversează rolurile. Jocul se poate 

complica plasând umbra în spatele liderului. 

 

”Dragoni cu coada de cal” 

Copiii sunt împărțiți în două echipe. Se aliniază unul în spatele celuilalt, în trenuleț. Ultimul 

din fiecare echipă primește coada dragonului, care este strecurată în talia pantalonilor. 

  Echipele sunt aşezate la distanţă una de alta. 

  La început, fiecare dragon trebuie să încerce să prindă coada celeilalte echipe, fără a o pierde 

pe a ei. Câștigă primul care prinde coada celuilalt. 

Atenție, este interzisă desprinderea din “trenuleț”! 

 

”Vânătoarea de comori” 

Poate fi aplicată la fiecare nivel de vârstă, în cadrul unor teme cu tematică de: Halloween, 

sărbători pascale (Iepurașul de Paște), Crăciun etc. 

Scop: dezvoltarea calității motrice, a atenției și a strategiei 

Participanți: efectivul unei grupe sau clase, părinții copiilor, cadre didactice 

Materiale: aparate foto, lista de „comori” ce trebuie vânate 

Organizare: grupe 

Durata: 20 - 30 minute 

Loc de desfășurare: exterior 

Descriere: 

Jucătorii sunt împărțiți în grupe cu maxim 10 participanți. Aceștia primesc de la 

conducătorul jocului lista de „comori” ce trebuie vânate. Participanții au ca sarcină să bifeze pe lista 

lor comorile ascunse în natură, apoi să le prezinte grupului mare. 

Jocul mai poate fi desfășurat și sub varianta în care un grup de participanți pe durata unei 

săptămâni trebuie să vâneze „comori” ce au legătură cu tema propusă, iar apoi să prezinte în fața 

grupei/ clasei câteva fotografii reprezentative; motivându-și alegerile. 

 

 

 



JOACĂ-TE ȘI MOTIVEAZĂ! METODE ALE EDUCAȚIEI NON-FORMALE - GHID METODOLOGIC, în cadrul proiectului “ELEMENTE DE 
INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, derulat prin 
PROGRAMUL ERASMUS+ 

 
 

21 
 

 

”Paharul în echilibru” 

Jocul încearcă să surprindă cele 4 etape (forming, storming, norming, performing) propuse 

de Tuckman în formarea unei echipe. Poate fi aplicată când se dorește a se observa stadiul în care se 

află o echipă/ grup/ clasă și coeziunea acestuia. 

Scop: omogenizarea grupei, a echipei de lucru; construcția unei echipe; dezvoltarea atenției 

și a strategiei 

Participanți: efectivul unei grupe sau clase, părinții copiilor, cadre didactice 

Materiale: cărți de joc, bandă adezivă, pahar cu apă 

Organizare: grupe 

Durata: 20 - 30 minute 

Loc de desfășurare: exterior 

Descriere: 

Jucătorii sunt împărțiți în două grupe. Aceștia primesc de la conducătorul jocului materialele 

necesare pentru a construi un suport într-un anumit timp. Fiecare echipă trebuie să construiască un 

suport înalt și rezistent care să poată susține un pahar plin cu apă timp de un minut. La expirarea 

timpului propus de conducătorul jocului, fiecare echipă își desemnează un membru ce va prezenta 

suportul. Este declarată câștigătoare echipa cu cel mai înalt suport și rezistent. 

 

”Coajă, felie, suc de portocală” 

Scop: rezolvarea de conflicte 

Participanți: preșcolari, părinți, cadre didactice.  

Materiale: bilețele cu sarcini, pahar, câteva portocale 

Organizare: individual. 

Durata: 10 - 20 minute 

Descriere: 

Fiecare participant primește un bilețel ce are caracter privat. La semnalul conducătorului de 

joc participanții deschid bilețelele și citesc sarcina. Conducătorul solicită participanții să rezolve 

sarcina într-un anumit timp. Aceștia vor descoperi pe durata jocului că unele sarcini coincid. 

Scopul acestor jocuri este a le dezvolta participanților creativitatea, imaginația, spiritul de 

lider, de a media conflictele ce pot apărea în interiorul unui grup. Jocurile propuse pot fi o 

alternativă de a petrece timpul liber de calitate împreună, de a stabili relații cu alte persoane, precum 

și de a combina învățare prin descoperire cu jocul. 
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5. METODE / INSTRUMENTE 

ȘI 

ACITIVITĂȚI NONFORMALE 

 

 

”Misiune imposibilă”  

Metoda presupune existența unei liste de întrebări/ probleme/provocări pe o tema pe care 

membrii echipei trebuie să le rezolve într-un anumit interval de timp. 

Dificultățile problemelor/provocărilor cresc gradual. Cele prezentate mai jos au fost folosite 

în activitatea de formare din Cipru. 

1. Creați două moduri diferite de a demonstra că vă cunoașteți numele celuilalt. Efectuați acest 

lucru în fața conducătorului.  

2. Distribuie o salutare în fiecare limbă cunoscută din grup și învață un salut local.  

3. Organizați-vă pe rând în funcție de zilele de naștere, în funcție de lunile anului, începând cu 

1 ianuarie la un capăt și 31 decembrie pe celălalt capăt (doar zi și lună). Fă-o în fața 

conducătorului.  

4. Creați un semn artistic de bun venit pentru experiența Erasmus KA1. 

5. Întregul grup găsește cântecul grupului (creează unul sau alege-ți preferatul).  

6. Faceți o poză amuzantă de grup.  

7. Faceți o listă cu 10 motive pentru care această experiență în CIPRU este mai bună decât în 

altă țară. 

8.  Faceți o prognoză meteo pentru următoarele 3 zile în pantomimă (fără sunet). Efectuați-o în 

fața conducătorului. 

9. Care este „vârsta” totală a grupului?  

10. Faceți o listă cu cele mai bune 5 mâncăruri din Cipru.  

11. Vă rugăm să rezumați câți kilometri și câte ore au fost necesare pentru ca tot grupul să 

ajungă la curs.  

12. Aflați de la un localnic despre sistemul educațional din Cipru. 
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Metoda PHOTOVOICE -”Aspecte de interculturalitate"  

  Metoda PHOTOVOICE, o metodă nonformală de investigație socială, presupune mai multe 

etape: 

1. Indentificarea temei și recrutarea participanților; 

2. Participanții sunt familiarizați cu aparatura sau tehnica fotografică; 

3. Selectarea și analiza fotografiilor salvate pentru temă de către membrii grupului; 

4. Prezentarea rezultatelor și inițiative pentru găsirea rezolvării problemelor semnalate. 

Participanții, organizați în echipe, au fotografiat aspecte de interculturalitate pozitive și 

negative, apoi le-au prezentat în cadrul grupului. 

 

”Fă un pas în față!" ( ECHITATE - EGALITATE) 

 Participanții sunt așezați în linie. Fiecare alege un bilet pe care este scris un rol.  

Conducătorul jocului citește anumite propoziții, iar participanții înaintează un pas sau rămân 

pe loc în funcție de rolul pe care îl au și dacă se regăsesc în enunțul spus de conducător. 

Întrebări debriefing: 

- Cum v-ați simtit în rolul ales/propus? 

- Ce bariere ați întâmpinat? 

- Cum v-ați simțit când ați înaintat, iar ceilalți au rămas pe loc? 

- Cum v-ați simțit când ați rămas pe loc, iar ceilalți au înaintat? 

 

”Oul buclucaș” – Activitate nonformală pentru dinamica de grup 

Participanții se împart în patru echipe prin numărare 1-2-3-4. Fiecare echipă primeste un ou, 

3 coli albe, 5 paie și o bucată de scotch de aprox 50 cm. 

Fiecare echipă trebuie să împacheteze oul astfel încât să nu se spargă daca este lăsat să cadă 

de la o înalțime de aproximativ 2 m. 

Întrebări debriefing: 

- Cum s-au stabilit sarcinile în echipă?  

- Care a fost implicarea fiecărui participant? 

- Cum au interacționat membrii grupului? 

- A existat un lider? 

- Care au fosr reacțiile membrilor echipelor la succesul/eșecul feicărui grup? 

- Ce am învățat? 
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”Sendvișul comunicarii” (metodă de feedback)  

Sendvișul comunicării are trei părți: 

1. o felie în care se prezintă aspecte pozitive; 

2. o felie în care se expune situația problemă; 

3. o felie în care se sugerează într-o manieră optimistă activități pentru îmbunătățirea aspectelor 

negative. 

Joc-exercițiu: Pe o foaie de hârtie, fiecare participant scrie, din experiența didactică, 

următoarele: 

1 - Comportamentul negativ observat la un preșcolar/elev; 

2 - Aspecte pozitive/aptitudini întâlnite la preșcolar/elev; 

3 - Modalități de comunicare și implicare a părintelui pentru corectarea comportamentului negativ. 

Bilețelele se amestecă, apoi fiecare participant alege unul și răspunde cum ar proceda în 

situația expusă de un alt coleg.  

”Desenează cu vecinul!” 

Scop: dezvoltarea atenție, a spiritului de echipă, a cooperării și coordonării 

Participanți: efectivul unei grupe sau clase, părinții copiilor, cadre didactice 

Materiale: creioane colorate/ carioci/ pixuri/ cretă, coli de hârtie, clepsidră 

Organizare: perechi 

Durata: 10 - 20 minute  

Loc de desfășurare: exterior / interior 

Descriere: Participanții sunt împărțiți în perechi. Conducătorul jocului propune participanților să 

realizeze în pereche cu partenerul de echipă un desen (exemplu: figuri geometrice, flori, mijloace de 

transport etc.) folosind în același timp un creion și o coală de hârtie. De asemenea, desenul poate să 

fie realizat folosind creta pe asfalt. Participanții sunt rugați să nu vorbească. 

MENTIMETER 

Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real. 

Este un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul 

folosind un telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet. Se folosește Mentimeter 

pentru a pune întrebări și a ne cunoaște unul pe celălalt, afișând răspunsurile într-un nor de cuvinte 

pe tablă. 

Această aplicație se poate folosi cu elevii, în cadrul ședințelor cu părinții, consilii 

profesorale, cercuri pedagogice. 
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VOKI 

Voki este o aplicație online care permite crearea de avatare personalizate, care spun un text 

pe care îl scrieți, pe care îl înregistrați pe loc sau pe care îl încărcați ca fișier audio. 

Un avatar virtual este un personaj digital, care poate fi, de cele mai multe ori, personalizat 

sau customizat. Poate fi animat sau static. Adesea, poate reda un text pe care i-l tastați sau pe care îl 

înregistrați (direct din aplicație sau încărcând un fișier audio). 

Această aplicație poate fi folosită în cadrul activităților cu preșcolarii la etapa captarea 

atenței. 
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6. COACHING –  

MODALITĂȚI, AVANTAJE, 

NOUTĂȚI 

 

 

 

Coachingul este o abordare moderna în dezvoltarea performanțelor personale. Numele de 

coaching este luat din sport. Ideea este aceea de antrenare pentru performanță. Domeniul poate fi 

oricare – afaceri, cariera, familie, învățământ, în cadrul activităților de consiliere cu părinții. 

Spre deosebire de coachingul din sport, un profesor coach nu trebuie să îți spună ce trebuie să 

faci, presupune ascultare activă și găsirea unor soluții personalizate. 

Prin procesul de coaching şi integrarea acestuia în educaţie conform cercetărilor recente (atât în 

relaţia profesor debutant – profesor cu experienţă, cât şi în relaţia profesor - părinte sau profesor - 

copil) se vor transfera la nivelul unităţii de învățământ prin activităţi metodice/de consiliere a 

părinţilor şi copiilor. 

 Acesta vizează dezvoltarea personală a cadrelor didactice, care îşi vor regăsi motivaţia şi 

plăcerea de a profesa, încercând metode noi, înlăturând rutina şi descoperind noi valenţe ale rolului 

de educator. 

În cadrul activităților de consiliere a părinților pot fi folosit un instrument de coaching – ”Roata 

vieții”, cu rolul de a-i ajuta să descopere domeniile în care doresc să se dezvolte și cum influențează 

dezvoltarea copiilor. 

”Roata vieții”  

În coaching este unul dintre primele instrumente de bază care îţi oferă o perspectivă lărgită 

asupra a ceea ce înseamnă viaţa ta la un moment dat, care sunt domeniile de viaţă importante pentru 

tine. De asemenea, folosind „roata vieţii”, se pot stabili obiective pe intervale de timp mai mici sau 

mai mari şi se poate urmări progresul pe măsură ce se începem să lucrăm pentru realizarea lor. 
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Foarte pe scurt, ”roata vieţii” este o modalitate prin care fiecare dintre noi ne putem face o 

analiză a nivelului propriu de satisfacţie faţă de principalele aspecte ale vieţii noastre, aşa-numitele 

“domenii de viaţă”. 

                          

Etape: 

1. Pe o foaie de hârtie, se desează un cerc suficient de mare, 

pe care să marchează principalele domenii de viaţă pe care le 

considerăm relevante, astfel încât prin evaluarea lor, să se poată 

identifica nivelul dumneavoastră de mulţumire faţă de viaţa pe 

care o avem. Ca şi în ilustraţia de mai sus, aceste domenii pot 

fi: carieră, familie, sănătate, finanţe etc şi/sau orice alte domenii 

relevante pentru noi. 

2. Apoi, trebuie să reflectăm asupra fiecărui domeniu de viaţă şi să ne răspundem la întrebarea: 

„Pe o scară de la 1 la 10, cât sunt de mulţumit(ă) de … (numele domeniului respectiv)?”. 

3. După ce ne răspundem la această întrebare, se marchează cu un punct pe raza cercului în 

sectorul respectiv, în dreptul nivelului de satisfacţie identificat. 

4. Se repetă această acţiune cu fiecare domeniu în parte, apoi se unesc punctele între ele. Vom 

obţine astfel o figură care reprezintă o transpunere schematică a situaţei pe care o percepem în acest 

moment în legatură cu viaţa noastră. 

Fiecare avem propriile noastre aşteptări şi sisteme de evaluare, astfel încât schemele obţinute nu 

numai că sunt unice, însă ele se află şi într-o permanentă dinamică. Astfel, o reprezentare grafică 

făcută astăzi, cel mai probabil va arăta foarte diferit de una făcută de aceeaşi persoană peste o lună, 

1 an, 2 ani etc. Tocmai pe această dinamică se bazează importanţa pe care acest instrument o are în 

activitatea de coaching. 

În cadrul activității de consiliere, fiecare părinte primește fișa 

”Roata vieții” și trebuie să-și acorde o notă de la 1 la 10 pentru 

fiecare domeniu. Notele se unesc și se colorează. 

Scopul acestui instrument este de autocunoaștere, descoperirea 

domeniilor în care părinții doresc să se dezvolte, impactul asupra 

copiilor. 
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7. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA GRĂDINIȚĂ 

 

 

În continuare, vom prezenta jocuri, activități și metode nonformale învățate la cursurile de 

formare din cadrul proiectului “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU 

MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, 

PROGRAMUL ERASMUS+ ACŢIUNEA CHEIE 1 - PROIECTE DE MOBILITATE ÎN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE, pe care le-am aplicat în activitățile desfășurate cu 

preșcolarii din Grădinița cu P.P. ”Tudor Vladimirescu” Craiova. 

