
PROIECT DIDACTIC

Grupa : mare
Tema integratoare : Cine sunt?/suntem ?
Tema activită iiț  : ” Pot să fiu de ajutor ”
Tipul de activitate : activitate cu con inuturiț  integrate
Forma de realizare : exerci ii-jocț
Scopurile activită iiț  :

- exersarea deprinderii de a cânta cursiv, respectând linia
melodică, si de a dansa respectând succesiunea pa ilorș  de dans

- antrenarea deprinderii de a sesiza stări emo ionaleț  indicate de
expresia fe ei,ț  după diferite întâmplări

- fixarea cuno tin elorș ț  referitoare la figurile geometrice

Domenii experien ialeț  : tiin e,Ș ț  Om iș  societate, Estetic iș  creativ

ALA : Artă : ” Desenează copilul!”
         tiin ăȘ ț  : ”Ordonează copii după mărime!”
          Joc de rol :” Să îngrijim păpu ile!ș ”
          Bibliotecă : ” Sortăm imagini cu haine groase iș  sub iri!ț ”

obiective opera ionaleț  :
- să enumere păr ileț  componente ale corpului uman
- să recunoscă membrii familiei cu ajutorul ghicitorilor
- să execute corect pa iiș  dansului
- să sorteze figurile geometrice după formă, mărime iș  culoare
- să men ionezeț  câteva norme iginico-sanitare de îngrijire 

corporală
- să recunoască starea emo ionalăț  a colegilor după fotografii, 

povestiri
- să traseze conturul după puncte iș  să coloreze în contur
- să contureze după ablonș
- să picteze într-un spa iuț  dat



Strategii didactice 
Metode iș  procedee: conversa ia,ț  explica ia,ț  demonstra ia,ț  jocul , 
exerci iulț  ;
Material didactic: păpu i,ș  haine, fi eș  individuale, figuri geometrice, 
acuarele, creioane colorate, calculator, siluete de copii, obiecte de uz 
personal.
Durata : o zi.

SCENARIUL ACTIVITĂ IIȚ  
De diminea ăț  copii sunt vizita iț  de Maria, o marionetă tristă, care 

îi roagă să o ajute să î iș  termine treaba până când vin fra iiț  ei de la 
coală.ș  Ace tiaș  au plecat în mare grabă iș  au lăsat toate lucrurile 

împră tiateș  : hainele pe jos, păpu ileș  murdare, desenele neterminate, 
siluetele copiilor amestecate. Maria nu se descurcă să facă toate 
aceste lucruri singură iș  îi roagă pe copii să o ajute,Ei sunt încântat iț  
să facă o faptă bună, a aș  că fiecare î iș  alege sectorul unde vrea să 
lucreze iș  începe lucrul.

Se anun ăț  tema pentru fiecare centru :
Bibliotecă : ”  Sortăm hainele groase iș  pe cele sub iriț  iș  le 

a ezămș  pe sfoară(imagini)-vor fi pregătite două sfori pe care copii 
vor trebui să întindă hainele, cele sub iriț  pe sfoara ro ieș  iș  cele 
groase pe sfoara albastră.

tiin ăȘ ț  :” A eza iș ț  copii la grupa lor:cei mici la grupa mică, cei mari 
la grupa  mare”- se realizează două machete, una pentru grup amică 
iar una pentru grupa mare.Copii trebuie să sorteze siluete de 
pre colariș  iș  să le a ezeș  corect: cele mici la grupa mică iș  cele mari la 
grupa mare .

Joc de rol : ”  Să îngrijim păpu ileș  !”- câteva păpu iș  murdare, 
ciufulite, neîmbrăcate vor fi puse la sector.Copii vor avea la dispozi ieț  
apă, săpun, piaptăn, prosop, haine cu ajutorul cărora vor aranja 
păpu ile.ș

Artă :” Trasează conturul unui copil iș  apoi colorează silueta!”- la 
acest centru vor desena după linii punctate silueta unui copil, apoi o 
vor colora.

Tranzi ieț  : cântecul : ”Ne jucăm, ne jucăm!”



