
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu program normal, Bocicoiu-Mare

Nivelul I Grupa combinată: mijlocie

Propunător: Prof. înv. preşcolar Lăpuşan Mariana

Tema anuală de învăţare: ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

Tema proiectului tematic: ,,TOAMNA”

Tema săptămânii: ,,BOGĂŢIILE TOAMNEI”

Tema activităţii: ,,PLEACĂ TOAMNA DE LA NOI”

Tipul activităţii: convorbire, exersarea unor priceperi şi deprinderi

Elemente componente ale activităţii integrate:

DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
Domeniul limbă şi comunicare (DLC)

– ,,De vorbă cu Zâna Toamnă”convorbire
Domeniul  om şi societate (DOS)

- Activitate practică: ,,Tablou de toamnă”lipire, rupere, mototolire

Scopul activităţii: 
• Verificarea,  aprofundarea  şi  consolidarea  cunoştinţelor  dobândite 

referitoare  la  anotimpul  bogăţiilor  –  schimbări  ale  vremii,  fructe, 
legume şi flori;

• Formarea şi  consolidarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea 
tabloului de toamnă.

Obiective operaţionale: 
Grupa mică-mijlocie: 

– să participe la activităţile de grup atât ca vorbitor cât şi ca ascultător;
– să denumească anotimpul toamna;
– să enumere aspecte carcateristice anotimpului toamna;
– să recite cursiv versuri din poeziile învăţăte;
– să intoneze corect cântece de toamnă;
– să  utilizeze  corect  materialele  de  lucru  (hârtie  creponată,  glasată, 

lipici);
– să respecte tehnica de lucru şi etapele realizării lucrării;
– să coopereze la realizarea sarcinii în cadrul grupului;
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– să-şi aprecieze efortul depus la activitate;
Grupa mare:

– să răspundă corect, coerent şi cursiv la întrebările adresate;
– să descrie aspecte generale al anotimpului toamna;
– să recite versuri dedicate toamnei;
– să se exprime corect din punct de vedere gramatical;
– să respecte tehnica de lucru şi etapele realizării lucrării;
– să coopereze la realizarea sarcinii în cadrul grupului;
– să-şi aprecieze efortul depus la activitate.

Strategii didactice: 
a. Metode  şi  procedee:  conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul,  lotus,  turul 

galeriei, mâna oarbă, munca în echipă, posterul, munca independentă;
b. Resurse materiale: fructe şi legume din hârtie, lipici, hârtie creponată, 

coşuleţ cu fructe, coşuleţ cu legume, crizanteme, aparat foto, panou de 
prezentare, proiector conectat la calculator, scrisorile zânei;

c. Forme de realizare: frontal, pe grupuri.

Durata: 40-45 minute

Bibliografie:
– M.E.C.T. – ,,Curriculum pentru învăţământ preşcolar”,2008
– M.E.C.T. – ,,Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor 

de la 3 la 6 ani”
– ,,Revista învăţământului preşcolar” nr. 3-4/2011

– www.didactic.ro  
–
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EVENIMENT
DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI
PROCEDEE

EVALUARE

1.Moment
organizatoric

 Se va pregăti climatul unei bune desfăşurări a activităţii: 
– aerisirea sălii de grupă;
– aranjarea scăunelelor în semicerc;
– pregătirea materialului.

Conversaţia Observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor

2. Captarea 
atenţiei

  Întâlnirea  de  dimineaţă:  cântăm  împreună  cântecelul 
,,Bună dimineaţa”.

  Se  completează  calendarul  naturii:  ziua,  luna,  data, 
prezentarea vremii.

  Se  aprecizează  că  au  mai  rămas  două  zile  din  luna 
noiembrie, ultima lună de toamnă.

  Se aude un ciocănit în uşă şi apare Zâna Toamna cu două 
scrisori şi bogăţii ale ei, fructe şi legume, pe care le dăruieşte 
copiilor.

  Se citeşte prima scrisoarea de către educatoare:  toamna 
îşi ia bun rămas însă ar dori să aibă o amintire de la copii. 
(Anexa 1)                                     

Conversaţia

Explicaţia

Surpriza 

Aprecieri verbale

Frontală

Observarea 
comportamentului 
verbal  şi  nonverbal 
al copiilor

3. Anunţarea
temei şi a 

obiectivelor

   Copiii recunosc Toamna şi se anunţă tema activităţii: vom 
discuta  despre ce  ştim şi  ce  am învăţat  până  acum despre 
anotimpul toamna.

După  încheierea  discuţiilor  se  va  realiza,  ca  amintire 
pentru Toamnă, un poster (tablou cu frumuseţile şi bogăţiile 
ei).

Conversaţia

Explicaţia

Aprecieri verbale

4. 
Desfăşurarea 

activităţii
a)  

Reactualizare
a 

cunoştinţelor  
dobândite  
anterior 

Tranziţie: cântecul ,,Acum e toamnă da”.

Se poartă o scurtă convorbire cu copiii. Aceştia sunt invitaţi 
să  exploreze  decorul  şi  să-şi  reamintească  cunoştinţele 
acumulate în perioada Proiectului tematic ,,Toamna”: 

▪ Câte luni durează toamna?