 

 Activități și jocuri nonformale outdoor în cadrul parteneriatului cu ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ GRECEȘTI ”SĂ-I FACEM FERICIȚI!”: ”Piatră peste piatră punem”, 

”Vine Moș Andrei”, ”Vârf călcâi”, ”Dansează cu mine!”, ”Vânătoarea de comori”. 
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 ,,IMITĂ-MĂ ȘI REȚINE-MI NUMELE"  

Participanții sunt așezați în cerc. Liderul își spune numele și face un gest. Următorul trebuie să 

rețină numele și gestul primului participant, să-și spună și el numele și să facă un gest. Următorul va 

repeta numele și gesturile celor doi, își va spune numele și va face propriul gest.  

 

 ”PIZZA" – JOC DE ENERGIZARE 

 

 Fiecare preșcolar mimează pe spatele celui din față tot procesul de frământare, de 

pregătire a ingredientelor, de așezare a acestora pe aluat, de coacere a pizzei ( punem făina, 

punem drojdie, sare, apă, frământăm , tocâm ingredientele etc.). 
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 ”OGLINDA” 

Copiii sunt așezați pe două rânduri față în față. Un rând este desemnat ,,oglinda", iar celalalt 

este persoana. Cei care sunt persoane vor face anumite gesturi, iar cei care sunt ,,oglinda , trebuie 

sa-i imite. După un anumit timp, se schimbă rolurile.Competenţe dobândite: stimularea încrederii în 

alte persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 ”NE JUCĂM ÎMPREUNĂ!” 

În cadrul acestei activități, copiii trebuie să lucreze împreună, să coopereze pentru a rezolva 

sarcinile. În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă. În 

rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de 

emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea 

copilului şi este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru 

autoevaluare. 

În acest fel se dezvoltă capacităţile preșcolarilor/elevilor de a lucra împreună se constituie 

într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor viitoare. 
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 SCHIMBĂ PERECHEA!” 

Metoda de predare-învățare interactivă de grup ce constă în rezolvarea sarcinii de lucru în 

pereche. 

Obiectiv: stimularea comunicarii și rezolvarea de probleme prin lucru în pereche 

Etape: organizarea elevilor în perechi; comunicarea sarcinii didactice; activitatea în perechi - la 

un semnal schimbă perechea; prezentarea rezultatelor - se analizeaza ideile perechilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”SĂ NE CUNOAȘTEM - NUME ȘI GEST” 

Scop: Învăţarea numelui colegilor cu ajutorul limbajului nonverbal. 

Regulile jocului: Mingea se aruncă de la un copil la celălalt. Copilul la care a ajuns mingea ȋşi 

spune numele şi execută un anumit gest corporal. Ceilalţi copii repetă numele şi gestul colegului. 

Desfăşurare jocului: Copiii stau în formaţie de cerc. Fiecare participant pe rând îşi spune numele şi 

îl acompaniază cu un gest corporal dorit de el. Ceilalţi copii repetă numele şi gestul executat de 

colegul lor. Jocul continuă până se prezintă toţi copiii. La sfârşitul jocului copiii îşi vor reaminte 

numele celorlalţi colegi cu ajutorul gesturilor executate în momentul prezentării. 
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 ”VÂNĂTOAREA DE COMORI” 

Jucătorii sunt împărțiți în grupe cu maxim 10 participanți. Aceștia primesc de la 

conducătorul jocului lista de „comori” ce trebuie vânate. Participanții au ca sarcină să bifeze pe lista 

lor comorile ascunse în natură, apoi să le prezinte grupului mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOKI 

Utilizarea aplicației Voki pentru redarea personajului Heidi, folosit pentru captarea atenției 

în cadrul activității artistico-plastice cu tema ”Frunzișoare de toamnă” și la activitatea de 

educarea limbajului cu tema ”Ce știi despre...?”pentru realizarea unui avatar. 
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8. ACTIVITĂȚI DIDACTICE 

 

În continuare vom prezenta activitățile susținute în comisia pentru curriculum de cadrele 

didactice care au participat la mobilități în cadrul proiectului “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI 

NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-

RO01–KA101-061846, derulat prin PROGRAMUL ERASMUS+, care au diseminat jocuri, 

metode/instrumente nonformale învățate la cursurile internaționale și pe care le-au aplicat în cadrul 

activităților cu preșcolarii. Proiectele cu desfășurarea activităților se găsesc în Anexe. 

Au fost folosite următoarele jocuri, metode, instrumente: aplicația Voki, ”Pizza”, ”Piatră 

peste piatră punem”, ”Prințesă-Cavaler- Dragon”,”Vânătoarea de comori”, ”Oglinda” , ”Pui, 

casă, cutremur”, ”Jocul umbrelor”. 

Au fost susținute următoarele activități didactice: 

 Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea Limbajului: ”Ce știi despre..?” (joc didactic) – 

prof. înv. preșcolar BOBOREL IULIANA (Anexa 1) 

 Domeniul Estetic și Creativ – Educație artistico-plastică: ”Animale din ogradă” (pictură prin 

tehnica ștampilei), prof. înv. preșcolar BOBOREL IULIANA (Anexa 2) 

 Domeniul Limbă și comunicare – Educarea Limbajului: ”Ridichea uriașă” (povestire), 

prof. înv. preșcolar BOBORICĂ CRISTINA (Anexa 3) 

 Domeniul Științe + Domeniul Om și Societate , ACTIVITATE INTEGRATĂ (Activitate 

matematică + Activitate practică) : ”De vorbă cu Zâna Toamna”, (joc didactic + lipire), 

prof. înv. preșcolar CÎRSTOV LUMINIȚA (Anexa 4) 

 Activitate integrată ADP+ALA1+ADE (DȘ+DOS)+ALA2: „S-o salvăm pe Zâna 

Primăvara!”, prof. înv. preșcolar DĂOGARIU GEORGETA (Anexa 5) 

 Activităţi Liber Alese –ALA 2 : „Pui, casă, cutremur”, ”Jocul umbrelor” (jocuri de 

energizante), prof. înv. preșcolar DINCĂ GABRIELA (Anexa 6) 

 Activităţi Liber Alese –ALA 2: „Vânătoarea de comori”, ”Oglinda” (jocuri energizante), 

prof. înv. preșcolar NICOLAE OANA (Anexa 7) 

 Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului : „Surprizele primăverii!” (joc 

didactic), prof. înv. preșcolar PUIU GEORGETA (Anexa 8) 

 Domeniul Estetic și Creativ– Educație artistico-plastică: ”Frunzișoare de toamnă” (modelaj), 

prof. înv. preșcolar TRĂSNEA IULIA (Anexa 9) 
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9. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII – 

 ”MĂ JOC ȘI ÎNVĂȚ!” 

 

 

Denumirea opţionalului: ”MĂ JOC ȘI ÎNVĂȚ”  

Autori: PUIU GEORGETA  

       CÎRLIG CĂTĂLINA 

Tipul: DEZVOLTARE PERSONALĂ, EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ  

      La nivelul mai multor domenii experiențiale 

Grupa: MARE/NIVELUL II 

Număr de pe săptămână/ an şcolar: 1 oră 

Argument: 

Dezvoltarea emoţională şi socială a copilului sunt aspecte esenţiale în evoluţia sa şi în special în 

procesualitatea învăţării, de aceea atât cadrele didactice, cât şi părinţii trebuie să acorde o 

importanţă deosebită şi acestul segment de educaţie. 

În viziunea lui Daniel Goleman, inteligenţa emoţională se compune din următoarele elemente: 

o conştiinţa de sine: încredere în sine; 

o auto-controlul: dorinţa de adevăr, conştiinciozitate, adaptabilitate, inovarea; 

o motivaţia: dorinţa de a cuceri, dăruire, iniţiativă, optimism; 

o empatia: a-i înţelege pe alţii, diversitate; 

o aptitudinile sociale: comunicare, managementul conflictelor, conducere (leadership), 

stabilirea de relaţii, influenţa, colaborarea, capacitatea de lucru în echipă 

Curriculumul pentru învățământul preșcolar pune accent pe dezvoltarea globală a preșcolarului 

care accentuează importanța domeniilor de dezvoltare respectiv: dezvoltarea fizică, a sănătății și 

igienei personale, dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea limbajului și a comunicării, 

dezvoltarea cognitivă, capacități și atitudini de învățare, în contextul în care pregătirea preșcolarilor 

trebuie să aibă în vedere nu doar competențe academice, ci în aceeași măsură capacități ce țin de 

dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale acestora. 
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Organizarea și desfășurarea unor activități specifice acestui domeniu pot conduce la adaptarea 

cu succes a copilului în grădiniță/școala și viața socială. 

Inițiativa abordării unei programe de activități opționale dedicată domeniului dezvoltării 

personale și socio-emoționale a preșcolarilor izvorăște din necesitatea dezvoltării capacității copiilor 

de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și răspunde emoțiilor celorlalți, precum și 

dezvoltarea conceptului de sine care influențează procesul de învățare și conduita acestuia, din 

nevoia de a accepta și respecta diversitatea, dar și ca urmare a competențelor dobândite prin 

participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului”Elemente de inovație și non-formal 

pentru motivare, la Grădinița Tudor Vladimirescu” derulat prin Programul Erasmus+. 

Activităţile acestui opțional îşi propun, prin abordarea unor conţinuturi atractive, educarea 

valorilor comportamentale şi a atitudinilor, dezvoltarea socio-emoţională concretizată în capacitatea 

copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, 

dezvoltarea conceptului de sine, a abilităţilor de interacţiune cu ceilalţi copii şi adulţi, acceptarea şi 

respectarea diversităţii, dezvoltarea comportamentului prosocial. 

Copiii, care dețin o reglare emoțională optimă, își gestionează eficient emoțiile negative și au 

astfel mai puține probleme comportamentale. 

Preșcolarii vor avea posibilitatea să înţeleagă rolul esenţial al trăsăturilor de caracter, îşi vor 

exersa şi dezvolta deprinderi morale, vor accepta şi respecta norme, precum şi regulile elementare 

de convieţuire socială, îşi vor modela propriul comportament, potrivit valorilor morale. 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

A. DEZVOLTARE FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare 

 B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

3. Conceptul de sine 

4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

3. Activare și manifestare a potentialului creativ 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

1. Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 
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Comportamente urmărite: 

A 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

B 1.1. Manifestarea încrederii în adulții cunoscuți, prin exersarea intercțiunii cu aceștia 

B 1.2. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

B 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a deosebirilor dintre oameni 

B 2.4. Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelate persoane din mediul apropiat 

B 3. 1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale 

B 3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice 

B 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare etc. 

B 4.2. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional 

C 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

D 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

D 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor (comunicare expresivă) 

D 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii 

Conţinuturi:  

 Cunoașterea de sine a copilului - caracteristici personale simple; 

  Emoții de bază: bucuria, tristețea, frica, furia ( identificare, exprimare ) ; 

 Relaționare socială/ atitudini prosociale; 

  Interacțiune socială; 

 Exprimarea adecvată a emoțiilor în cadrul interacțiunii copilului cu adulții și copiii 

cunoscuți; 

 Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată; 

 Acceptarea diversității; 

 Abilități personale de comunicare și negociere; 

  Exprimarea adecvată a emoțiilor și autocontrol; 

 Dezvoltarea controlului emoţional. 
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Modalităţi de evaluare: autoevaluare, aprecieri verbale ale activităţii, convorbiri, observarea 

sistematică a activităţii copiilor, portofolii individuale şi colective (fişe de lucru, afişe, colaje, 

desene), expoziții cu lucrări, concurs. 

Sugestii metodologice: 

 Metode şi procedee: expunerea, povestirea, expunerea, conversația, explicaţia, 

demonstraţia , turul galeriei, joc de rol, joc exercițiu; 

 Resurse materiale: jetoane, planşe, roata cu emoţii, cărţi cu poveşti terapeutice, truse de 

construcţii, recuzită joc de rol, marionete, jucării din pluş, păpuşi, trăistuţe, medalioane, 

rechizite, videoproiector, calculator etc. 

Bibliografie: 

 MECT, Curriculum pentru educația timpurie 2019; 

 Revista ”Învățământul preșcolar și primar”, Nr. 1-2/2014, Editura Arlequin; 

 www.didactic.ro 

 Curs de formare “Spice up formal education! – Non-formal education to improve the 

learners motivation” în MALTA – Senglea (2-10 octombrie 2019), în cadrul proiectului 

PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, 

LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846,  

PROGRAMUL ERASMUS+ 
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PLANIFICAREA ACTIVITǍŢILOR 

Semestrul I 

NR. 

CRT. 

PERIOADA 

ziua/luna/anul 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE TEMA ŞI MIJLOACELE 

DE REALIZARE 

1. 07 Octombrie 

2022 

- să-și prezinte imaginea fizică despre sine, 

modelul în care copilul se recunoaște ca 

persoană fizică, cu propriul său corp, părțile 

componente și caracteristici ale acestora;  

Acesta sunt eu ! 

(Convorbire) 

2. 14 Octombrie 

2022 

- să-și prezinte imaginea despre sine 

oglindită în trăirile și acțiunile sale (ce poate 

face și cum apreciază ceilalți acțiunile sale)  

Oglinda fermecată 

 (Joc exercițiu) 

 

3. 21 octombrie 

2022 

-să-și prezinte imaginea de sine prin 

elemente specifice desenului ; 

Eu și lumea mea 

(Desen) 

 

4.  04 Noiembrie 

2022 

-să manifeste o atitudine pozitivă față de 

sine și toleranță față de ceilalți; 

Povestea ursului cafeniu 

(Lectura educatoarei) 

5. 11 Noiembrie 

2022 

- să recunoască și să exprime emoțiile în 

poveștile cunoscute și în contexte reale de 

viață; 

Trenulețul poveștilor (Joc 

didactic) 

 

6. 18 Noiembrie 

2022 

- să cunoască şi să respecte normele 

necesare integrării în viaţa socială; 

”Din personaje negative în 

personaje pozitive” 

(Convorbire) 

7. 25 Noiembrie 

2022 

- să manifeste o atitudine pozitivă privind 

lecția de prietenie pe care o primesc 

personajele; 

Povestea mărului buclucaș, de 

Vladimir Suteev 

 (Povestire) 

8. 02 Decembrie 

2022 

-să exerseze abilități de cooperare cu 

colegii; 

Copacul prieteniei 

(Activitate practică - colaj) 

9. 09 Decembrie 

2022 

-să manifeste emoție, empatie pentru 

persoanele aflate în dificultate; 

”Fetița cu chibrituri” 

(Lectura educatoarei) 

10. 16 Decembrie 

2022 

- să identifice și să exprime verbal emoțiile 

în situațiile întâlnite. 

Cubul emoțiilor 

(Joc didactic) 
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Semestrul al II-lea 

NR. 

CRT. 

