
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BASESTI
EDUCATOARE – ISTOVAN CORNELIA
NIVELUL I –grupa mijlocie 
TEMA DE STUDIU : „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
SUBTEMA – “Bucuriile Toamnei” (evaluarea proiectului tematic)
DENUMIREA  ACTIVITĂŢII  –  Activitate  integrată:  „De  vorbă  cu 
Toamna” ( DS + DOS)
TIPUL DE ACTIVITATE – Verificare şi consolidare de cunoştinţe

 DS – Cunoaşterea mediului – „De vorbă cu Toamna” (joc didactic)
DOS – „Darurile toamnei” – (aplicaţie)

SCOP:
-consolidarea  cunoştinţelor  referitoare  le elemente  ale  lumii 
înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
- fixarea  cunoştinţelor  despre   anumite  schimbări  şi  transformări  din 

mediul apropiat;
- exersarea capacităţii de a descrie verbal cunoştinţele tematice,
- verificarea  deprinderii  de  a  efectua  operaţii  cu  grupele  de  obiecte 

constituite  în  funcţie  de  diferite  criterii  date:  triere,  comparare, 
clasificare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

- verificarea capacităţii de a număra de la 1 la 3, recunoscând grupele cu 
1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

- consolidarea deprinderii de a participa  la activităţile de grup, inclusiv 
la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de 
auditor;

- exersarea capacităţii  de a cunoaşte şi  utiliza unelte simple de lucru 
pentru realizarea unei activităţi practice.

OBIECTIVE OPERATIONALE-
 – la sfârşitul activităţii didactice, copiii vor fi capabili:
a) Cognitive:

O1  –  să  cunoască  fenomene  meteorologice  şi  aspecte  generale  specifice 
anotimpului toamna;
O2 – să  cunoască  şi  să  denumească  fructele  şi  legumele de toamnă în stare 
naturală;
O3 – să enumere principalele caracteristici ale acestora;
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O4 – să separe corect fructele şi legumele;
O5 – să recunoască şi să denumească florile specifice acestui anotimp;
O6 – să grupeze florile în funcţie de un criteriu dat (culoare);
O7 – să numere conştient fructe, legume sau flori în limitele 1-3;
O8 – să recite corect şi expresiv poezii de toamnă învăţate;
O9 – să respecte regulile jocului;
O10 – să-şi exprime opinia faţă de lucrarea realizată.

b) psiho- motrice:
O11 – să mânuiască corect materialul pus la dispoziţie;
O12 – să sorteze jetoanele cu fructe, legume şi flori conform indicaţiilor;
O13 – să se grupeze pe echipe conform cerinţei;
O14  –  să  execute  în  grup  tema  dată,folosind  materialele  de  lucru  specifice 
activităţilor practice;

c) afectiv – motivaţionale:
O15 – să-şi cultive sentimentele de dragoste şi admiraţie faţă de fenomene şi 
corpuri caracteristice anotimpului toamna;
O16 – să se conformeze regulilor grupului, cooperând adecvat pentru realizarea 
hărţii (“Lotusul”).

STRATEGII DIDACTICE
Metode  şi  procedee: conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul,  brainstorming-ul, 
metoda „Lotus”, Turul galeriei .
Mijloace  didactice:  legume,  fructe  şi  flori  în  stare  naturală,  jetoane, 
medalioane, lipici, carton colorat, coşuleţe, păpuşă Zâna Toamnă, recompense.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: frontal, pe grupe, individual.

BIBLIOGRAFIE:
MECT – “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2008, Ed. DPH
Silvia Breben – “Metode interactive de grup” – ghid metodic
L. Culea, A. Sesovici – „Activitatea integrată în grădiniţă”, Bucureşti, Ed. DPH, 
2008.
Ştefania  Antonovici  –  “Cunoaşterea  mediului  în  grădiniţă”  –  Bucureşti,  Ed. 
DPH, 2010.

EVENIMENT 
DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC
 

STRATEGII       DIDACTICE EVALUARE

  Resurse
 materiale

 Metode şi
  procedee

Moment
organizatoric

    Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării activităţii: 
aerisirea  sălii  de  grupă,  pregătirea  materialului  didactic. 
Pregătirea  climatului  psiho-afectiv  necesar  desfăşurării, 
asigurarea  ordinii  şi  disciplinei.  Intrarea  ordonată  a  copiilor  în 
sala de grupă.

Captarea
atenţiei

    Printr-un ghicitoare, se cere copiilor să numească anotimpul 
dat:
Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit
Plouă, plouă întruna, 
Cine a sosit?

Conversaţia
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    Se  descoperă  elementul  surpriză,  păpuşa  Zâna  Toamnă. 
Aceasta  le  aduce  copiilor  legume,  fructe  şi  flori  specifice 
sezonului.
             Astăzi vreau să-mi arătaţi
             Dacă ştiţi să vă jucaţi;
             Bine toţi să vă gândiţi,
             Şi să-mi spuneţi tot ce ştiţi!

