
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
”În aşteptarea lui Moş Nicolae”

Nivel II (5-6/7 ani)
Tema de studiu: ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema zilei: ”În aşteptarea lui Moş Nicolae .”
Forma de realizare: Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE(DLC+DOS)+ALA2
Durata: o zi.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
Locul de desfăşurare: Grădiniţa Bentipami, Baia Mare.
Strategii didactice:

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, surpriza,  harta conceptuală, 
turul galeriei, jurnalul reflexiv,  metoda benzilor desenate.

b)  Materiale  didactice:  fişe  de  lucru,  foarfeci,  lipici,  creioane,  carioca,  hârtie  colorată, 
etichete, plicuri, recompense, carton alb , imagini cu Moş Nicolae, costum de pitic, diverse 
cuburi, lego, SmartBoard, tabla magnetică.

Scopul activităţii:

 Stimularea  curiozităţii,  a  interesului  pentru cunoaşterea tradiţiilor  şi  obiceiurilor  de 
Sfântul Nicolae.

 Consolidare deprinderii de a realiza prin colaborare scopurile propuse.
 Educarea spiritului de ordine, disciplina, a spiritului critic şi autocritic.

Obiective operaţionale:

   a) cognitiv-informaţionale:
-să explice semnificaţia creştină a sărbătorilor religioase;
-să prezinte aspecte din viaţa lui Moş Nicolae;
-să enumere câteva comportamente pozitive;
-sa verbalizeze acţiunile, exprimându-se în termeni specifici fiecărui domeniu de cunoaştere.

 b) psiho-motorii
-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să execute mişcări sugerate de textul jocurilor;
-să se deplaseze într-o direcţie indicată; 

c) afectiv-atitudinale
-să participe la rezolvarea sarcinilor prin colaborare cu colegii din echipă;
-să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
-să formuleze aprecieri critice faţă de propia lucrare şi fată de lucrările celorlalţi;



                        ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂţII INTEGRATE

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă: ”Bună dimineaţa inimioarelor!” 
”Dimineaţa s-a ivit ca o uimire/ Ceasul a sunat şi visul mi-a întrerupt./ Soarele zâmbind la 
geam îmi dă de ştire,/ Că o nouă zi a-nceput./ Aş mai vrea să stau în pat dar nu se poate,/ Mă 
ridic şi mă spăl iute pe obraji/ Vreau să fiu un bun exemplu în tot şi toate/ Vreau să-l aştept pe 
Moş Nicolae.”
Salutul: ”Raceacea şi bumbumbum, eu sunt ..........şi vă salut acum.”
Prezenţa: ”Who is missing here, today?/ For our special day/ Come in the front and say.”
Calendarul naturii: Se va realiza cu ajutorul tablei magnetice.
Noutatea zilei:  Apariţia piticului trimis de Moş Nicolae.
Tranziţii: 1. Euritmie ”Sfinte Nicolae”

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) Centre de interes

Artă: ”Secvenţe din viaţa lui Moş Nicolae”
Obiective operaţionale: 
-să realizeze prin colaborare scene din viaţa Sfântului Nicolae pe baza prezentării PPT;
-să utilizeze corect instrumente de lucru specifice desenului; 

Construcţii:”Casa lui Moş Nicolae în imaginaţia mea”
Obiective operaţionale:
-să planifice prin colaborare căsuţa lui Moş Nicolae, contribuind fiecare cu propria idee;
-să folosească cuburile-lego în comun şi să colaboreze cu ceilalţi pentru a realiza casa;
-să construiască împreună şi să se bucure împreună de casa lui Moş Nicolae;

Bibliotecă: ”Bastoanele lui Moş Nicolae”- semne grafice.
Obiective operaţionale:
- să deseneze liber pe smartboard semne grafice dorite cu carioca sau cu mâna;
-să denumească semnele grafice trasate;
- să utilizeze instrumente Tic în dezvoltarea motricităţii fine; 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DLC: Povestea educatoarei: ”Cine a fost Sfântul Nicolae?”
DOS: Activitate practică: ”Scrisoare pentru Moş Nicolae”.

