
GRADINITA DE ARTA

CERC  PEDAGOGIC

Grupa: Mare

Tema anuala de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Tema săptămânii: Toamna

Forma de realizare: ADP+ALA+ADE

 Categorii de activitate

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Prezenţa, calendarul naturii, salutul, noutaţile 
zilei.

ALA I: 1. Artă: Coşul toamnei – rupere şi lipire

2. Construcţii: Piaţa

3. Joc de rol: Salată orientală

ALA II: Carnavalul toamnei – joc  cu subiecte din poveşti şi basme

ADE: DLC: Cuvinte fermecate de la Zâna toamnei date – joc didactic

           DPM: Obstacolele toamnei – parcurs aplicativ



Scopul activităţii:

   Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de    întelegere şi utilizare 
corectă a semnificatiilor structurilor verbale orale.

   Educarea unei exprimari verbale orale corecte din punct de vedere 
fonetic, lexical, sintactic.

   Consolidarea deprinderilor motrice de baza si utilitar aplicative.

   Formare si consolidarea deprinderilor practice de munca.

   Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, presociale si proactive.

Activitati liber alese ALA I

Obiective operationale:

1. Artă:

- sa utilizeze corect instrumentele de lucru;

- sa coopereze in realizarea temei;

- sa rupa potrivit hartia dupa un contur dat;

- sa pastreze ordinea si curăţenia.

2. Constructii:

- sa imbine armonios formele in scopul realizarii temei;

- sa găsească utilitatea potrivita constructiei realizate;

- sa coopereze in realizarea constructiei.

3. Joc de rol:

- sa respecte normele de igiena necesare pentru realizarea temei;

- sa precizeze corect alimentele;



- sa manifeste spirit de echipa;

- sa aranjeze corespunzator masa pregatind-o astfel pentru a-si servi toti 
colegii;

- sa manuiasca materialul de uz gospodaresc in prepararea salatei.

 Resurse

Procedurale: exercitiul, explicatia, conversatia, observatia, demonstratia, munca in 
grup.

Activitatii pe domenii experientiale ADE

DLC: Cuvinte fermecate de la Zâna toamnei date – joc didactic.

Obiective operationale:

- Sa dialogheze cu partenerul transmitand receptorilor un mesaj simplu despre 
toamna;

- Sa se foloseasca de actiunile motrice invatate pentru a imita actiunile 
efectuate de personajele pe care le interpreteaza;

- Sa se exprime corect in porpozitii simple si dezvolate;

- Sa initieze un dialog insusindu-si vocea, misarile si comportamentul 
personajului care il interpreteaza;

- Sa respecte regulile jocului

 Resurse

Procedurale: conversatia, explicatia, povestirea, dramatizarea, exercitiul.

Materiale: marionete reprezentand diferite personaje, panou teatru.

Organizatorice: pe echipe, frontal.

Elemente de joc:

      -    aplauze, 



- interpretare de roluri,

- manipularea materilalului didactic- marionete,

- mimarea unei acţiuni specifice,

- mişcare,

- limitarea timpului prin bătăi din palme,

- închidera şi deschiderea ochilor.

                           

DPM “Obstacolele toamnei” – parcurs aplicativ

Obiective operationale:

- Sa execute corect miscarile motrice de baza: mers, alergare, sarituri;

- Sa manifeste in timpul activitatii atitudinii de cooperare, spirit de echipa;

- Sa parcurga distanta ceruta efectuand corect fiecare miscare intr-un timp cat 
mai scurt.

      Jocuri si activitati recreative – ALA II

Joc cu subiecte din poveşti şi basme: “Carnavalul toamnei” 

Obiective operationale:

- sa respecte regulile jocului folosindu-se de miscare;

- sa prezinte personajul interpretat cat mai bine;

- sa intretina o admosfera de joc prin participarea afectiva.



                      Bibliografie: 

 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH- Bucureşti, 2009

 “Revista învăţământului preşcolar”, Editura Arlequin, 2009

 “Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei”, Editura Eurodidact, Cluj 
Napoca, 2006

 “Învăţarea bazată pe proiecte”, Editura Arves, 2009



            Scenariul zilei

Înainte de venirea copiilor in grupa se pregatesc o parte din materiale.

Ziua incepe cu intalnirea de dimineata. “Buna dimineata, dragi copii!” “Cum 
este vremea azi?”.

Se completeaza calendarul naturii.

          Salutul:            “Dimineata a sosit

     Toţi copii au venit

                          În cerc să ne aşezăm 

                          Cu toţii să ne salutăm!”

Împărtăşirea: „Fructul/ leguma preferată” convorbire.

Noutăţile zilei: „Astăzi vom face multe lucruri interesante, dar toate le veţi 
afla la momentul potrivit”.

La întoarcerea de la masă, copiilor li se prezintă cele trei centre de interes 
deschise, oferta de materiale şi sarcinile pe care le au de realizat la fiecare 
centru.

La centrul Artă trebuie să rupă hârtia respectând culoarea fructelor/ 
legumelor din imagine; să aplice lipici pe suprafaţa coşului şi a fructelor/ 
legumelor şi pe urmă să lipească hârtia ruptă. Toate aceste sarcini trebuie 
îndeplinite şi efectuate în echipă, cooperând unul cu celălalt la realizarea 
sarcinilor. 

La centrul Construcţii, copiii vor trebui să construiască piaţa de legume/ 
fructe cu ajutorul cuburilor, al truselor Lego, a rotodiscurilor şi al fructelor.

La centrul Joc de rol trebuie să taie cartofii, ouăle, castraveţii muraţi, să le 
amestece când au finalizat tăierea lor şi mai apoi să condimenteze salata. 



Traziţii: „Suntem veseli şi vioi

                C-a venit toamna la noi!”

Programul zilei continuă cu activităţile comune: DLC –„Cuvinte fermecate 
de la Zâna toamnei date!” joc didactic, respectiv DPM – „ Obstacolele 
toamnei” parcurs aplicativ.

În ultima etapă a zilei – ALAII, copii se costumează în diverse personaje 
cunoscute şi vor realiza „ Carnavalul toamnei” joc cu subiecte din poveşti 
şi basme. La întrarea  în sala, copii deghizaţi intonează cântecul „ Carnaval, 
carnaval!” după care se aşează pe scaunele aranjate în formă de semicerc. Pe 
rând fiecare copil va veni în faţă la microfon să-şi prezinte personajul. În 
prezentarea personajului copii se vor ajuta de expresiile folosite de 
personajul interpretat, îşi vor preface vocea pentru a fii cât mai asemănătoare 
cu a personajului şi vor folosi acolo unde e nevoie mişcările personajului. 

Carnavalul se va încheia cu muzică, dulciuri şi voie bună. Astfel copiii fiind 
foarte încântaţi şi mulţumiţi de ziua respectivă.