PERIOADA 

ziua/luna/anul 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE TEMA ŞI MIJLOACELE 

DE REALIZARE 

11. 13 Ianuarie 

2023 

-să recunoască emoțiile; Călătorie în Împărăția 

emoțiilor (Vizionare film) 

12. 20 Ianuarie 

2023 

- să identifice modalități de a evita 

conflictele cu colegii; 

Povestea broscuței țestoare 

Tobias (Lectura educatoarei) 

13. 27 Ianuarie 

2023 

-să găsească răspunsuri adecvate pentru a 

avea un comportament prosocial; 

Reporterul întreabă, tu 

răspunzi! (Joc de rol) 

14. 03 Februarie 

2023 

- să identifice comportamentele prosociale 

adecvate pentru a stabili și menține relații 

interpersonale; 

Povestea Peștelui curcubeu 

(Lectura educatoarei) 

15. 10 Februarie 

2023 

- să manifeste un comportament prosocial 

adecvat pentru a stabili și menține relații 

interpersonale; 

Cursa cu obstacole  

 (Joc de mișcare) 

16.  17 Februarie 

2023 

-să conștientizeze importanța respectului 

prin comportamente prosociale (așteptatul 

rândului, împărțitul jucăriilor); 

Prietenia se câștigă 

(Lectura educatoarei) 

17. 24 Februarie 

2023 

-să identifice modul în care comportamentul 

nostru afectează sentimentele celorlalți; 

Inima zdrobită 

 (Convorbire) 

18. 03 Martie 2023 - sǎ exprime sentimente pentru cel mai bun 

prieten prin intermediul desenului; 

Cel mai bun prieten 

 (Desen) 

19. 10 Martie 2023 -să accepte diversitatea și să-și formeze 

deprinderea de a oferi complimente; 

Ofer și primesc complimente 

(Lectura educatoarei) 

20. 17 Martie 2023 -sǎ-și dezvolte empatia în cadrul relaționării 

interpersonale; 

Ridichea uriașă 

(Joc de rol) 

22. 24 Martie 2023 - să conștientizeze importanța adaptării și 

integrării la cerințele educaționale și sociale 

specifice grădiniței; 

Lucian Licurici, învață să 

lumineze!  

 (Lectura educatoarei) 

23. 31 Martie 2023 -să identifice și să eticheteze corect emoțiile Detectivul de emoții 
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proprii și ale celorlalți;  (Convorbire) 

24.  07 Aprilie 

2023 

-să exerseze abilitățile de împărțire a 

jucăriilor, de cerere și oferire a ajutorului, 

de așteptare a rândului; 

Castelul Lego 

(Joc de construcții) 

25. 14 Aprilie 2023 -să manifeste empatie față de semenii săi; Să fim mai buni! 

(Activitate de voluntariat) 

26. 05 Mai 2023 - să tolereze situațiile când nu este acceptată 

implicarea în jocurile celorlalți ; 

Cum să încep să mă joc cu 

altcineva? 

(Convorbire) 

27. 12 Mai 2023 - să descrie importanta muncii în grup şi 

să găsească soluţii creative la probleme; 

Vrăbiuța guralivă 

(Lectura educatoarei) 

28. 19 Mai 2023 - să-și exprime emoțiile prin alegerea unei 

măști și să motiveze alegerea; 

Culorile prieteniei 

(Confecționare măști) 

29. 26 Mai 2023 - să accepte și să respecte diversitatea; Copiii lumii  

(Lectură după imagini ) 

30. 02 Iunie 2023 -să manifeste o atitudine pozitivă față de 

identitatea culturală ; 

Copilăria în imagini  

(Joc exercițiu) 

31. 09 Iunie 2023 - să conștientizeze reacțiile care însoțesc 

anumite stări emoționale (bucurie, tristețe, 

teamă, furie, dezgust, rușine) 

Ce mi se întâmplă când mă 

simt... 

(Convorbire) 
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10. CONCLUZII 

 

 

Implicarea în proiecte şi parteneriate europene poate dezvolta o nouă viziune a şcolii, dând 

impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Această viziune aduce schimbări în ceea ce privește 

predarea conținuturilor școlare, aceasta făcându-se diferențiat, în funcție de anumite criterii precum 

vârsta elevului, ritmul de învățare, tipul de învățare etc. O componentă importantă a procesului de 

învățare este conduita creativă a profesorului care duce la o altă modalitate de abordare a procesului 

instructiv, prin utilizarea unor metode și procede potrivite grupului de elevi sau chiar a fiecărui elev 

în parte. 

Schimbul de metode și practici interculturale într-un proces de învățare prin cooperare și 

colaborare cu accent pe creativitate, inovare și nonformal poate determina creșterea calitativă a 

întregului mediu educațional cu consecințe pozitive în ceea ce privește apropierea elevilor și 

părinților de școală.  

 Învățarea nonformală este intenționată, sistematică, voluntară și conștientă, aceasta se 

desfășoară în condiții mai puțin formale, ritmul studiului fiind diferit față de cel din cadrul formal, 

adaptat unui anumit grup țintă. Educația urmărește, prin folosirea cadrului formal și nonformal, pe 

lângă dezvoltarea competențelor aferente programelor școlare și dezvoltarea valorilor sociale, a 

atitudinilor, a concepției despre lume și a abilităților de bază . 

Rolul educației nonformale este important în dezvoltarea competențelor elevilor, în special a 

copiilor preșcolari. Creșterea interesului pentru învățătură poate fi amplificat și prin folosirea unor 

metode noi de predare- învățare- evaluare, dar și prin folosirea unor tipuri de jocuri, precum 

energizer și în mod special, prin folosirea jocurilor de autocunoaștere și cunoaștere interpersonală. 

Cele din urmă au un rol important, deoarece prin cunoașterea copiilor pot fi prevenite și remediate 

anumite comportamente școlare sau pot fi soluționate probleme de ordin personal care au 

repercusiuni asupra parcursului școlar al copiilor. 

Jocul este important pentru dezvoltarea copiilor deoarece activitatea de joc presupune 

implicarea elevului prin muncă. Astfel, jocul reprezintă o metodă prin care sunt îmbogățite 

abilitățile cognitive ale preșcolarilor, atitudinea acestora față de gradiniță se poate îmbunătăți, 

crescând interesul acestora față de procesul educativ și contribuind la formarea personalității 

acestora. 
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O componentă importantă a proiectului o reprezintă sustenabilitatea, modalităţi de asigurare 

a acesteia fiind: 

 dezvoltarea de noi proiecte ulterioare, care să continue la un alt nivel rezultatele 

obţinute în proiectul prezent; 

 încorporarea produselor intelectuale realizate în practicile curente de predare / 

formare / învăţare şi apoi transferarea lor către alţi utilizatori; 

 rezultatele învăţării (learning outcomes) obţinute la nivelul resursei umane, măsurate 

şi recunoscute, 

 îmbunătăţirea/reforma politicilor la nivel local, regional, naţional sau european, prin 

preluarea unor rezultate ale proiectului. 

Principalele rezultate pe care le dorim să le obținem sunt: 

 promovarea abilităților și capacităților cadrelor didactice, îmbunătățirea procesului 

de predare bazat pe competențe, aplicarea cunoștințelor dobândite teoretic în 

practică; 

 schimbul de experiență cu alte instituții educaționale similare. 
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ANEXE – PROIECTE DE ACTIVITATE 
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UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit ”Tudor Vladimirescu” 

Craiova 

PROPUNĂTOARE: Prof. înv. preșc. BOBOREL IULIANA-MARINELA 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: 3-5 ani, nivel I,  Grupa mică 

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: CĂLĂTORIM ... 

SUBTEMA: ...PE APE 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

CATEGORIA ACTIVITĂȚII: Activitate de educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ce știi despre...? 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Consolidarea deprinderii de a forma propoziții corecte gramatical referitoare la 

mijloacele de transport pe apă. 

OBIECTIVE: 

O1 – Să descrie obiectele din imagini (mijloace de transport pe apă). 

O2 – Să formuleze propoziții simple și dezvoltate de cel puțin trei cuvinte. 

O3 – Să transforme singularul în plural. 

SARCINA DIDACTICĂ: 

 Descrierea obiectelor din imagini. 

 Formularea de propoziții simple și dezvoltate. 

 Transformarea singularului în plural. 

REGULILE DE JOC: 

Copiii pun întrebarea şi răspund atunci când sunt numiţi. 

Sarcina I - va denumi imagine de pe jeton și o va descrie. 

Sarcina a II a - va formula propoziții simple și dezvoltate cu cel puțin trei cuvinte. 

Fiecare răspuns corect va fi aplaudat şi recompensat cu câte o bulină oferită de peștișorul Dodi. 

ELEMENTE DE JOC : aplauzele, surpriza, așteptatea, întrecerea, încurajarea, recompensa. 

PROIECT DIDACTIC 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, exerciţiul, problematizarea. 

Mijloace de învățământ:  Demonstrative: jetoane cu diverse obiecte, „mesajul” video al peștițorului 

Dodi (avatar
1
), coșulețe pentru jetoane, flip-chart, magneți, piese puzzle, leptop, boxă. 

Individuale: buline (recompense), jetoane cu diverse obiecte, piese puzzle. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

EVALUARE/METODE ȘI INDICATORI: 

 observarea sistematică a comportamentului copiilor,  

 denumirea și descrierea imaginii de pe jeton; formularea de propoziții, rezolvarea corectă a 

sarcinilor de lucru. 

DURATA: 20 minute 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. CULEA, Laurenţia, 2008, Activitatea integrată din grădiniţă, București, Editura Didactica 

Publishing House, 

2. DUMITRANA, Magdalena, 1999, 2001, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Vol. I şi 

II, Bucureşti, Editura Compania. 

3. GRAMA, Filofteia, PLETEA, Mioara, SPÂNU, Cristina, Laurenția CULEA, FOTACHE, Rodica, 

CIUBOTARU, Angele și SESOVICI, Angela 2008, Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi 

integrate pentru preşcolari (3-5 ani), Bucureşti, Editura Didactică, 

4. M.E.N, 2019, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, București, 

5. 2005, Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă, București, Editura V. & Itegral, 

6. Rogers, A, NFE, development and learning, Unit 2 of Course 7, Non formal and adult basic 

education at a distance, in University of London/IEC External Diploma/MA in Distance Education. 

University of London/IEC, Cambridge, 1996, 

7. www.voki.com 

8. Curs de formare ,,Non-formal learning- the golden door for an innovative future for 

schools”, Program Erasmus+, Barcelona, Spania (aprilie 2021).

                                                 
1
 Realizat în urma participării la cursul de formare „Non-formal learning- the golden door for an innovative future for 

schools”, Spania, Barcelona, Flux II, în cadrul Proiectului ,,Elemente de Inovație și non-formal pentru motivare în Grădinița 

Tudor Vladimirescu”, Program Erasmus+ 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c 

http://www.voki.com/
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c


JOACĂ-TE ȘI MOTIVEAZĂ! METODE ALE EDUCAȚIEI NON-FORMALE - GHID METODOLOGIC, în cadrul proiectului “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA 
TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, derulat prin PROGRAMUL ERASMUS + 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE/ 

METODE ȘI 

INDICATORI 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Moment 

organizatoric 

Voi asigura condițiile optime pentru buna desfășurare a 

activității:  

- - aerisirea salii de grupă, 

- - pregătirea materialului didactic necesar, 

- - aranjarea în două linii paralele, 

- - intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă și așezarea 

acestora în locul indicat. 

  

 

Mobilierul 

grupei 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

2. Captarea 

atenției 

 

 

Se va realiza prin intermediul unui mesaj video primit de la 

peștișorul Dodi, mesagerul Zeului Apelor, care îi invită la 

joacă. 

Conversația  

 

Surpriza  

(avatar) 

Mesaj vocal 

https://www.vo

ki.com/site/pick

up?scid=179901

95&chsm=d4f6

150ee00675fe9e

ac27017befd94c 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

urmărite 

 

Se anunţă tema activitatii „Copii, astăzi ne vom juca alături de 

peștișorul Dodi și vom încerca să trecem toate provocările Zeului 

Apelor, pentru a obține la finalul zilei diploma de navigatori ai 

Apelor. 

Explicația 

 

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
https://www.voki.com/site/pickup?scid=17990195&chsm=d4f6150ee00675fe9eac27017befd94c
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 Jocul nostru se numeste „Ce știi despre … ?”. Pe durata 

jocului vom încerca să: denumim, descriem obiecte, 

formulăm propoziții cu anumite cuvinte, transformăm 

singularul în plural. 

 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 

 Se realizează printr-o scurtă conversaţie. Se adresează 

întrebări legate de mijloacele de transport pe ape. 

 

Conversația 

 

 

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea şi demonstrarea jocului 

Se explică copiilor sarcina, regulile jocului „Ce știi 

despre…?” și se demonstrează. 

Din coșulețul adus de Dodi un copil: va scoate o imagine, o 

va denumi și descrie, va formula o propoziție, va transforma 

singularul în plural. Se procedează în mod asemănător până 

la epuizarea imaginilor din coșuleț. 

Fiecare răspuns corect va fi aplaudat şi recompensat cu câte 

o piesă de puzzle. În cazul unui răspuns greșit, copilul poate 

cere ajutor din parte unui coleg pentru a putea răspunde. 

 

Jocului de probă 

După explicarea şi demonstrarea jocului se va solicita un 

copil pentru a executa jocul de probă. De exemplu: „Te rog 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

diverse obiecte  

 

Coșuleț pentru 

jetoane 

 

Flip-chart 

 

Magneți 

Piese puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

copiilor 
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să iei un jeton, să denumești imaginea și să o descri!”, „Te 

rog să formulezi o propoziție cu respectivul cuvânt.” 

 

Fixarea regulilor 

Fiecare răspuns corect va fi aplaudat şi recompensat cu câte 

o piesă de puzzle. În cazul unui răspuns greşit, un coleg îl 

poate ajuta să răspundă. 

 

Executarea jocului propriu-zis 

Varianta I  

„Denumirea și descrierea obiectului din imagine” 

Patru copii vor alege pe rând o imagine din coşuleţ, o 

denumesc, și descriu obiectul din imagine. Apoi merg la flip-

chart şi pun jetonul la panou.  

Se precizeză că în cazul în care nu va putea realiza sarcina va 

putea primi ajutor de la un prieten din grupă. 

 

Varianta II  

„Formulare de propoziție cu obiectul din imagine” 

Patru copii vor alege pe rând o imagine din coşuleţ, o 

denumesc, formulează o propoziţie simplă/dezvoltată. Apoi 

merg la flip-chart şi pun imaginea la panou.  

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

diverse obiecte  

 

Coșuleț pentru 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

diverse obiecte  

 

 

Coșuleț pentru 

jetoane 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

Denumirea și 

descrierea 

obiectului din 

imagine. 

 

 

 

 

 

 

 

Formularea de 

propoziții 

simple/dezvoltate 
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Se precizeză că în cazul în care nu va putea realiza sarcina va 

putea primi ajutor de la un prieten. 

Complicarea sarcinii didactice 

„Transformarea singulatului în plural”  

Câte doi sau trei copii din fiecare echipă  vor alege pe rând o 

imagine din coşuleţ, o denumesc, și vor completa propoziții 

ca:  „Eu spun un vapor, tu spui multe …” 

 

Problematizarea 

 

Exercițiul 

 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

Flip-chart 

 

 

Magneți 

 

Piese puzzle 

 

 

 

cu cel puțin trei 

cuvinte. 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

Transformarea 

singularului în 

plural și invers  

6.  Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Se fixează prin întrebări despre activitate desfășurată și titlul 

jocului. 

Se fac aprecieri asupra complexităţii probelor (cea mai 

simplă, cea mai dificilă) şi să argumenteze afirmaţiile făcute. 

Conversația 

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

7. Obținerea 

performanței 

 

Se vor îmbină prin lipire piesele câştigate pentru a realiza 

puzzle-ul cu imagini din regatul Zeului Apelor. 

Se vor face aprecieri generale asupra modului de lucru şi 

asupra comportamentului pe durata jocului. 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

Piese de puzzle 

 

Flip-chart  

 

Pastă pentru 

lipit 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

Rezolvarea corectă 

a sarcinilor de lucru 
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8. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri asupra modului în care copiii au trecut 

provocările peștișorului Dodi pe durata întregii activității. 