Păpuşa 
“Zâna 
Toamnă”

explicaţia
Observarea  
comportamentul
ui nonverbal

Anunţarea temei 
şi enunţarea 
obiectivelor

Se  va  transmite  copiilor  că  pe  parcursul  acestei  activităţi  vor 
trebui  să  arate  Zânei  Toamna  cât  de  bine  cunosc  ei  fructele, 
legumele şi florile  şi ce au învăţat despre ele.

Dirijarea
Învăţării

            Se comunică regulile jocului: copiii vor gusta bucăţi de 
fructe şi legume, încercând să ghicească ce au gustat.
      Eu sunt Toamna cea ghiduşă
      Ce vă-mbie jucăuşă
      Ca din coşurile-ncărcate, 
      Să alegeţi pe gustate!
   Fructul sau leguma ghicită, se aplică pe panou, formând două 
mulţimi separate, ca reprezentare simbolică.
    Pentru că au lucrat  corect,  Zâna dăruieşte  flori  copiilor,  cu 
rugămintea de a le aşeza în vaze separate, în funcţie de culoare. 
Vor remarca parfumul, culoarea, petalele, frunzele, etc.
    Complicarea jocului:
Se  va  cere  copiilor  să  o  ajute  pe  Zâna  Toamna  să  sorteze 
legumele de fructe şi să le aşeze în două coşuri diferite. În timp ce 
câte un copil va fi numit să o ajute  pentru a separa legumele de 
fructe, se vor da indicaţii de genul: „Aşează două mere în coşul 
fructelor  de  toamnă”,  “Pune  trei  cepe  în  coşul  legumelor  de 
toamnă”.
       După terminarea acestei sarcini,  Zana îi va împărţi pe copii 
în patru echipe: echipa frunzelor galbene, echipa fructelor, echipa 
legumelor, echipa crizantemelor. Zâna va oferi în dar copiilor câte 
un medalion, în funcţie de care se va face repartizarea acestora pe 
echipe,  aşezându-se fiecare  la măsuţe dinainte stabilite.  Se vor 
explica regulile jocului.  Astfel,  fiecare  echipă  va primi  diferite 
jetoane  pe  care  vor  trebui  să le  sorteze  şi  să  le  lipească  pe  o 
bucată de carton.
      Se va lucra pe echipe. Ex. – echipa legumelor, va selecta din 
mulţimea  de  jetoane  doar  jetoanele  care  reprezintă  legume de 
toamnă şi le vor lipi pe carton.
   În realizarea sarcinii  copiii vor fi supravegheaţi  şi la nevoie 
îndrumaţi.
   După ce vor termina sarcina de lucru, câte un reprezentant al 
fiecărei echipe  va aduce cartonul pe care a lucrat echipa sa şi îl 
va fixa pe panou în jurul imaginii cu Zâna Toamna.
    Munca fiecărei echipe va fi analizată şi la nevoie corectată sau 
recompensată cu aplauze.

Bucăţele de 
fructe şi 
legume, pe o 
farfurie

Crizanteme 
de culori 
diferite, în 
stare 
naturală

Fructe şi 
legume în 
stare 
naturală, 
coşuri

Medalioane

Jetoane, 
carton 
colorat

explicaţia

Jocul

Exerciţiul

exerciţiul

Turul
galeriei

Aprecieri 
verbale

Corectarea 
răspunsurilor

Evaluări 
individuale

Aprecieri 
verbale

Observarea 
modului de 
cooperare şi 
relaţionare 
dintre copii

Evaluare 
colectivă

Obţinerea 
performanţei

Fişe de muncă independentă.
   

Fişe de 
evaluare 
individuală

Evaluare 
individuală

Asigurarea 
retenţiei

Se precizează că harta pe care au realizat-o în urma activităţii îi 
va ajuta să îşi amintească mereu de culorile toamnei, de fenomene 
specifice, de fructe şi legume, de minunatele flori.

Harta 
conceptuală

Metoda 
„Lotus”

Aprecieri 
verbale 
recompense

Încheierea 
activităţii

 Se vor face aprecieri colective şi individuale asupra modului de 
participare la activitate şi se vor împărţi recompense.
Activiatea se va incheia printr-un scurt program artistic dedicat 
Zanei Toamna .

recompense
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FISA  INTERDISCIPLINARA DE EVALUARE PENTRU PROIECTUL TEMATIC

“BUCURIILE TOAMNEI” (DS, DOS), 

Itemi:
1. Care este tabloul de toamna ?(pune o bulina galbena ) Coloreaza crizantema!
2. Formeaza grupe de frunze dupa marime si coloreaza-le pe cele din grupa cu “mai multe”, in culorile toamnei!
3. Incercuieste cu rosu grupa de fructe  si cu albastru, grupa de legume!
4. Coloreaza marul si morcovul, cu culorile potrivite!
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