IV. ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ (ALA2)
    ”Cursa  Ghetuţelor” – joc distractiv 

Obiectiv operaţional : să înţeleagă şi să respecte regula de joc; 
Resurse materiale : calculator, imagini cu gheată, cadou, căciulă de pitic .
Mod de desfăşurare : în timp ce melodia ”Dansul ghetuţelor ” este pornită copiii se plimbă 
prin grupă. La semnalul dat de oprirea muzicii, educatoarea spune un cuvânt : gheată,  cadou 
sau căciulă.... copii se îndreaptă  spre locul unde este aşezat acel obiect.



EVALUARE: continuă prin aprecierea răspunsurilor,  observarea învăţării  prin colaborare, 
analiza produselor activităţii, prin concursul pe echipe.

FINALITATEA ZILEI: Înmânarea scrisorilor piticului pentru a le duce Moşului Nicolae.
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII

           Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineaţă.
” Dimineaţa s-a ivit ca o uimire/ Ceasul a sunat şi visul mi-a întrerupt./ Soarele zâmbind la 
geam îmi dă de ştire,/ Că o nouă zi a-nceput./ Aş mai vrea să stau în pat dar nu se poate,/ Mă 
ridic şi mă spăl iute pe obraji/ Vreau să fiu un bun exemplu în tot şi toate/ Vreau să-l aştept pe 
Moş Nicolae.”
           Se adresează Salutul prin care educatoarea şi copiii rostesc următoarele versuri: 
”Raceacea şi bumbumbum, eu sunt ..........şi vă salut acum.”

           Prezenţa se va face prin cântecul:
”Who is missing here, today?/ For our special day/ Come in the front and say.”

           Calendarul naturii: se vor adresa  întrebările specifice acestei etape a activităţii, iar ca 
răspuns copiii vor aşeza simbolul corespunzător pe tabla magnetică:
-Cum este vremea astăzi?
-Ce zi este astăzi?
-În ce anotimp suntem?/lună? an?



Împărtăşirea  cu  ceilalţi:  Copiii  desemnaţi  ne  povestesc  despre  semnificaţia  zilei  de  5 
decembrie, când toţi  îl aşteaptă pe Moş Nicolae. 

           Între timp, va bate cineva la uşă, va intra piticul (o colegă educatoare costumată în 
pitic) trimis de Moş Nicolae, care le aduce o scrisoare şi care doreşte să vadă ce ştiu copiii din 
grupa mare despre Sfântul Nicolae. (Piticul pleacă, lăsând răgaz copiilor pentru a se informa 
şi a se pregăti pentru a doua apariţie a sa).
           Voi prezenta  copiilor în format PPT povestea Sfântului Nicolae,  apoi  utilizând  
metoda harta conceptuală, copiii vor fi împărţiţi în 4 echipe pentru a învăţa cât mai bine ceea 
ce au aflat despre Moş Nicolae. 

ALA 1- Centre de interes.
           Voi prezenta centrele de interes, explic sarcinile de la fiecare centru apoi, voi ruga 
copiii   să aleagă centrul preferat.  Voi supraveghea şi  voi antrena copiii la fiecare centru, 
oferind explicaţii  suplimentare, acolo unde este nevoie.
                   1. Artă: ”Secvenţe din viaţa lui Moş Nicolae”.
           Copiii vor ilustra prin desen conţinutul textului prin metoda benzilor desenate.
                   2. Construcţii: ”Construim casa lui Moş Nicolae”.
           Copiii  vor construi din diverse cuburi, lego, puse la dispoziţie casa lui Moş Nicolae  
colaborând şi împărtăşindu-şi ideile.
                   3. Bibliotecă: ”Bastoanele  Moşului”.
           Copiii vor trasa bastoane pe smartboard.