Se părăsește sala de grupă pe melodia „Un marinar 

dansează”. 

Conversația 

 

Recompense 

Boxă 

Laptop  

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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FOTOGRAFII DIN ACTIVITATEA DIDACTICĂ REALIZATĂ CU PREȘCOLARII GRUPEI 

MICI B „STELUȚELE”, AN ȘCOLAR 2020-2021, UNDE A FOST FOLOSITĂ APLICAȚIA 

VOKI PENTRU A REALIZA UN AVATAR
2
 NECESAR CAPTĂRII ATENȚIEI 

PREȘCOLARILOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Avatar realizat în urma participării la cursul de formare „Non-formal learning- the golden door for an innovative 

future for schools”, Spania, Barcelona, mobilitate II, in cadrul Proiectului ,,Elemente de Inovație și non-formal pentru 

motivare în Grădinița Tudor Vladimirescu”, Erasmus+ 
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UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” Craiova 

PROPUNĂTOARE: Prof. înv. preșc. BOBOREL IULIANA MARINELA 

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/ organizează o activitate? 

TEMA PROIECTULUI: MIJLOACE DE TRANSPORT 

SUBTEMA PROIECTULUI: Mijloace de transport pe apă 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic și Creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație plastică 

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură prin intermediul tehnicii ștampilare 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Animale din ogradă”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: exersare de priceperi și deprinderi  

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Consolidarea deprinderii de a compune în mod original şi personal tema propusă de educatoare 

cu ajutorul deprinderilor plastice formate. 

  Dezvoltarea imaginaţiei creatoare. 

 Dezvoltarea simţului estetic şi critic. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

(A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE) 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

(C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE) 

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

(A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE) 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.  

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

(C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE) 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

PROIECT DIDACTIC 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

 cognitive 

O1 – Să recunoască animalele din ogradă. 

O2 – Să denumească corect materialele necesare realizării temei. 

O3 – Să analizeze modelul prezentat. 

O4 – Să obţină efecte plastice, forme elaborate şi spontane, folosind tehnicile picturii după contur. 

 afective     

O1 –  să manifeste iniţiativă şi cooperare în grupul de lucru. 

O2 –  să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrarea  celorlalţi,motivându-şi părerile. 

 psihomotorii   

O1 –  să respecte poziţia corectă a corpului în timpul realizării picturii, pentru o bună coordonare oculo-motorie.  

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, surpriza, demonstraţia, exerciţiul, analiza, turul galeriei, joc de 

energizare  

Mijloace de învățământ:  Demonstrative: imagine cu animale care trăiesc în ogradă, planșa-model, paletă 

pentru culori, tempera, șervețele, dop de plută, cartof. 

Individuale: planșa-suport, paletă pentru culori, tempera, șervețele, ecusoane 

(animale de la fermă), dop de plută, cartof. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

EVALUARE/METODE ȘI INDICATORI: 

 observarea sistematică a comportamentului copiilor, 

  rezolvarea corectă a sarcinilor de lucru, orientarea corectă în spațiul de lucru în funcție de reperele 

spațiale comunicate (sus/jos, stânga/dreapta), folosirea corectă a materialului pus la dispoziție. 

DURATA: 20 – 25 minute 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. BOTEZ S., SOLOVASTRU D., 2007, Atlas cu elemente de limbaj plastic:  îndrumător pentru educatoare, 

Bucureşti, Editura Aramis Print. 

2. M.E.N, 2019, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, București. 

3. POPA, Floare, LAZA, Geta, JURCĂU, Mariana, Fantezie şi culoare (Ghid orientativ pentru abordarea 

activităţilor artistico-plastice), Oradea, Editura Imprimeriei de Vest Oradea. 
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4. Rogers, A, NFE, development and learning, Unit 2 of Course 7, Non formal and adult basic education at a 

distance, in University of London/IEC External Diploma/MA in Distance Education. University of 

London/IEC, Cambridge, 1996, 

5. Curs de formare ,,Non-formal learning- the golden door for an innovative future for schools”, 

Program Erasmus+, Barcelona, Spania (aprilie 2021),   

 ), în cadrul proiectului PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL 

PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, 

PROGRAMUL ERASMUS +  .
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE/ 

METODE ȘI 

INDICATORI Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Moment organizatoric Voi asigura condițiile optime pentru buna 

desfășurare a activității:  

- aerisirea salii de grupă, 

- pregătirea materialului didactic necesar, 

- aranjarea mobilierului în careu deschis, 

- distribuirea ecunoaselor, 

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă 

și așezarea la măsuțe. 

   

 

Observarea 

sistematică a  

comportamentului 

copiilor. 

2. Captarea atenției 

 

Copiii sunt întâmpinați la intrarea în sala de grupă 

de educatoare care le înmânează ecusoane diferite și 

îi îndeamnă să ocupe un scăunel la măsuța care 

indică ecusonul primit. Etapa se desfășoară pe fond 

muzical.  

Copiii sunt antrenați într-o scurtă conversație în 

legătură cu animalele care trăiesc în ogradă având 

ca suport imagini reprezentative. 

Se adresează întrebări ca: 

Surpriza  

Conversația 

 

 

Laptop 

Boxă 

Imagini 

reprezentative 

Ecusoane 

Observarea 

sistematică a  

comportamentului 

copiilor. 
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- Unde trăiesc aceste animale? 

- Ce animale recunoașteți? 

3. Anuntarea temei și a 

obiectivelor 

 

 

Copiii sunt anunțați că tema de la activitatea de 

educație plastică se numește „Animale din ogradă”: 

 vor „picta” cu dopul de plută și cartoful, 

folosind culorile corespunzătoare,  

 vor fixa pata de culoare pe foaia support. 

 pentru a avea un aspect plăcut vor trebuie să 

fie atenți și să lucreze corect. 

Conversația 

 

 

 

 Observarea 

sistematică a  

comportamentului 

copiilor. 

 

 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 

 

Se realizează printr-o scurtă conversaţie. Se 

adresează întrebări legate de animalele ce pot fi 

întâlnite la fermă. 

 

Conversația 

 

 

Imagine cu 

animale din 

ogradă 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor. 

5.  

 

Prezentarea noului 

conţinut şi dirijarea 

învăţării 

 

Intuirea materialului didactic 

Copiii sunt întrebați ce au primit pe măsuţe (palete 

pentru culori, tempera, șervețele, planșa-suport, dop 

de plută, cartof). 

 

Prezentarea lucrării model  

După intuirea materialului de lucru se prezintă 

planșa-model. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Planșa-suport 

Paletă pentru 

culori 

Tempera 

Șervețele  

Planșa-model  

Dop de plută 

Cartof 

 

Observarea 

sistematică a  

comportamentului 

copiilor. 
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Analiza modelului 

Se analizează modelul, se prezintă materialele 

folosite, tehnica de lucru și ordinea acestora. 

 

 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru 

Se explică și se demonstrează modul de lucru, 

insistând pe respectarea următorilor pași: 

    Realizarea „picturii” animalului preferat 

prin ștampilarea dopului de plută. 

     Realizarea ierbii prin ștampilarea 

„cartofului” 

    Înfrumusețarea tabloului (dacă timpul ne 

permite) 

 

Exerciţii de încălzire a muşchilor  mici ai mâinii 

Se realizează printr-o poezie: 

„Zece negri jucăuși, 

Sar într-una, sar ghiduș, 

Sar la stânga, sar la dreapta, 

Sar în sus și sar în jos, 

Se-nvârtesc, se răsucesc 

Și la lucru ei pornesc!” 

 

Analiza 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrație  

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa-suport 

Paletă pentru 

culori 

Tempera 

Șervețele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea corectă 

a sarcinilor de 
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Fixarea tehnicii de lucru 

Se va fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru. 

 

Realizarea lucrării de către copii 

Pe parcursul lucrului copiii vor fi supravegheaţi, 

îndrumaţi şi ajutaţi la nevoie. 

 

Se reactualizează obiectivele, cerinţele privind 

corectitudinea, acurateţea lucrărilor. 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa-suport 

Paletă pentru 

culori 

Tempera 

Șervețele  

 

lucru. 

Orientarea corectă 

în spațiul de lucru 

în funcție de 

reperele spațiale 

comunicate 

(sus/jos, 

stânga/dreapta). 

Folosirea corectă a 

materialului pus la 

dispoziție. 

6. Asigurarea retenției și 

a transferului 

Se fixează prin întrebări ce activitate s-a desfășurat 

și titlul acesteia. 

Se fac aprecieri asupra complexităţii lucrării 

realizate. 

Conversația 

 

 Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor. 

7. Obținerea 

performanței 

 

Sunt analizate lucrările. 

Se fac aprecieri asupra corectitudinii execuției. 

Lucrările sunt afișate la panou. 

 

Conversația 

 

 

Turul galeriei 

 

 

Produsele 

activității 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor. 

Rezolvarea corectă a 

sarcinilor de lucru. 
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1
 Prezentat în cadrul cursului de formare „Non-formal learning- the golden door for an innovative future for schools”, Spania, Barcelona, mobilitate II, în cadrul 

Proiectului ,,Elemente de Inovație și non-formal pentru motivare în Grădinița Tudor Vladimirescu”, Erasmus+ 
2
 Preșcolarii așezați unul în spatele celuilalt vor pune mâinile pe spatele colegului din față și vor „găti” o pizza pe spatele acestuia.  

Educatoarea oferă următoarele indicații de preparare a pizzei: 

- Se frământă aluatul cu vârful degetelor. 

- Se întinde aluatul făcând mișcări ușoare de rulare (fă un pumn și freacă-l pe spate în linii drepte). 

- Se netezește puțină pastă de roșii ușor cu palma. 

- Se presară brânză cu vârful degetelor. 

- Se taie legumele făcând mișcări ușor de tocat pe spatele colegului. 

- Se pune pizza la cuptor frecând ambele palme până se încălzesc, apoi se pun pe spatele colegului din față. 

 

8. Încheierea activității Se fac aprecieri asupra modului în care copiii au 

lucrat și finalizat lucrarea. 

Se părăsește sala de grupă, preșcolarii executând 

jocul de energizare „Pizza
1
”. 

Conversația 

 

Joc de energizare
2
 

 

 

 Observarea 

sistematică a  a 

comportamentului 

copiilor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Boborică Cristina 

NIVELUL I: Grupa mică B  ,,Veverițele " 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?,, 

TEMA PROIECTULUI: „Primăvara, anotimpul renașterii” 

SUBTEMA: ,,Coșul cu legume timpurii” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DLC-Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Ridichea uriașă”-poveste populară 

MIJLOC DE REALIZARE: povestire                                                               

TIPUL DE ACTIVITATE: însușire de cunoștințe 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și 

receptării lui (comunicare receptivă) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Însușirea conținutului povestirii în succesiunea 

episoadelor prezentate, a caracteristicilor personajelor și a cuvintelor noi. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Să asculte cu atenție expunerea povestirii urmărind,concomitent, 

prezentarea  conţinutului ilustrativ al poveştii; 

2. Să se exprime coerent și corect din punct de vedere gramatical,  

răspunzând adecvat la întrebări; 

3. Să reconstituie cu ajutorul siluetelor momentele principale ale povestirii; 

4. Să păstreze o poziție corectă a corpului pe scăunele în timpul activității; 

5. Să manipuleze cu grijă materialul didactic pus la dispoziție; 

6. Să manifeste interes pentru activitate prin participare activă; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, povestirea,                         

exercițiul, problematizarea, jocul. 

 RESURSE MATERIALE: ridiche uriașă confecționată, imagini 

reprezentative pentru secvenţele din povestea ,,Ridichea uriașă " , machetă cu 

fundalul desfășurării acțiunilor din poveste, siluetele personajelor din poveste, 

coronițe cu personajele din poveste, recompense.  
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 FORMA DE ORGANIZARE:  frontal și individual. 

EVALUARE: obsevarea sistematică a comportamentului copiilor, aprecieri verbale, 

oferirea de recompense. 

RESURSE TEMPORALE:  15-20 de minute; 

LOCUL  DE DESFĂȘURARE: sala de grupă; 

 RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1. Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 

6 ani), M.E.N. Bucureşti, 2019; 

2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019; 

3. Revista învățământului preșcolar nr. 1-2/2010 - Revistă națională de profil 

psihopedagogic, pag.233-235. 

4. Dumitrana Magdalena, Educarea limbajului în învățământul preșcolar, Editura 

Compania, București,1999. 

5. Curs de formare,,Non-formal learning- the golden door for an innovative 

future for schools”, Barcelona, Spania (aprilie 2021), în cadrul proiectului 

PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL 

PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 

2019-1-RO01–KA101-061846, PROGRAMUL ERASMUS +  . 
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DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII  

NR. 

CRT. 

EVENIMEN-

TUL 

DIDACTIC 

 

 

 

CONȚINUTUL ȘTIINTIFIC 

STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

 
EVALU

-ARE 

metode 

Mate-

riale 

didac-

tice 

Forme 

de 

organi 

-zare. 

 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

Creez atmosfera propice desfășurării 

activității: 

 Aerisirea sălii de grupă; 

 Aranjarea scăunelelor în 

formă de semicerc. 

 Se pregătesc materialele 

didactice necesare 

desfășurării activității. 

   

 

 

 

 

 

2. 

 

Captarea 

atenției 

      Se va realiza prin descoperirea 

unei ridichi uriașe  care a apărut în 

coșul  cu legume timpurii și aducerea 

unei cărți uriașe în care este scrisă 

povestea acestei ridichi . 

Conver-

satia  
Explica-

ția 

 

ridiche 

uriașă 

carte 

 

frontal 

 

Observa-

rea 

compor-

ta-

mentului  

copiilor 

3. 
Anunțarea 

temei 

Voi anunţa tema activităţii : 

„Sunteți curioși să aflați de unde a 

apărut această ridiche uriașă? Vreți 

să aflați povestea ei? 

,,Astăzi am să vă spun povestea 

<<Ridichea uriașă >>". 

Voi trebuie să faceți liniște și să 

ascultați cu atenție povestea pentru 

că poveștile sunt frumoase și ne 

învață mereu lucruri interesante iar 

apoi o s-o puteți spune și voi mai 

departe părinților, bunicilor sau 

fraților. 

Conver-

satia  
 

Explicati

a 

ridiche 

uriașă 

carte 

 

frontal  

4. 

Dirijarea 

invatarii 

 

Voi expune conţinutul poveştii clar, 

rar, expresiv , cu textul adecvat 

nivelului de înțelegere al copiilor, 

astfel încât atenţia copiilor să rămână 

captată. 

Pe parcursul expunerii textului se vor 

prezenta și imaginile 

corespunzătoare momentelor 

principale ale poveștii. 

Pentru a contribui la mărirea 

expresivității povestirii, la perceperea 

afectivă și conștientă a textului, se 

vor folosi  mimică și gesturi 

adecvate. 

Expune-

rea 

 

 

 

Povesti-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

carte/ 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-

rea 

compor-

ta-

mentului  

copiilor 
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De asemenea vocea și tonul prin care 

se vor sublinia unele stări expuse va 

varia în funcție de conținutul 

povestirii în vederea înțelegerii 

mesajului pe care vrea să-l transmită 

aceasta. 