Î iș  fac apari iaț  cei doi fra iț  ai Mariei(marioneta), care sunt 
prezenta iț  ca fiind de vârstă colară.ș  Copii î iș  aleg un lider care va 
prezenta colarilorș  ce a lucrat fiecare grup. Drept mul umireț  că au 
lucrat corect iș  au ajutat-o pe sora lor, colariiș  le dăruiesc copiilor un 
tablou.Ace tiaș  observă tabloul iș  realizază că toate desenele sunt 
realizate din figuri geometrice. Împreună cu educatoarea hotărărsc 
să le arate colarilorș  că iș  ei tiuș  foarte multe lucruri despre figurile 
geometrice . Urmează apoi să sorteze figurile geometrice după 
formă, mărime iș  culoare. La solicitarea educatoarei copii aleg din 
co ule eș ț  diferite figuri geometrice sau diferite culori, după care 
rezolvă fi aș  matematică, care are următoare sarcină : ”Colorează cu 
ro uș  triunghiurile, cu galben cercurile, cu albastru pătratele!”

colariiȘ  îi felicită pe copii pentru că s-au descurcat foarte bine, 
dar din păcate, sunt pu inț  supăra iț  că au uitat tema pentru coalăș  iș  
nu mai au timp să o facă, drept pentru care copii se oferă să îi ajute. 
Astfel, se trece la realizarea activită iiț  de educa ieț  plastică: grupa iț  
în perechi pre colariiș  sunt a eza iș ț  în dreptul unei foi de 
flipchart.Foile sunt prinse de perete,în fiecare pereche, un copil este 
a ezatș  în dreptul foii, iar celălalt trasează conturul. După realizarea 
conturului foile se a eazăș  pe masă, iar copii se grupează în echipe a 4 
copii, urmând să picteze sau să coloreze cu cretă ori creioane cerate 
fiecare siluetă.

Rutină :  Pentru a- iș  puta ajuta prietenii în continuare, copii sunt 
ruga iț  să iasă pentru a se spăla pe mâini.

La întoarcerea în sală fra iiț  Mariei sunt supăra iț  deoarece nu î iș  
găsesc hainele cu care să se schimbe. Educatoarea îi roagă pe copii să 
caute hainele, ace tiaș  le găsesc iș  le separă: haine de feti eț  iș  haine 
de băie i.ț  colariiȘ  se schimbă, apoi se a eazăș  cu copii pe covor pentru 
a vedea ni teș  poze.

Pe panou sunt desenate fe eț  de copil cu două stări emo ionaleț  
(vesel, trist). În timp ce se derulează pozele( în poze sunt copii 
grupei, surpin iș  în zilele anterioare , în diferite ipostaze), ace tiaș  
stabilesc starea emo ionalăț  a fiecărui copil din fotografie. După ce s-
au derulat toate, se face o evaluare a zilei în care s-au făcut 
instantaneele : câ iț  copii tri tiș  iș  câ iț  veseli.



colariȘ  prezintă apoi iș  ei poze cu colegii lor. Pe spatele fiecărei 
fotografii este o scurtă povestioară care îi ajută pe copii să 
stabilească starea persoanei din fotografie, apoi sunt ruga iț  să 
asocieze starea emo ionalăț  stabilită cu simbolul adecvat.

La final copii se joacă cu colariiș  ”  Dansul scăunelelor”, apoi 
colariiș  îi felicită iș  le mul umescț  pentru că i-au ajutat, împreună 

constată că azi sunt cu to iiț  ferici iț  iș  cei mici primesc o recompensă 
din partea colarilor.ș

SECVEN AȚ  
DIDACTICĂ

ORGANIZAREA ACTIVITĂ IIȚ STRATEGII 
DIDACTICE

EVALUARE/ 
FEEDBACK

1. Moment 
organizatoric

- aerisirea sălii de grupă 
- pregătirea materialului didactic 
- aranjarea mobilierului pe grupuri

- observarea 
comportamentul
ui nonverbal

2. Captarea 
aten ieiț

Se realizează printr-o scurtă conversa ieț  mediată de 
educatoare între păpu aș  venită în vizită iș  copii grupei. 
Maria îi roagă pe copii să o ajute săă î iș  termine treaba 
până se întorc fra iiț  ei de la coalăș

Conversa iaț - observarea 
comportamentul
ui nonverbal

3.Anun areaț  
temei 

”  Astăzi o să le arătăm colarilorș  că noi timș  multe 
lucururi iș  că le putem fi de ajutor”