           După ce copiii au finalizat activităţile pe centre prin metoda  ”Turului galeriei”, 
echipele trec pe la fiecare centru, vizualizând lucrările şi completând cu alte elemente care nu 
au fost identificate . 
           Voi finaliza această etapă de învăţare prin aşezarea în semicerc, utilizând metoda 
jurnalul reflexiv ( fiecare copil îşi spune părerea despre activitatea desfăşurată pe centre). 
Copiii  au desenat  secvenţe  din viaţa  lui  Moş Nicolae,  au construit  casa lui  şi  au decorat 
ghetuţe, în care Moşul să poată aduce darurile sale.
           Tranziţie: ”Hai la baie să ne spălăm, ca şi moşii ne aplecăm” pe cântecul: ”Sfântul  
Nicolae”(copii vor servi fructul ).

Copiii vor realiza scrisori pe care le vor trimite Moşului prin intermediul piticului.  
Scrisoarea se va realiza pe o foaie A4, pe care  vor desena sau  lipi desene cu ceea ce îşi 
doresc de la moşul. Fiecare va decupa din revistă imagini reprezentând ceea ce îşi doreşte să-i 
aducă Moşul, iar în dreapta jos, îşi va scrie numele.

  Apare din nou piticul,  care doreşte să afle câte lucruri  ştiu copiii  despre Sfântul 
Nicolae  şi  dacă  sunt  dispuşi  să  îşi  trimită  scrisorile  cu  ajutorul  lui.   Pentru  a  demonstra 
piticului  câte  ştiu,  copiii  vor realiza un mic concurs cu întrebări  care se referă la  Sfântul 
Nicolae. Concursul se va desfăşura astfel:
-vor  fi  organizate  3  echipe:  echipa  piticilor,  echipa  fulgişorilor,  echipa  steluţelor,  fiecare 
echipă va avea de răspuns la câte 5 întrebări, fiecare răspuns corect va însemna un cadou lipit  
pe o foaie  de flipchart;  echipa care va avea cele  mai  multe  răspunsuri  corecte  va câştiga 
concursul.

Apoi,  copiii  şi  educatoarea  îl  vor  invita  pe  pitic  să  se  joace  un  joc  cu  ei  ”Cursa 
ghetuţelor ”.
           Activitatea se va încheia cu înmânarea scrisorilor, şi a casetei filmate  piticului pentru  
le duce Moşului Nicolae. Piticul va pleca, iar copiii îl vor saluta.



Eveniment 
didactic

Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice

Evaluare(instrumente şi 
indicatori)

1.Moment 
organizatoric

Pregătirea  climatului psiho-afectiv 
necesar desfăşurării activităţii: sala de 
grupă,
materiale didactice,  organizare mobilier

conversaţia -observarea 
comportamentului 
nonverbal şi a ţinutei 
copiilor

2.Captarea 
atenţiei 

Se va realiza în cadrul întâlnirii de 
dimineaţă prin noutatea zilei – apariţia 
piticului
Voi prezenta povestea
Moşului Nicolae în format PPT. 

conversaţia -observarea interesului

3.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor

expunere PPT -observarea gradului de 
manifestare a atenţiei 
voluntare

4.Reactualiza
rea 
cunoştinţelor 
dobândite 
anterior 

Împărţirea copiilor pe centre, unde îşi vor 
reactualiza cunoştinţele aflate despre Moş 
Nicolae .
La centrul Artă : prin  metoda hărţii 
conceptuale vor desena scene din viaţa 
moşului.
La centrul Construcţii vor construi 
colaborând  casa lui Moş Nicolae
La centrul Bibliotecă, copiii vor scrie 
grafisme pe tabla smartboard.
După ce vor finaliza activităţile de la 
centre copiii vor trece pe la toate,  pentru 
completarea şi observarea rezultatelor 
muncii, realizând turul galeriei. După 
acest tur, se vor aşeza în semicerc îsi vor 
împărtăşi impresiile despre activităţile din 
centre (jurnalul reflexiv).
(prin tranziţia stabilită copiii vor ieşi la 
baie, pentru a se pregăti de  servirea 
fructului)