Pentru explicarea cuvintelor și 

expresiilor noi sau necunoscute, nu 

voi întrerupe firul expunerii ci, după 

rostirea acestora, voi folosi sinonime 

și expresii echivalente pe care copiii 

le cunosc deja . 

 

 

 

 

 

 

 

Explica-

ția 

 

 

 

carte/ 

imagini 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa- 

rea 

compor-

ta-

mentului  

copiilor 

5. 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

După expunerea întregii povești, 

pentru o însușire temeinică a 

conținutului poveștii, voi adresa 

copiilor întrebări  care vor dezvălui 

personajele și momentele principale 

ale poveștii.  

Se va urmari ca întrebările adresate 

copiilor să fie clare, precise, concise, 

să nu sugereze răspunsul, să nu 

creeze confuzii: 

1. Cum se numește povestea pe 

care v-am spus-o? 

2. Cine a sădit ridichea? 

3. Cum a îngrijit bătrânul 

grădina de legume? 

4. Cine a descoperit ridichea? 

5. De ce nu putea bătrânul să 

zmulgă ridichea? 

6. Pe cine a chemat moșul  în 

ajutor?  

7. Cine i-a urmat babei ? 

8. Cum au reușit să scoată 

ridichea? 

9. Ce ar fi putut să facă moșul 

pentru a scoate ridichea dacă 

nu ar fi avut ajutorul 

celorlalți? 

 

 

Conver-

satia 

euristi-că 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proble-

mati-

zarea 

 

carte/ 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indivi-

dual 

 

 

 

 

 

 

Aprecie-

rea 

răspunsu

-rilor 
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6. 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

Voi prezenta copiilor o machetă, care 

înfățișează fundalul desfășurării 

acțiunilor din poveste și siluetele 

personajelor  pe care copiii vor trebui 

să le așeze pe machetă  în ordinea 

evenimentelor care le introduc în 

poveste.  

Voi iniția și un joc de rol (copiii vor 

interpreta personajele din poveste). 

Conver-

satia 

 

Explica-

ția 

Exerci-

tiul 

 

Proble-

mati-

zarea 

 

mache-

tă 

siluete-

le 

persona

-jelor 

 

coroni-

țe cu 

perso-

najele 

 

frontal 

 

indivi-

dual 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

colective 

si 

individua

le 

7. 
Încheierea 

activității 

 

În încheiere, educatoarea reamintește 

titlul poveștii și le mulțumește 

copiilor pentru cum s-au comportat 

în timpul activității  și pentru  cum au 

răspuns la întrebări, oferindu-le 

stimulente. 

 

Voi folosi aplicația Voki pentru a 

transmite mulțumiri și din partea 

moșului că au fost atenți la poveste 

pentru a afla întâmplările cu 

ridichea uriașă și prietenilor care 

l-au ajutat. 

Conver-

sația 

 

 

 

 

 

Aplicați

a VOKI 

recom-

pense 

frontal/i

ndivi-

dual 

Oferirea 

stimulen-

telor 

 

 

 

 



 

PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu P.P. ”Tudor Vladimirescu” Craiova 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: Cîrstov Luminița-Maria 

GRUPA: MARE                  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”                                   

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Fructe de toamnă” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : ȘTIINȚE (ACTIVITATE MATEMATICĂ) 

               OM ŞI SOCIETATE (ACTIVITATE PRACTICĂ) 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic/lipire 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,DE VORBĂ CU ZÂNA TOAMNA!” 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare/ consolidare de priceperi și deprinderi  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA  LUMII 

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului înconjurător 

Comportamente vizate: 

- 2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerație; 

- 2.4. Efectuează operații despre seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

- 2.5. Rezolvă situații- problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

DEZVOLTARE-  CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

             - Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

             - Finalizarea sarcinior și a acțiunilor (perseverență în activități) 

             - Activare și manifestare a potențialului creativ 

Comportamente vizate: 

- 1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 

- 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

- 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 

- 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

ALA 1: 

CONSTRUCŢII „Grădina cu fructe” /cuburi 

Obiective operaţionale:      



O1 – să construiască forme tridimensionale, cu diferite piese de construcţii; 

ARTĂ „Fructele Toamnei” / colorare 

Obiective operaţionale  

O2 – să coloreze fructele de toamnă, respectând conturul; 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

DȘ - „Zâna Toamna adună fructe!”– joc didactic 

Obiective operaţionale 

O3 –  să formeze mulțimi de elemente cu aceeași formă, mărime, culoare; 

O4-să numere crescător și descrescător, în limitele 1-5; 

O5- să formeze o mulțime cu 3 elemente (elementele fiind reprezentate prin mere/ pere); 

O6-să așeze cifra corespunzătoare numărului de elemente; 

O7- să ordoneze perele, de la mic la mare; 

O8- să precizeze locul perelor într-un șir dat, utilizând numeralul ordinal; 

O9- să rezolve corect fișă de lucru. 

        DOS-  „Coșul cu fructe de toamnă” 

Obiective operaţionale 

O10 - să denumească materialele primite; 

O11-  să lipească coșul, mărul, para, prunele, strugurele; 

O12-  să aprecieze atât propria lucrare cât și a celorlalți. 

ALA 2 

„Zâna Toamna adună  fructe”/joc distractiv 

Obiective operaţionale 

O13 - să execute corect deplasarea la comanda educatoarei; 

O14- să respecte regulile jocului;     

STRATEGII DIDACTICE : 

a) Metode şi procedee: observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul, 

problematizare, joc de energizare 

b) Mijloace de învăţământ: cuburi, pahare, fișe de lucru, macheta-labirint, creioane, coșulețe, 

jetoane cu fructe de toamnă, cu cifre, flanelograf, coș, măr, pară, prune, strugure, șervețele, 

recompense. 

         c) Forme de organizare : colectiv, individual, pe grupe. 

EVALUARE : orală, evaluare pe produs, evaluare pe proces. 

  



BIBLIOGRAFIE:  

- Curriculum pentru educaţia timpurie,  2019; 

- Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., ”Metode interactive de grup-Ghid metodic”, Editura 

Arves, 2002;   

- ”Revista Învățământul Preșcolar , Nr. ¾, Număr tematic – proiectare integrată”, București, 

2009.      

- Curs de formare “Spice up formal education! – Non-formal education to improve the learners 

motivation” în MALTA – Senglea (2-10 octombrie 2019), ), în cadrul proiectului PROIECTULUI 

“ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA 

TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-061846, PROGRAMUL ERASMUS +  . 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

  Întâlnirea de dimineață începe la sosirea în sala de grupă a copiilor care se vor așeza în 

semicerc.  Activitatea debutează cu salutul de dimineață, care se realizează prin tehnica comunicării 

rotative. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și 

colegul din partea dreaptă în timp ce-i adresează întrebarea „Ce fruct ai vrea să fii?”.  Atenţia acestora 

este îndreptată spre surpriza pregătită – Zâna Toamna. (Noutatea zilei). Se realizează prezenţa. 

TRANZIȚIA  se va realiza printr-un joc de energizare ”Dansează ca mine!”. 

          Sunt prezentate apoi centrele la care copiii urmează să-şi desfăşoare activităţile. Fiecare copil are 

libertatea să îşi aleagă centrul unde doreşte să îşi desfăşoare activitatea:  

- CONSTRUCŢII „Grădina cu fructe” /cuburi (să construiască grădina cu fructe folosind cuburi). 

- ARTĂ „Fructele Toamnei” / desen, colorare (să coloreze fructe de toamnă respectând conturul) 

Se vor face aprecieri generale și individuale referitoare la modul de realizare a lucrărilor, precum și la 

comportamentul din timpul activităților. 

      TRANZIȚIA - jocul de energizare  „Pizza”,  apoi copiii vor părăsi sala de grupă și vor merge la 

baie.  

       La întoarcerea în sală apare macheta labirint. La ACTIVITATEA MATEMATICĂ tema este 

“Zâna Toamna adună fructe”. Se explică regulile jocului: Zâna Toamna dorește să adune fructe pentru 

iarnă, dar pentru a putea umple coșul trebuie să treacă peste obstacole. Obstacolele   sunt sub formă de 

fructe. Pentru a putea trece de aceste obstacole, copiii trebuie să rezolve sarcinile aflate pe spatele 



fiecărui fruct. Fiecare răspuns corect îi aduce Zânei câte un fruct, înaintând astfel spre cămara (căsuța) 

din machetă, iar fiecare răspuns incorect o reține pe loc. 

Se începe jocul de probă, apoi desfășurarea jocului propriu-zis. 

Educatoarea va numi câte un copil din grupă să răspundă, pentru fiecare sarcină. 

▪să sorteze fructele cu aceeași culoare; 

▪să formeze mulțimi de elemente cu aceeași formă; 

▪să formeze mulțimi de elemente cu aceeași mărime; 

▪să ordoneze perele, de la cel mare la cel mic; 

▪să numere crescător în limitele 1-5; 

▪să numere descrescător în limitele 1-5; 

▪ să formeze o mulțime cu 3 elemente (elementele fiind reprezentate prin mere/ pere) 

▪să așeze cifra corespunzătoare numărului de elemente; 

▪să precizeze locul obiectelor într-un șir dat, utilizând numeralul ordinal; 

        În complicarea jocului, copiii vor rezolva probleme inspirate din imagini. Pentru a putea evalua 

activitatea, copiii primesc fișe. 

Se fac aprecieri generale și individuale referitoare la comportamentul copiilor din timpul activității. 

          Prin TRANZIȚIA ,,Toamna, tu ne aduci” se realizează trecerea la activitatea următoare.  

Copiii sunt așezați la măsuțe pentru a desfășura ACTIVITATEA PRACTICĂ.  Se intuiește materialul 

de lucru așezat pe măsuță în dreptul fiecărui copil și se anunță tema. 

Se prezintă copiilor lucrarea model și se demonstrează  modul de lucru. 

       Se fac câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinii (închidem și deschidem pumnii, morișca, 

batem palmele, cântăm la pian etc.), după care se trece la realizarea lucrării. 

      Se supraveghează, se oferă ajutor și  indicații individuale acolo unde este nevoie, încurajând și 

apreciind activitatea copiilor. După terminarea lucrărilor, acestea se vor expune, pentru a se face 

evaluarea și aprecierea lor. 

      În încheiere se va desfășura jocul de mișcare și atenție (ALA2) ”Zâna Toamnă adună prune”. Copiii 

vor fi aşezaţi unul în spatele celuilalt pe 2 coloane. Fiecare copil din fiecare echipă va primi câte o 

prună și o lingură de plastic. Va trebui să pună în lingură pruna (atunci când îi va veni rândul), iar cu 

lingura întinsă, la semnal (o bătaie din palme), cei 2 copii vor porni spre Zâna Toamna. Îi vor oferi 

pruna (o pun în coș) şi apoi se vor întoarce la coloana lor pentru a preda „ştafeta” (pentru a putea pleca 

următorul copil). Nu au voie să scape pruna pe jos. Jocul se repetă până participă fiecare copil. 

 

 

           DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

SFFGHJKK 



 

Etapele activității 

Ob. 

op. 

 

Conţinutul învăţării 

                                    

Strategii 

didactice 

 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Asigurarea condițiilor optime pentru 

desfașurarea activitații: 

- aerisirea salii de grupa; 

- aranjarea scaunelelor in forma de 

semicerc; 

- pregătirea materialului didactic 

 

Conversaţi

a 

Observare 

sistematică 

2 .Captarea atenţiei  ADP: 

Salutul se realizează prin tehnica 

comunicării rotative.  

Se realizează prezența. 

 

Noutatea zilei se relizează prin apariția 

Zânei Toamna. 

Conversaţi

a 

 

Zâna 

Toamna-

siluetă 

Orală 

3.Anunţarea temei 

şi a 

obiectivelor 

 Prin intermediul Zânei este anunțată tema 

și obiectivele zilei de astăzi. 

Zâna Toamna le spune copiilor că pentru a 

aduna cât mai multe bunățăți pentru iarnă 

are nevoie de ajutor din partea lor. 

 Condiția este aceea ca pe parcursul 

activităților să fie cât mai activi și să 

demonstreze ce au învățat.  

 

Explicația 

 

 

Zâna 

Toamna-

siluetă 

 

 

Orală 

4. Dirijarea 

ȋnvăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

Prin tranziția  ,,Mâinile le ridicăm„ copiii 

sunt îndreptați către activitățile de la 

centrele de interes (ALA 1), unde fiecare 

îşi poate alege activitatea dorită. 

Construcţii: „Grădina cu fructe” 

Artă: „Fructele Toamnei”-desen 

Tranziția  ”Bat din palme clap, clap, 

clap/Din picioare trap,trap, trap/ 

 Ne-nvârtim, ne răsucim/Și spre baie noi 

pornim”. 

Copiii sunt așezați pe scăunele, în 

semicerc. 

ACTIVITATE MATEMATICĂ 

Jocul se numește ”Zâna Toamna adună 

fructe!”.   

Se explică regulile jocului: 

În sala de grupă se află o machetă-labirint. 

-Zâna Toamna dorește să rămână să adune 

fructe pentru iarnă, dar pentru a putea 

umple coșul trebuie să treacă peste 

obstacole. Obstacolele sunt sub formă de 

fructe. Pentru a putea trece de obstacole 

copiii trebuie să rezolve sarcinile aflate pe 

spatele fiecărui fruct. Fiecare răspuns 

Conversaţi

a 

 

Explicaţia 

 

Cuburi 

Fişă 

Culori 

 

Conversați

a 

 

Macheta-

labirint 

Siluetă- 

Zâna 

Toamna 

 

 

Explicaţia 

 

Exercițiul 

 

Jocul 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O4 

 

O5 

 
 

 

O6 

 

O7 

 

 

O8 

 

 

 

corect îi aduce Zânei câte un fruct, 

înaintând astfel spre cămara (căsuța) din 

machetă, iar fiecare răspuns incorect o 

reține pe loc. 

Se începe jocul de probă, apoi se va 

desfășoară jocul propriu-zis. 

Educatoarea va numi câte un copil din 

grupă să răspundă, pentru fiecare sarcină: 

▪ să sorteze fructe cu aceeași culoare; 

▪ să formeze mulțimi de elemente cu 

aceeași formă; 

▪să formeze mulțimi de elemente cu 

aceeași mărime; 

▪să numere crescător în limitele 1-5; 

▪să numere descrescător, în limitele 1-5; 

▪să formeze o mulțime cu 3 elemente 

(elementele fiind reprezentate prin mere/ 

pere); 

▪să așeze cifra corespunzătoare numărului 

de elemente; 

▪ să ordoneze merele, de la cel mare la cel 

mic; 

▪să precizeze locul numerelor în șirul 

natural, utilizând numeralul ordinal (al 

câtelea măr  lipsește?). 

 

În complicarea jocului, copiii vor rezolva 

probleme cu și fără material intuitive. 

didactic 

 

 

Exercițiul 

 

Jetoane cu 

cifre 

Jetoane cu 

măr/ pară 

Plicul cu 

sarcini 

Siluete cu 

mere 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei  şi 

asigurarea 

conexiunii inverse 

 

O9 

Copiii vor merge la măsuțe și vor rezolva 

sarcinile fișei de lucru: 

-Formează mulțimea fructelor de același 

fel. 

-Numără fiecare mulțime, apoi unește-o cu 

cifra corespunzătoare. 