▪ Care sunt acestea?

▪ Ce ştim despre luna septembrie?

▪ Când se coc fructele?

▪ Ce munci desfăşoară oamenii?

▪ Ce se întâmplă cu păsările?

▪ În ce lună ne aflăm?

▪ Suntem la începutul sau la sfârşitul toamnei?

▪ Cum este vremea?

Conversaţia

Explicaţia

Observarea 
comportamentului 
verbal  şi  nonverbal 
al copiilor

Frontală 

Probă orală: 
enumerarea unor 
aspecte 
caracteristice 
toamnei

Aprecieri  verbale 
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b)Dirijarea  
învăţării

Se recită o poezie de toamnă în cinstea zânei.

Tranziţie: Joc cu text şi cânt ,,Bate vântul frunzele”

 Fiecare copil  alege o frunză-ecuson galbenă,  roşie sau 

portocalie şi se aşază la măsuţa care are ca simbol culoarea 

frunzei  alese.  Materialele  de  lucru  sunt  împărţite  pe  trei 

centre.

Masa 1: FRUNZĂ GALBENĂ 

(grupa mare/mijlocie)

Sarcini de lucru: Pe silueta frunzelor se vor executa elemente 

grafice,  puncte,  linii  oblice  înclinate  spre  dreapta  şi  spre 

stânga. Fiecare copil din echipă va scrie un rând de bastonaşe 

şi  va  trece  frunza  colegului  său  care  va  continua  scrierea 

elementelor.  Se urmăreşte ca fiecare copil  să scrie câte un 

rând de elemente grafice, utilizând culoarea preferată. Astfel 

se va putea recunoaşte  munca fiecărui  copil  după culoarea 

aleasă.

Masa 2: FRUNZĂ PORTOCALIE

(grupa mijlocie)

Sarcină de lucru: Copiii îşi aleg siluete de fructe şi legume 

apoi  rup  şi  mototolesc  bucăţi  de  hârtie  creponată,  lipind 

cocoloaşele obţinute  pe acestea.

Masa 3: FRUNZĂ ROŞIE

(grupa mică)

Sarcină  de  lucru:  Copiii  vor  ansambla  elementele 

componente ale crizantemei. Pe tulpină se lipesc frunzuliţele 

iar în vârful ei se lipeşte floarea. 

Se  execută  exerciţiul  de  încălzire  a  muşchilor  mici  ai 

mâinilor: ,,mişcăm degeţelele” şi ,,cade ploaia”. 

Se trece la realizarea sarcinilor de la fiecare măsuţă.

La  terminarea  muncii  fiecare  echipă  vizitează  celelalte 

două centre şi apreciază lucrările colegilor.

Conversaţia

Explicaţia

Lotus

Exerciţiul

Explicaţia

Explicaţia

Exerciţiul

Munca 
independent
ă

Turul 
galeriei

individuale

Observarea 
comportamentului 
nonverbal  al 
copiilor

Observarea 
comportamentului 
nonverbal  al 
copiilor

Observarea 
comportamentului 
nonverbal  al 
copiilor
Observarea 
comportamentului 
nonverbal  al 
copiilor

Frontală
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5. Obţinerea 
performanţei 
şi asigurarea 

feed-back-
ului

Fiecare echipă va duce lucrările executate şi le va aşeza 
pe  panou  la  locul  potrivit:  unele  frunze   pe  ramurile 
copacului şi restul pe iarbă, legumele şi fructele în coşuleţele 
lor, iar crizantemele vor forma ,,buchetul Toamnei”. Copiii 
privesc posterul  realizat  prin colaborare şi  motivează locul 
ales  pentru fiecare  simbol  al  toamnei.  (…De ce  sunt  doar  
câteva frunze în copac?/ De ce aţi aşezat fructele şi legumele  
în  coşuri?/De  ce  am  ales  crizanteme  pentru  ,,buchetul  
Toamnei”?...)

Analiza 
produselor 
activităţii

Posterul

Aprecieri 
frontale  şi 
individuale

6. Evaluare Copiii  se  aşează  în  semicerc  şi  li  se  citeşte  a  doua 
scrisoarea trimisă de Zâna Toamnă.(Anexa 2) Se intonează 
un cântecel despre toamnă.

Conversaţia Aprecieri frontale şi 
individuale

7. Încheierea 
activităţii

Se fac aprecieri generale pe echipe pentru efortul depus la 
activitate şi se oferă stimulente.

ANEXA 1 

Unii-mi spun                                                     Eu m-am pregătit de drum, 
 ,,Toamna bogată!”                                            Şi, vă rog, pe voi, acum
Alţii, ,,Zâna cea brumată!”                                Cu toţii să m-ajutaţi:
Eu, golesc grădinile                                           Tot ce ştiţi să-mi demonstraţi,
Să umplu cămările,                                            Cum lucraţi să-mi arătaţi.
Dar, sunt tare supărată                                       n echipă de lucraţi Ȋ
Că tabloul preferat                                             Tabloul mi-l terminaţi!
A rămas neterminat.
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