explicaţia 

conversaţia, 

harta conceptuală,

turul galeriei,

 jurnalul reflexiv,

 benzile desenate

- să înveţe să colaboreze 
majoritatea  colegilor din 
echipă la centrele alese

- să completeze lucrările 
copiilor cu cel puţin un 
element

- să îşi spună părerea 
despre activitatea 
desfăşurată pe centre 

5.Prezentarea 
conţinutului şi 
dirijarea 
învăţării

DOS: ”Scrisoare pentru Moş Nicolae”
  Copiii vor realiza scrisori pe care le vor 
trimite Moşului prin intermediul piticului. 
Scrisoarea se va realiza pe o foaie A4, pe 
care vor  desena sau vor lipi imagini cu 
ceea  ce  îşi  doresc  de  la  moşul.  Fiecare 
copil  va  decupa  din  revistă  imagini 
reprezentând  ceea  ce  îşi  doreşte  să-i 
aducă  Moşul.  Iar  în  dreapta  jos,  îşi  va 
scrie numele.

explicaţia 

conversaţia

munca individuală

- să realizeze prin metoda 
stabilită  scrisorile  pentru 
Moş Nicolae
-să decupeze cel  puţin 2 
imagini 



6.Asigurarea 
retenţiei  şi  a 
transferului 

Apare din nou piticul, care doreşte 
să  afle  câte  lucruri  ştiu  copiii  despre 
Sfântul Nicolae şi dacă sunt dispuşi să îşi 
trimită  scrisorile  prin  el.   Pentru  a 
demonstra  piticului  câte  ştiu,   vom 
desfăşura  împreună  un  mic  concurs  cu 
întrebări care se referă la Sfântul Nicolae. 
Concursul se va derula astfel:
-vor  fi  organizate  3  echipe:  Echipa 
piticilor,  Echipa  fulgişorilor,  Echipa 
steluţelor, fiecare dintre echipe va avea de 
răspuns la câte 5 întrebări, fiecare răspuns 
corect  va  însemna  un  cadou  lipit  pe  o 
foaie  de  flipchart;  echipa  care  va  avea 
cele  mai  multe  răspunsuri  corecte  va 
câştiga concursul.
Înainte de a-şi lua rămas bun de la pitic 
voi  propune  copiilor  jocul  ”  Cursa 
ghetuţelor 

explicaţia 

conversaţia

jocul  ”  Cursa 
ghetuţelor”

-  să  participe  activ  şi  să 
colaboreze  cu  ceilalţi 
copii la concursul propus

-  să  respecte  regulile 
concursului

-  să  participe  activ  la 
jocul de mişcare stabilit.

7.Încheierea 
activităţii:

Activitatea  se  va  încheia  cu  înmânarea 
scrisorilor şi  a  casetei  filmate   piticului, 
pentru  le duce Moşului Nicolae.  Piticul 
va pleca, iar copiii îl vor saluta.

conversaţia -  scrisorile  copiilor, 
filmarea activităţii.

Întrebări pentru concurs : 
Echipa piticilor : 
1. Ce lasă moşul în ghetuţe pentru copii cuminţi ?
2.Cum îl chema pe copilul care s-a născut în Betleem?
3.Câtă bunătate era în sufletul episcopului Nicolae ?
4.Ce făcea Nicolae în fiecare an ?
5.Ce făceau copii pentru a primi darurile Moşului ?
Echipa fulgişorilor :
1. Când apare povestea darurilor primite pe furiş ?
2. Ce lasă moşul pentru copii neascultători ?
3. Ce se spune dacă ninge de ziua Sfântului Nicolae?
4. Cine îl mai aşteaptă pe Moş Nicolae ?
5. Cum răsplăteşte Moş Nicolae pe fiecare copil cuminte ?
Echipa steluţelor :
1. Când apare povestea darurilor primite pe furiş ?
2. Ce lasă moşul în ghetuţe pentru copii cuminţi ?
3. Câtă bunătate era în sufletul episcopului Nicolae ?
4. Ce făceau copii pentru a primi darurile Moşului ?
5. Cine îl mai aşteaptă pe Moş Nicolae ?