Tranziția-„Mâinile le ridicăm” 

 

Conversaţi

a 

Explicaţia 

  

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

O10 

 

 

 

 

 

 

 

O11 

 

Se trece la intuirea materialului de lucru 

așezat pe măsuță în dreptul fiecărui copil 

(Coș, măr, pară, prune, strugure, lipici , 

șervețel umed).  

Voi anunța copiii că astăzi la activitatea 

practică vom realiza un coș cu fructe de 

toamnă. 

Se prezintă copiilor lucrarea model. 

Apoi se explică și se demonstrează modul 

de lucru (grupa nivel I). 

Vom da cu lipici pe partea maro a coșului, 

Conversaţi

a 

 

Observaţia 

 

Explicaţia 

 

Demonstra

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O12 

 

 

 

 

 

O13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

O14 

 

 

 

 

îl vom potrivi la locul corespunzător şi cu 

ajutorul palmelor vom apăsa pentru a ne 

asigura ca se lipeşte. Se procedează la fel și 

cu celelalte elemente. 

Dacă este necesar vom folosi şerveţelele 

umede pentru a curăţa palmele de lipici.  

 

Se fac câteva exerciții pentru încălzirea 

mușchilor mâinii (închidem și deschidem 

pumnii, morișca, batem palmele, cântăm la 

pian etc.), după care le voi ura spor la 

treaba copiilor, iar ei încep lucrul. 

În acest timp voi supraveghea copiii  și le 

voi oferi  ajutor și  indicații individuale 

acolo unde este nevoie, încurajându-i și 

apreciindu-le activitatea. 

 

 

După terminarea lucrărilor, acestea se vor 

expune.  

În final, copiii de grupa  mare, vor face 

autoevaluarea lucrărilor. 

 

 În încheiere se va desfășura jocul de 

mișcare și atenție „Zâna Toamna adună 

prune” (ALA2).  

Copiii vor fi aşezaţi unul în spatele celuilalt 

pe 2 coloane. Fiecare copil, din fiecare 

echipă va primi câte o prună și o lingură de 

plastic. 

 Va trebui să o pună în lingură (atunci când 

îi va veni rândul), iar cu lingura întinsă, la 

semnal (o bătaie din palme) cei 2 copii vor 

porni spre Zâna Toamna, îi vor oferi pruna 

(o pun în coș) și apoi se vor întoarce la 

coloana lor, pentru a preda ștafeta 

următorul copil. Jocul se repetă până 

participă fiecare copil.  

 

Echipa care oferă cele mai multe prune 

Zânei este echipa câștigătoare. 

 

Imagine  

Coșul cu 

fructe de 

toamnă 

Coșul 

Măr 

Pară 

Strugure 

Prune 

Lipici 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstra

ţia 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Observaţia 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare pe  

produs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluarea 

 
 

Se fac aprecieri generale și individuale 

asupra zilei, iar copiii vor primi 

recompense. 

 

 

Conversaţi

a 

Recompen

se 

Evaluare pe 

 proces 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. ,,TUDOR VLADIMIRSCU”Craiova 

GRUPA: MARE B 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR:  DĂOGARIU GEORGETA 

TEMA ANUALA: Când/cum și de ce se întâmplă?  

DENUMIREA PROIECTULUI: „Ce mă înconjoară?” 

SUBTEMA: “Muncă, harnicie, bucurie” 

TEMA ZILEI: „S-o salvăm pe Zâna Primăvara!” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE (DȘ+DOS)+ALA2 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi 

DURATA: o zi 

SCOPUL: 

 Verificarea și consolidarea reprezentărilor copiilor  despre anotimpul primăvara (aspecte de 

primavară, fructe și legume de primavară), concomitent cu formarea deprinderilor de a lucra 

în echipă, de a coopera și colabora în scopul obținerii unor rezultate colective. 

ADP: 

Întlânirea de dimineața 

 Salutul-„ Bine ați venit, dragi prieteni ai primăverii!” 

 Impărtașirea cu ceilalți- Joc de grup „Ce fructe am consumat ieri?” 

 Prezența- ,,Imită-mă și reține-mi numele" - joc de memorie și atenție (Participanții sunt 

asezați în cerc. Liderul își spune numele și face un gest.Următorul trebuie să rețină numele 

și gestul primului participant, să-și spună și el numele și să facă un gest.  Următorul va 

repeta numele și gesturile celor doi, își va spune numele și va face propriul gest. Jocul se 

repetă până la ultimul participant), descoperirea copiilor prezenți și acoperirea celor absenți, 

cu albinuțe, pe panoul „Floare” 

 Noutatea zilei:  Planșele din „Casuța surprizelor”. 

Rutine: 

Fiecare copil: 

 Să coopereze și să colaboreze cu colegii; 

 Să fie perseverent în rezolvarea  sarcinilor primite; 

 Să respecte regulile impuse de fiecare moment al zilei. 
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Tranziții: 

 ”Cavaler - Prințesă- Dragon” (participanții formează două rânduri, unii în fața celorlalți. 

Animatorul explică gesturile: prințesa face o reverență, cavalerul întinde brațul, iar dragonul   

ridică   pumnul.   Prințesa   învinge   cavalerul,   cavalerul  învinge dragonul, iar dragonul 

învinge prințesa.   Fiecare dintre grupuri se întoarce și decide în secret ce personaj vor fi. 

Apoi se întorc și în același  timp își execută mișcările, atacându-se unul pe celalalt. 

Câștigător este grupul care învinge conform regulilor anunțate.) 

ALA1:        

Știință :  

 „ Coșulete cu legume” și „Coșulete cu fructe”- Grupare de obiecte după forma și mărime( 

legume) și dupa forma și culoare( fructe); 

 Rezolvare de fișe de munca independenta. 

 Jocuri de masa:  ”Domino cu fructe” , Puzzle- „Să refacem întregul!” 

 Grupare de imagini: „Coșul cu fructe” și „Coșul cu legume” 

ADE: 

Domeniul Științe:  

Cunoașterea mediului- Joc concurs:” Cine știe câștigă cheia secreta!” 

Domeniul Om și Societate: 

 Activitate practica- Macheta „ Livada” ( lucrare colectiva) 

ALA2: 

Divertisment: „ Ne distrăm cu Zâna Primăvara”      

 

OBIECTIVE:  

a)Cognitiv-informaţionale și de limbaj 

 să constituie grupe de obiecte respectând criteriile date, conform nivelului propriu de 

dezvoltare (ALA1- Știință, Jocuri de masă); 

 să facă aprecieri globale asupra cantității (ALA1- Știință); 

 să reconstituie întregul din părțile sale (ALA- Jocuri de masă) 

 să identifice elementele caracteristice anotimpului primăvara; (ADE-Joc concurs) 

 să  facă deducții logice, precizând criteriul de grupare ; ALA1-Știință, Jocuri de masă și 

ADE- Joc concurs); 

 să selecteze răspunsurile corecte din mai multe enunțuri formulate, argumentand (ADE-Joc 

concurs) 
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 să aplice cunoștințele însușite în situații noi (ALA1,ADE, ALA2); 

 să verbalizeze acțiunile, exprimându-se în termenii caracteristici fiecarui domeniu de 

cunoaștere (ALA1, ADE) 

b)Psiho-motorii: 

 să utilizeze corect instrumentele de lucru (DOS-Macheta„Livada” ) 

 să execute mișcări sugerate de textul jocurilor cu cântec (ALA2); 

 să se deplaseze într-o direcție indicata de către educatoare; 

c)   Afectiv-atitudinale:  

  -să participe conştient în realizarea sarcinii de joc; 

  -să manifeste interes şi plăcere pentru acţiunile întreprinse; 

  -să coopereze în cadrul grupului; 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode și procedee: conversația euristică, chestionarea orala, exercițiul, 

problematizarea, activitatea pe microgrupuri, ghicitori, jocuri nonformale ”Cavaler-Prințesă-

Dragon”, jocul  ,,Imită-mă și reține-mi numele", “Piatră peste piatră punem... “ 

b) Resurse materiale: coșulete, legume și fructe decupate, crenguțe în suporturi, aracet, 

bețișoare de urechi pentru aplicat aracetul, șervetele umede, puzzle cu fructe și legume‚ Domino cu 

fructe, imagini reprezentând anotimpul primăvara colorate, medalioane cu fructe și legume, păpușă 

Zâna Primăvara, imagini cu anotimpurile, imagini cu activități de primăvară ale oamenilor, lunile de 

primăvară, jetoane cu fructe și legume, două coșulete de polistiren, chei  de diferite forme, panouri, 

fișe de munca individuală (sarcini diferențiate), castel din polistiren, acoperit cu coală împărțită pe 

sectoare și pe care sunt desenate umbrele „cheilor”, CD cu cântecele de primăvară etc. 

c) Forma de organizare: frontal, pe microgrupuri, individual 

ELEMENTE DE JOC: întrecerea, cubul ilustrat, „cheile”, aplauzele, mișcarea, surprizele 

BIBLIOGRAFIE: 

 ”Curriculum pentru educație timpurie” 2019; 

 Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, 

Editura Arives, 2002; 

 Revista “Invățământul Preșcolar” 1-2 /2009; 

 Curs internațional ”Vitamin C – boosts education!” în cadrul proiectului Erasmus + 

”Elemente de inovație și non-formal pentru motivare, la Grădinița Tudor 

Vladimirescu”, 2019-1-RO01 –KA101-061846, desfășurat în Larnaca, Cipru, 18-

24.03.2022. 
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SCENARIUL ZILEI 

ADP: 

      Copiii se adunî în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii și 

educatoare, prin intermediul salutului de dimineață- ,,Bună dimineața, prieteni ai primăverii!”. 

Copiii răspund salutului și se salută reciproc. Urmează împărtășirea cu ceilalți sub forma unui joc 

prin care copiii sunt îndemnați să afle ce fructe au consumat în ziua precedentă unii dintre colegii 

lor. 

 Prezența copiilor se va face prin jocul  ,,Imită-mă și reține-mi numele" - joc de memorie 

și atenție (Participanții sunt așezați în cerc. Liderul își spune numele și face un gest. 

Următorul trebuie să rețină numele și gestul primului participant, să-și spună și el numele și 

să facă un gest.  Următorul va repeta numele și gesturile celor doi, își va spune numele și va 

face propriul gest. Jocul se repeta până la ultimul participant), descoperirea copiilor prezenți 

și acoperirea celor absenți, cu albinuțe, pe panoul „Floare”. 

 Calendarul naturii va fi completat împreună cu copiii, după ce se poartă o discuție cu 

aceștia,  referitoare la anotimpul în care ne aflăm, luna, ziua, data, vremea, evenimentul 

zilei; 

-Noutatea zilei: 

Copiii, împreună cu educatoarea se vor deplasa la Casuța surprizelor, unde  se vor găsi 

câteva planșe reprezentând primăvara, unele colorate altele incomplete cu Zâna Primăverii. 

           Copiii își vor manifesta dorința de a o salva pe Zâna primăverii, motiv pentru care 

educatoarea începe să le prezinte probele din plicuri. 

          Astfel ei vor fi familiarizați pe rand cu materialele din fiecare sector pregătit și cu sarcinile pe 

care le au de îndeplinit. 

 Tranziție: ,,Cavaler-Prințesă-Dragon”(Participanții formează două rânduri, unii în fața 

celorlalți. Animatorul explică gesturile: prințesa face o reverență, cavalerul întinde brațul iar 

dragonul ridica pumnul. Prințesa învinge   cavalerul, cavalerul învinge dragonul, iar 

dragonul învinge prințesa. Fiecare dintre grupuri se întoarce și decide în secret ce personaj 

vor fi. Apoi se întorc și în același  timp își executa mișcările, atacându-se unul pe celalalt. 

Câștigător este grupul care învinge conform regulilor anunțate.) 

 

I. ALA1+ ADE (DOS) 

PROBA 1 (Cheia 1) 

Sectorul  Știință:  

         Educatoarea citește versurile din care reies sarcinile de lucru.
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Se intuiește materialul, se ofera explicații suplimentare, la cererea copiilor, se 

precizează clar obiectivele: umplerea coșulețelor cu legume de aceeași formă și 

mărime ca leguma prinsă de coșuleț sau cu fructe de aceeași forma și culoare, ca 

fructul- simbol. In final, fiecare își va alege o fișă pe care o vor rezolva independent, 

sub îndrumarea educatoarei. 

Vor compara global cantitățile, vor specifica încă o dată criteriul după care au grupat 

legumele sau fructele. Copiii vor lucra individual, dar li se va recomanda să-și ajute și 

colegii care întâmpină greutăți, pentru că numai împreună vor reuși să primească 

cheia.) Sarcinile de pe fișele de lucru vor fi diferențiate. Fișele  vor fi expuse la panou.  

 

PROBA 2 (Cheia2) 

Jocuri de masă:  

Tot din versuri prezentate, copiii află sarcinile de lucru. 

Domino cu fructe ,  

Grupare de imagini:“Cșsul cu fructe” și “Coșul cu legume”  

Puzzle:,,Știi să refaci întregul?” 

 

 PROBA 3 (Cheia 3) 

        Copiii vor afla prin intermediul altor versuri ceea ce vor avea de făcut.Vor fi 

sfătuiți ca dupa ce se obișnuiesc cu tehnicile de lucru, să umple cele două coșuri 

separând fructele de legume și  să încerce să expună fructele întregite și Domino-ul, 

pentru primirea cheilor. De asemena, vor fi sfătuiți să lucreze în liniște, să fie atenți și 

să colaboreze, pentru ca rezultatele lor să poată fi văzute, iar munca, rasplătită. 

 

PROBA 4 ( Cheia 4). 

ADE: DOS- Activitate practică: Machetă- „Livada” (lucrare colectivă) 

Copiii vor fi motivați să participe cu toții, dar pe grupuri de câte 4-5 și pe rând 

la confecționarea pomișorilor ce vor alcătui “Livada”,. pentru a-i oferi Zânei un loc 

plăcut de odihnă. 

          Se intuiește materialul și se precizează modul de lucru. 

           În momentul începerii lucrului, se fac câteva exerciții de încălzire a mușchilor 

mâinii. 
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Tranziție:“Piatră peste piatră punem... “- joc pentru încălzirea mușchilor mâinii 

 Fiecare copil se va îndrepta către sectorul pe care îl preferă inițial, având 

posibilitatea să-și aleagă un alt sector, dupa ce încheie lucrul la primul.. 

 

Evaluarea parțială prin metoda “Turul galeriei” și acordarea cheilor. 

 

II. ADE: DȘ- Cunoașterea mediului - Joc concurs “Cine știe câștigă cheia 

secretă”(interdisciplinar) 

PROBA 5- (Cheia 5)  

         Se împart echipele prin tragerea din coșulet a medalioanelor cu fructe și legume. 

Primii doi copii care le vor extrage vor fi liderii, apoi ceilalți li se vor alătura, în 

funcție de imaginile medalioanelor. Cheia  secretă o va primi echipa câștigătoare, 

dupa eliminarea tuturor probelor de concurs. 

1.Alege răspunsul corect! 

    Element de joc : Rostogolirea cubului ilustrat 

2.Descoperă cuvântul greșit! Motivează! 

    Element de joc: aplauze 

3.   1,2,3,Ghicește dacă vrei! 

Elemente de joc: versuri, aplauze, atingerea cu o floare

Pentru fiecare răspuns corect, echipa câștigătoare va primi un fruct sau o 

legumă care se vor afișa pe panou. La încheierea întrecerii, se denumesc cele două 

grupe și se compară, desemnându-se astfel grupa câștigătoare a cheii secrete. Se 

apreciaza modul în care au colaborat copiii în cadrul fiecărei echipe, pentru rezolvarea 

sarcinilor. Cheia secretă va fi un bilețel cu un indiciu pe care îl va citi liderul echipei 

câștigătoare, dupa ce vor fi descuiate toate celelalte lacăte. 

PROBA 6- (Cheia 6)- Mesajul zilei 

Copiii sunt sfătuiți și ajutați să conceapă un mesaj al zilei. 

III. ALA2 -Divertisment: „ Ne distrăm cu Zâna Primăvara!” 

        Copilul care citește biletelul (cheia secretă), o descoperă pe Zâna Primăverii 

ascunsă în castelul din sala de grupă și o aduce în mijlocul copiilor. Aceștia o așează 

în livada pregătită, apoi cântă, recită și dansează punanâdu-și pe cap coronițele 

confecționate la sectorul Artă 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL STIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

   Asigurarea condițiilor necesare unei bune 

desfasurari a activitatii 

   Pregatirea materialelor pentru fiecare arie. 

ADP: 

      Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea 

debuteaza cu întâlnirea de grup între copii și 

educatoare, prin intermediul salutului de 

dimineață- ,,Bună dimineața, prieteni ai 

prmăverii!”. Copiii răspund salutului și se 

saluta reciproc. Urmeaza împărtașirea cu 

ceilalți sub forma unui joc prin care copiii sunt 

îndemnați să afle ce fructe au consumat în ziua 

precedentă unii dintre colegii lor. 

Prezența copiilor se va face pe panoul- floare, 

iar pozele copiilor absenți vor fi acoperite cu 

albinuțele care le poarta numele. 

Calendarul naturii va fi completat împreuna cu 

copiii, dupa ce se poartă o discutie cu aceștia,  

referitoare la anotimpul în care ne aflăm, luna, 

ziua, data, vremea, evenimentul zilei; 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

Pregătirea climatului afectiv- motivațional 

-Noutatea zilei: 

Copiii, împreună cu educatoarea se vor deplasa 

la Casuța surprizelor, unde  vor găsi câteva 

planșe reprezentând primăvara, unele colorate 

altele incomplete cu Zâna Primăverii 

 

 

Surpriza 

 

 

Aprecieri verbale 
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           Copiii își vor manifesta dorința de a o 

salva pe Zâna primăverii, motiv pentru care 

educatoarea începe să le prezinte probele din 

plicuri. 

          Astfel, ei vor fi familiarizați pe rând cu 

materialele din fiecare sector pregatit și cu 

sarcinile pe care le au de îndeplinit. 

 

 

Conversația  

 

 

ANUNŢAREA 

TEMEI SI 

PRECIZAREA 

OBIECTIVELOR 

  Copiii își vor manifesta dorința de a o salva pe 

Zâna Primăvara, motiv pentru care educatoarea 

începe să le prezinte probele din plicurile găsite 

la sectoare. Astfel, se va face familiarizarea 

copiilor cu materialele din fiecare sector, se fac 

precizări cu sarcinile de lucru specifice fiecarui 

sector, precum și anumite condiții (șă-și ajute 

colegii, să  coopereze, să colaboreze, să 

participe cu toții la confecționarea machetei, 

încât să aibe voie să-și confectioneze și o 

coroniță  etc). 

Proba1- Cheia1 

Știință- Activitate matematică-,,Umplem 

coșulețe cu legume de aceeași formă și mărime 

și coșulețe cu fructe de aceeași formă și 

culoare” 

(Se intuiește materialul, se oferă explicații 

suplimentare, la cererea copiilor, se precizează 

clar obiectivele: umplerea coșulețelor cu 

legume de aceeași formă și mărime ca cea 

prinăa de coșuleț sau cu fructe de aceeași formă 

și culoare, ca fructul- simbol. In final, fiecare 

își va alege o fișă pe care o vor rezolva 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Algoritimizarea 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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independent, sub îndrumarea educatoarei.Vor 

compara global cantitățile, vor specifica încă o 

dată criteriul după care au grupat legumele sau 

fructele. Copiii vor lucra individual, dar li se va 

recomanda să-și ajute și colegii care întâmpină 

greutăți, pentru că numai împreună vor reuși să 

primeasca cheia. Sarcinile de pe fișele de lucru 

vor fi diferențiate. Fișele vor fi expuse la 

panou.  

PROBA 2 (Cheia2) 

Jocuri de masă:  

Domino cu fructe  

Grupare de imagini: “Coșul cu fructe” și “Coșul 

cu legume”  

Puzzle: “Știi să refaci întregul?” 

Daca știți să le-mbinați, 

Singuri voi o să aflați 

Roadele cum se numesc 

Și la ce ne folosesc! 

 PROBA 3 (Cheia 3) 

Cu atenție mărită, 

Domino o să jucați, 

Iar când jocul va fi gata, 

O cheie o să câștigați! 

        Copiiii vor fi sfătuiți ca după ce  se 

obișnuiesc cu tehnicile de lucru, să  umplă cele 

doua coșuri separând fructele de legume și  să 

încerce să expună fructele întregite și Domino-

ul, pentru primirea cheilor. De asemena, vor fi 

sfătuiți să lucreze în liniște, să fie atenți și să 

colaboreze, pentru ca rezultatele lor să poată fi 

văzute, iar munca, răsplătită. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Algortimizarea 
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DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

  ALA1+ADE (DOS) ) 

Se vor derula conform scenariului, pe 

microgrupuri 

ALA1 (Știință+Artă+ Jocuri de masă) 

Reactualizarea cunoștințelor și fixarea acestora 

pe fiecare sector în parte; 

Intuirea materialului la fiecare sector în parte; 

Precizarea sarcinilor și a modului de  

lucru pentru fiecare sector în parte; 

Copiii lucrează în grupuri mici și individual.      

Utilizează informații și experiențe diverse 

conform cerințelor,ținând cont de activitatea 

specifică fiecarei arii  

 Folosesc diferite metode și tehnici de lucru 

pentru îndeplinirea sarcinilor 

Cheia 4 

ADE-DOS- Activitate practică: Machetă 

“Livada”  

        Înainte de începerea lucrului, fiecare 

microgrup  va efectua exerciții de încălzire a 

mușchilor mici ai mâinii, împreună cu 

educatoarea și li se va explica și demonstra 

modul de lucru.  

“ Piatra peste piatra punem...“- joc pentru 

încălzirea mușchilor mâinii 

Evaluarea parțiala- Turul galeriei  

Acordarea cheilor 1,2,3 și 4 

 

 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul  

Algoritmizarea 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independenta și 

pe microgrupuri 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

frontale și 

individuale asupra 

modului de lucru și 

asupra modului în 

care se comportă și 

colaborează copiii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza produselor 

activității 

 

Metoda „Turul 

galeriei” 
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Grupurile își prezintă lucrările realizate. Se va 

face evaluarea de către educatoare, dar și 

autoevaluarea. Se vor acorda 4 chei și vor fi 

descuiate 4 din cele 6 lacate ale castelului. 

Cheia 5 

ADE- Știință- Cunoașterea mediului, Joc 

concurs- “Cine știe câștigă cheia secretă!” 

Se va desfașura în același timp cu toată grupa, 

pe doua echipe, conform scenariului.        

Primăvara de vreți s-o aflatați, 

Răspunsul corect căutați; 

Acum să vă pregătiți! 

La întrecere poftiți! 

Se împart echipele prin tragerea din coșulet a 

medalioanelor cu legume și fructe.  Primii doi 

copii care le vor extrage vor fi liderii, apoi 

ceilalți li se vor alătura, în funcție de ce arată  

medalioanul. Cheia  secretă o va primi echipa 

câștigătoare, dupa eliminarea tuturor probelor 

de concurs. 

1. Alege răspunsul corect:  

-Element de joc : Rostogolirea cubului ilustrat 

 Primăvara este (anotimp, eveniment, 

lună).  

 Primăvara,(înmuguresc copacii, se coc 

cireșele, frunzele îngălbenesc și cad). 

 Primăvara (se coace grâul, se culeg 

legumele timpurii, se seamănă și se 

plantează flori și pomi). 

 Primăvara (pleacă păsările călătoare, se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrecere pe 

echipe; 

Problematizarea; 

Chestionarea 

orala 

 

 

 

 

 

 

 Stimulare prin 

acordarea 

recompenselor 

(chei potrivite, 

aplauze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

frontale și 

individuale. 

Stimulare prin 

aplauze 
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întorc păsările călătoare). 

2.Descoperă cuvântul greșit! Motivează! 

Element de joc: aplauze; 

 Verde, portocaliu, galben, roșu; 

 Vânt, ploaie, ceață, ninsoare; 

 Ardei, roșie, vânătă, ridiche; 

 Martie, octombrie, noiembrie, aprilie; 

 Morcov, castravete, salată verdeș 

 Pulovăr, sandale,pantofi, geacă; 

 

Evaluare parțiala: Compararea rezultatelor, 

fixarea câștigătorului cheii secrete și înmânarea 

acesteia. 

 

 

 

Puzzle din 

cuvinte 

Problematizarea 

Chestionarea 

orala 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

frontale și 

individuale. 

Autoevaluarea și 

evaluarea pe echipe 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

 

 MESAJUL ZILEI: (Cheia 6) 

Un mesaj vreau să-i transmiteți 

Mai repede să apară,  

Deci de ce vreți voi să vină 

Primăvara înapoi în țară? 

 

Copiii sunt sfătuiți și ajutați să conceapă un 

mesaj al zilei. 

„PRIMĂVRA ESTE FRUMOASĂ ȘI 

BOGATĂ ” 

Mesajul va fi scris pe tablă de către educatoare, 

iar un copil care a fost mai activ va fi invitat să 

încerce cheia primită. 

 

  

 

 

 

 

 

Acordarea 

stimulentelor 

(cheia) 

EVALUAREA 

ACTIVITĂŢII 

 

Copilul care citește biletelul (cheia secretă), o 

descopera pe Zâna Primăvara  ascunsă în 

castelul din sala de grupă și o aduce în mijlocul 

copiilor. Aceștia se bucură și discută despre 

Conversația Aprecieri verbale 

individuale și pe 

grupe; 
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modul în care au reușit să o salveze, făcându-se 

astfel  și autoevaluarea. Vor face referiri cu 

privire la cele mai grele momente ale actrivității 

de salvare și vor conștientiza faptul că numai 

lucrând împreună au reușit să o salveze.  

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

ALA2- „Ne distrăm cu Zâna Primăvara”- 

divertisment 

„Acum să ne veselim , 

Cât mai frumos s-o primim!” 

Educatoarea, împreuna cu copiii o așeaza pe 

Zâna  în livada pregătită, apoi cântă, recită și 

dansează punându-și pe cap coronițele 

confecționate la sectorul Arta. 

În final, copiii vor fi apreciați pentru 

comportamentul pe parcursul întregii activități 

și vor fi stimulați să-și spună impresiile despre 

activitate. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoziție  

Aprecieri generale  
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu PP „Tudor Vladimirescu” , Craiova 

PROF. INV. PRESCOLAR : NICOLAE OANA 

NIVELUL II: Grupa Mare 

TEMAANUALĂ DE STUDIU : Când,cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: „Primăvară, bine ai venit!” 

SUBTEMA: „PĂSĂRI CĂLĂTOARE” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi Liber Alese –ALA 2 

 TEMA ACTIVITĂŢII: „Pui, casă, cutremur”, ”Jocul umbrelor” 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de deprinderi 

MIJLOACE DE REALIZARE:  joc de mișcare, joc de atenție 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

 Autocontrol și expresivitate emoțională 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 

 Demonstrează abilități de autocontrol emoțional 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

        Satisfacerea nevoii de mişcare, destinderea şi recreerea copiilor; dezvoltarea atenţiei, 

rapidităţii în reacţii, a îndemânării. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Să rețină regulile jocului demonstrând pe parcursul jocului că le-a înțeles; 

2. Să fie atenți la semnalul conducătorului de joc, reacționând prompt la acesta. 

3. Să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă la joc, exprimându-și 

emoțiile. 

STRATEGIA DIDACTICǍ:   

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația,  jocuri 

nonformale 

 MATERIALE DIDACTICE: clopoțel, medalioane 

 FORME DE ORGANIZARE:  pe echipe; 
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EVALUARE: observarea continuă a comportamentului copiilor, aprecieri verbale 

RESURSE TEMPORALE: 30  minute; 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 

M.E.N. Bucureşti, 2019; 

2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie 1019; 

3. Curs de formare”Non-formal for inclusion - using non formal education methods 

to foster inclusion” St. Julien s, Malta (07-1 mai 2022), în cadrul proiectului 

PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU 

MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–

KA101-061846, PROGRAMUL ERASMUS +  . 

 

DESCRIEREA JOCURILOR: 

 

”PUI, CASĂ , CUTREMUR” 

Copiii, 2 câte 2, formează o casă, deasupra unui al treilea copil, puiul. Un 

preșcolar rămâne liderul jocului, în centru și anunță instrucțiunile. Dacă spune 

“pui” toti copiii care joacă rolul de pui trebuie să își găsească o nouă casă. Dacă 

spune “casă” toti copiii care joacă rolul de casă trebuie să adăpostească un pui 

nou. Dacă strigă “cutremur “ casele și puiul trebuie să-și schimbe locurile, 

păstrându-și rolul inițial. 

 

”JOCUL UMBRELOR” 

 Se formează perechi.  O persoană este liderul, cealaltă umbra lui. Liderul 

se mișcă, face gesturi, iar umbra lui, așezată față în față, îl imită. Apoi se 

inversează rolurile. Jocul se poate complica plasând umbra în spatele liderului. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu PP „Tudor Vladimirescu” , Craiova 

PROF. INV. PRESCOLAR : NICOLAE OANA 

NIVELUL I: Grupa Mică  B „Veverițele” 

TEMAANUALĂ DE STUDIU : Când,cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: „Primăvara, anotimpul renașterii” 

SUBTEMA: „Coșul cu legume timpurii” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi Liber Alese –ALA 2 

 TEMA ACTIVITĂŢII: „Vânătoarea de comori”, ”Oglinda” 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de deprinderi 

MIJLOACE DE REALIZARE:  joc energizante  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

 Autocontrol și expresivitate emoțională 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 

 Demonstrează abilități de autocontrol emoțional 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

        Satisfacerea nevoii de mişcare, destinderea şi recreerea copiilor; dezvoltarea atenţiei, 

rapidităţii în reacţii, a îndemânării. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Să rețină regulile jocului demonstrând pe parcursul jocului că le-a înțeles; 

2. Să fie atenți la semnalul conducătorului de joc, reacționând prompt la acesta. 

3. Să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă la joc, exprimându-și 

emoțiile. 

STRATEGIA DIDACTICǍ:   

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul, jocuri 

nonformale 

 MATERIALE DIDACTICE: clopoțel, ecusoane, lista cu imagini comori, carioci,  

 FORME DE ORGANIZARE:  pe echipe; 
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EVALUARE: observarea continuă a comportamentului copiilor, aprecieri verbale 

RESURSE TEMPORALE: 15-20 de  minute; 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: curtea grădiniței 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 

M.E.N. Bucureşti, 2019; 

2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie 1019; 

3. Mătăsaru, M, ,, Secrete metodice în didactica preşcolară”, vol. 2, Editura C.C.D., 

Bacău, 2008; 

4. Curs de formare “Spice up formal education! – Non-formal education to improve 

the learners motivation” în MALTA – Senglea (2-10 octombrie 2019), în cadrul 

proiectului PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL 

PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-

RO01–KA101-061846, PROGRAMUL ERASMUS +  . 

 

 

DESCRIEREA JOCURILOR: 

 “Vânătoarea de comori”  

Preșcolarii sunt împărțiți în două echipe. Aceștia primesc de la educatoare 

jocului lista de „comori” ce trebuie vânate. Participanții au ca sarcină să bifeze 

pe lista lor comorile ascunse în natură, apoi să le prezinte grupului mare.   

         

”Oglinda” 

Participanții sunt așezați pe două rânduri față în față. Un rând este 

desemnat ,,oglinda", iar celalalt este persoana. Cei care sunt persoane vor face 

anumite gesturi, iar cei care sunt ,,oglinda , trebuie să-i imite. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” Craiova 

PROF. ÎNV.PREŞCOLAR: PUIU GEORGETA 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se intamplă ? 

TEMA PROIECTULUI: ”Vine, vine primăvara” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:   Domeniul Limbă și Comunicare 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 

TEMA SĂPTĂMĂNALĂ: ”Parfum de primăvară” 

TEMA ACTIVITĂȚII:  „Surprizele primăverii!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

2.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

3.Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute. 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii (comunicare expresivă)  

2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

 2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere 

SCOPUL: 

  Valorificarea cunoştinţelor dobândite privind denumirea florilor de primăvară, despărțirea 

în  silabe, alcătuirea propoziţiilor, precum și dezvoltarea limbajului copiilor şi a auzului 

fonematic. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să ghicescă după câteva caracteristici esențiale florile de primăvară; 

- să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul de silabe din care este format fiecare cuvânt; 

- să alcătuiască cuvinte care încep cu silaba dată; 

- să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. 

-să mânuiască materialul didactic conform cerinţelor.  
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SARCINA DIDACTICĂ - Despărţirea cuvintelor în silabe, precizarea numărului de silabe 

din care este alcătuit  cuvântul, alcătuirea de propoziţii simple sau dezvoltate cu cuvintele 

găsite. 

REGULILE JOCULUI – Copiii vor fi anunțați că pentru a lucra într-o florărie este necesar 

ca aceștia să cunoască bine denumirile florilor de primăvară și să se exprime corect din punct 

de veder gramatical în fața clienților. Ei vor fi împărțiți în două echipe: grupa lalelelor și 

grupa zambilelor. 

Pe rând, câte un copil din fiecare grupă va raspunde la câte o întrebare/va executa o 

sarcină de lucru pentru verificarea cunoștințelor cu privire la denumirea florilor, despărțirea în 

silabe și alcătuirea de propoziții. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, întrecerea, aplauze, formula magică , medalioane cu lalele 

și zambile,  recompensa, mânuirea materialelor de lucru. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, jocul, metoda  

piramidei, aplicația VOKI pentru a transmite mesajul florăresei Maria, joc de 

energizare. 

Mijloace didactice: jetoane cu flori de primăvară, , medalioane cu lalele și zambile , tablă 

magnetică, , stickere cu flori, videoproiector. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri; 

DURATA: 25 – 30 min 

LOCUL DESFĂSURĂRII: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE : 

 ”Curriculum pentru educația timpurie”, 2019; 

 ”Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

currriculumul pentru educație timpurie”, 2019: 

 Revista “ Invățământul preșcolar “,  nr. 1-2 / 2009; 

 Curs de formare “Spice up formal education! – Non-formal education to improve the 

learners motivation” în MALTA – Senglea (2-10 octombrie 2019), în cadrul proiectului 

PROIECTULUI “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL PENTRU 

MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01–KA101-

061846, PROGRAMUL ERASMUS +  . 
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Etapele activităţii 

 

 

Conţinut ştiinţific 

 

 

Strategii didactice 

 

Metode și 

procedee 

 

Mijloace de 

învăţământ 

 

Evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; 

-pregătirea materialului didactic necesar activităţii; 

 

 

 

 

 

  

 

 

Captarea atenţiei 

  Se va realiza prin folosirea aplicației Voki, prin care 

florăreasa Maria transmite un mesaj copiilor. 

“Dragi copii, 

Numele meu este Maria și sunt florăreasă. În fiecare zi aduc la 

florăria mea flori frumoase și parfumate. Doamna educatoare 

m-a vizitat azi dimineață și am aflat că în această săptămână ați 

discutat despre florile de primăvară. Pentru a reuși să lucrați 

într-o florărie este necesar să știți să vă exprimați  corect în 

propoziții și să cunoașeți toate denumirile florilor. 

De aceea, vă rog să fiți atenți la următoarele probe pentru ca la 

final să experimentați meseria de florar.” 

 

Expunerea 

Explicația 

Mesaj vocal prin 

aplicația VOKI 

https://www.voki

.com/site/create 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

Enunţarea temei 

şi a obiectivelor 

    Astăzi la activitatea de educare a limbajului, vom desfășura 

un joc care se numește „ Surprizele primăverii”. 

      În acest joc vom recunoaște florile de primăvară, vom 

despărți în silabe cuvintele și vom alcătui propoziții.  

 

Conversaţia 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Ne vom reaminti care sunt părțile componente ale unei flori și 

cu ocazia cărei zile am oferit mamelor flori în dar. 

 

Conversația  

 

Analiza 

răspunsurilor 

https://www.voki.com/site/create
https://www.voki.com/site/create
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Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       Copiii sunt împărțiți în două grupe: echipa lalelor și echipa 

zambilelor .Copiii vor avea mai multe sarcini pe care vor trebui 

să le rezolve.  Pentru fiecare răspuns corect aceștia vor primi 

câte un o bulină la tabla magnetică . Grupa cu cel mai mare 

punctaj va fi desemnată câştigătoare. 

Explicarea și demonstrarea jocului 
Solicit un copil să extragă un bilet din plic, pentru a rezolva 

prima probă . Dacă răspunde corect va primi o bulină  pe care 

o va așeza pe aripile buburuzei. 
Jocul de probă  

Voi chema un copil, care va extrage un bilețel pe care se află o 

ghicitoare. Răspunsurile corecte vor aduce puncte echipei din 

care face parte copilul. 

 

    După ce toți copiii au înțeles regulile jocului, se trece la 

executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile corecte vor fi 

recompensate cu aplauze.  

 

Executarea jocului de către copii: 

PROBA 1-Ghicitori 

Se vor găsi răspunsuri la următoarele ghicitori: 

“Floricica mititica  

Să te-ating îmi este frică 

Gingaşă şi curioasă,  

Ieşi din neaua cea pufoasă. 

Răsari chiar şi lângă casă. 

Cine eşti, cum te numeşti? 

Copilaş, ştii să ghiceşti? ” 

(Ghiocelul) 

 

 

Expunerea 

 
Explicaţia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 
Explicaţia 
 

 

 
Explicatia 
Demonstrația 
 
 

 

Exercițiul 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 
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“E o floare-nmiresmata 

Cu-o legendă-ndelungata 

De Narcis ne amintește 

Și de Paști ea înflorește. 

(Narcisa) 

 

Cupe albe sângerii, 

Stau pe lujere înfipte, 

Parc-ar fi nişte făclii. 

Hei, ghiceşte-le, le ştii? 

(Lalelele) 

 

Atrag roiuri de albine, 

Fluturaș pe ele vine- 

Cu flori multe, parfumate, 

Alb, bleu, roz sunt colorate. 

(Zambilele) 

 

PROBA 2- ”Alege o floare, denumește-o și desparte în  

silabe cuvântul!”  
    Se vor întinde pe o masă imagini surpriză ale unor flori de 

primăvară. Vor veni pe rând copii din fiecare echipă, care  vor 

descoperi floarea din imagine, o vor denumi, vor despărți în 

silabe cuvintele și ulterior vor alcătui propoziții. 

   Voi rosti către copilul ales să dea raspunsul o formulă 

magică: “1, 2, 3 alege ce floare vrei!” 

 

PROBA 3- ”Continuă cuvântul!” 

 Voi pronunța prima silabă a cuvintelor. Exemplu: LA.  

Copii din ambele echipe vor găsi denumirea florii care începe 

cu silaba LA. Ulterior, vor găsi cuvinte care încep cu 

următoarele silabe: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu flori de 

primăvară 
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LĂ- 

ZAM- 

VI- 

BRÂN- 

LI- 

NAR- 

TO- 

 

 

Jocul 

 

Obținerea 

performanței 

 

Complicarea jocului se va realiza cu ajutorul metodei  

piramidei. Copii vor trebui să selecteze cuvinte cu denumirea 

florilor de primăvară care vor avea următoarea structură: 

 

Nivelul 4- 4 silabe 

Nivelul 3-3 silabe 

Nivelul 2- 2 silabe 

Nivelul 1-1 silabă 

 

 

Jocul  
Exercițiul 
 
Problematizarea 
 

Metoda piramidei  

 

 

 

Jetoane cu flori de 

primăvară 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

Evaluarea     Se va desemna echipa câștigătoare, se vor face aprecieri 

asupra modului în care copiii au participat la desfăşurarea 

jocului. Copiii vor fi recompensați cu stickere în formă de 

floare. 

TRANZITIE: ”Vine. vine primăvara” 

                         ”Jocul  silabelor”  

    Preșcolarii sunt așezati în cerc. Conducătorul 

jocului prezintă regula ca fiecare participant să  folosească  

prima două litere ale numelui, le va repeta ( ex. Ana - 

anan) și în același timp va face un gest. Ceilalți îl vor imita. 

Următorul participant la joc își va spune prescurtarea 

numelui format din două silabe și va executa  aceleași 

gesturi. 

    Jocul continuă până când toți participanții își spun 

numele după regula anunțată. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Joc  

de energizare 

 

Stickere cu flori 

 

 

Aprecieri verbale  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

 DATA: 26.01.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădinița cu P.P. Tudor Vladimirescu 

PROF. INV. PRESCOLAR: Trăsnea Iulia 

NIVELUL I: Grupa mijlocie A 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Evaluare" 

SUBTEMA: „Evaluare” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activitați  pe domenii experiențiale 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC 

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII:„Frunzișoare de toamnă ” 

MODALITĂŢI DE REALIZARE:  modelaj 

TIPUL DE ACTIVITATE:  consolidare  de priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Informativ: îmbogățirea cunoștințelor despre caracteristicile specifice anotimpului toamna. 

 Formativ: consolidarea  și valorificarea deprinderilor de lucru însuşite pentru efectuarea 

operaţiei simple de lucru cu materialul pus la dispoziţie; 

 Educativ: dezvoltarea simţului practic şi estetic. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Să denumească materialele puse la dispoziție; 

2. Să numească scopul în care sunt folosite aceste materiale; 

3. Să verbalizeze acțiunile îtreprinse, folosind un limbaj adecvat; 

4. Să poziţioneze corect elementele compoziţiei, respectând indicațiile date; 

1. Să folosească corect instrumentele de lucru, conform explicaţiilor educatoarei; 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 

RESURSE PROCEDURALE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, VOKI 

(METODĂ ÎNVĂŢATĂ ÎN CADRUL CURSULUI ,,NON-FORMAL LEARNING-THE 

GOLDEN DOOR FOR AN INVOVATIVE FUTURE FOR SCHOOLS”-Proiect 

Erasmus+,,Elemente de Inovație și non-formal pentru motivare în Grădinița Tudor 

Vladimirescu” 

 RESURSE MATERIALE: palșete, pastilină, calculator, boxe, șervețele umede. 

 FORME DE ORGANIZARE: frontal; 

EVALUARE: sistematică, continuă, analiza produselor activității, aprecieri verbale, recompense; 

RESURSE TEMPORALE:  25-30 de minute; 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 
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DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Evenimentul 

didactic 
Conţinut ştiinţific 

Strategii didactice 

Evaluare 

metode 

Forme 

de 

organiza

-re 

mijlo

a-ce 

1.Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfaşurarea activităţilor, pregătirea 

spațului de lucru şi a materialului 

didactic necesar desfăşurării activităţii. 

expunerea frontal  

 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

Educatoarea le ve adresa copiilor o 

scurtă serie de întrebări care pregătesc 

anunțarea temei, aflându-se în legatură 

directă cu aceasta: 

-În ce anotimp ne aflăm noi,copii? 

-În ce perioadă a ienii, mai exact? 

-Ce anotimp a plecat pentru ca iarna să 

sosească? 

-Ce se întâmplă cu frunzele copacilor 

toamna? 

 

conversaţia 

 
frontal  

 

 

 

 

3.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea îi anunță pe copii cu privire 

la sosirea unui oaspete surpiză și anume 

Heidi fetița munților din povestea mult 

îndrăgită de ei. Heidi a venit în vizită 

deoarece a pregatit pentru copii o 

povestioară tare draguță despre 

anotimpuri și mai ales despre anotimpul 

ei preferat: toamna.  

Heidi este proiectată pe ecranul pc-ului 

prin intermediul Platformei VOKI, 

redând povestea care sa îi introducă pe 

copii în temă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

VOKI 

 

 

 

 

frontal 

Calcu

lator 

 

 

boxe 

 

 

 

 

observa-

rea 

compor-

tamentu-

lui  

copiilor 
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4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea îi va anunța pe copii în 

legatura cu tema la care vor lucra în 

cadrul activității, aceasta fiind una prin 

care vor relua și își vor reaminti forma 

și culorile frunzelor de toamnă, 

modelându-le și prinzând contur cu 

propriile lor mânuțe. 

 

 

 

 

Prezentarea modelului. Se va prezenta 

modelul făcându-se o succintă analiză 

pe bază de criterii simple : ce reprezintă 

imaginea, din ce este realizată, ce 

culoare are plastilina folosită, cum 

credeți că am realizat-o?  

Intuirea materialului. 

Pe masa de lucru a fiecărui copil se vor 

afla materialele necesare activităţii: 

Planșeta pentru modelaj, diversele 

culori de plastilină. 

Demonstrarea și explicarea. 

Educatoarea va demonstra și va explica  

modul de realizare  a lucrării : 

•se modelează forma de bază a frunzei 

•se execută detaliile acesteia 

 se specifiă faptul că nu trebuie 

respectat modelul dat, copiii putând să-

și folosească crativitatea în realizarea 

lucrării. 

Executarea lucrării de către copii. 

Se trece la realizarea propriu-zisă a 

modelului. În timpul lucrului se vor da 

indicații individuale referitoare la 

folosirea corectă a materialului și a 

modului de lucru. De la caz la caz se 

vor aprecia rezultatele parțiale obținute 

de copii, stimulându-i și încurajându-i 

să continue lucrul până la teminarea lui. 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

explicația 

 

demon-

strația 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

mode-

lul 

 

 

 

 

 

 

șerve-

țele 

umed

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasti

-lină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan-

șetă 

 

 

Șreve-

țele  

Ume-

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza 

produse-

lor 

activită-

ţii 

 

 

5.Evaluarea 

activității 

Dupa ce fiecare copil  îşi va termina 

lucrarea, se va face o expoziţie cu  

pozele lucrărilor realizate. Copiii 

trebuie să îşi evalueze propriile lucrări, 

dar şi lucrările colegilor. 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

analiza 

produse-

lor 

activită-

ţii 
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6.Încheierea 

activităţii 

Se vor face aprecieri verbale colective 

şi individuale. 

 

conversaţia frontal  

aprecieri 

verbale,   
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