Expunerea - capacitatea 
de aten ieț

4. 
Desfă urareș
a activită iiț

Se anun ăț  tema pentru fiecare centru :
Bibliotecă : ” Sortăm hainele groase iș  pe cele sub iriț  iș  
le a ezămș  pe sfoară(imagini

tiin ăȘ ț  :”  A eza iș ț  copii la grupa lor:cei mici la grupa 
mică, cei mari la grupa  mare”
Joc de rol : ” Să îngrijim păpu ileș  !”
Artă :”  Trasează conturul unui copil iș  apoi colorează 
silueta!”
Când totul este gata, intră în activitate cei doi colariș  
mai mari( fra iiț  Mariei).Copii î iș  aleg un lider de la 
fiecare grup, pentru a le prezenta ceea ce s-a 
lucrat.După prezentarea fiecărui grup copii cântă 
musafirilor cântecul ”  Familia mea!”. În semn de 
mul umireț  colariiș  dăruiesc le dăruiesc copiilor un tablou 
realizat din figuri geometrice. După câteva discu iiț  pe 
marginea tabloului copii sunt solicita iț  să  sorteze 
figurile geometrice după formă, mărime iș  culoare. La 
solicitarea educatoarei copii aleg din co ule eș ț  diferite 
figuri geometrice sau diferite culori, după care rezolvă 
fi aș  matematică, care are următoare sarcină : 
”Colorează cu ro uș  triunghiurile, cu galben cercurile, cu 
albastru pătratele!”

Explica ia,ț  
exerci iulț

Explica ia,ț  
demonstra iaț

Exerci iulț

- în elegereaț  
cerin eiț

- exprimare prin 
probe 
individuale

- aprecieri 
verbale pozitive



colariiȘ  îi felicită pe copii pentru că s-au descurcat 
foarte bine, dar din păcate, sunt pu inț  supăra iț  că au 
uitat tema pentru coalăș  iș  nu mai au timp să o facă, 
drept pentru care copii se oferă să îi ajute. Astfel, se 
trece la realizarea activită iiț  de educa ieț  plastică: 
grupa iț  în perechi pre colariiș  sunt a eza iș ț  în dreptul 
unei foi de flipchart.Foile sunt prinse de perete,în 
fiecare pereche, un copil este a ezatș  în dreptul foii, iar 
celălalt trasează conturul. După realizarea conturului 
foile se a eazăș  pe masă, iar copii se grupează în echipe a 
4 copii, urmând să picteze sau să coloreze cu cretă ori 
creioane cerate fiecare siluetă.
Rutină :  Pentru a- iș  puta ajuta prietenii în continuare, 
copii sunt ruga iț  să iasă pentru a se spăla pe mâini.
La întoarcerea în sală fra iiț  Mariei sunt supăra iț  
deoarece nu î iș  găsesc hainele cu care să se schimbe. 
Educatoarea îi roagă pe copii să caute hainele, ace tiaș  le 
găsesc iș  le separă: haine de feti eț  iș  haine de băie i.ț  

colariiȘ  se schimbă, apoi se a eazăș  cu copii pe covor 
pentru a vedea ni teș  poze.

Pe panou sunt desenate fe eț  de copil cu două stări 
emo ionaleț  (vesel, trist). În timp ce se derulează pozele( 
în poze sunt copii grupei, surpin iș  în zilele anterioare , în 
diferite ipostaze), ace tiaș  stabilesc starea emo ionalăț  a 
fiecărui copil din fotografie. După ce s-au derulat toate, 
se face o evaluare a zilei în care s-au făcut 
instantaneele : câ iț  copii tri tiș  iș  câ iț  veseli.

colariȘ  prezintă apoi iș  ei poze cu colegii lor. Pe spatele 
fiecărei fotografii este o scurtă povestioară care îi 
ajută pe copii să stabilească starea persoanei din 
fotografie, apoi sunt ruga iț  să asocieze starea 
emo ionalăț  stabilită cu simbolul adecvat.

Conversa iaț

Exerci iulț

Expunerea

Problematiza
rea

Expunerea

Exerci iulț

- evaluare pe 
echipe
- corectitudinea 
execu ieiț

- observarea 
atitudinilor 
emo ionaleț  pe 
parcursul 
derulării 
activită iiț

- aprecieri 
verbale pozitive

- aprecieri 
verbale frontale

- evaluare 
individuală

- observarea 
comportamentul
ui nonverbal

- corectarea 
răspunsurilor

5. În 
cheierea 
activită iiț

La final copii se joacă cu colariiș  ”  Dansul 
scăunelelor”, apoi colariiș  îi felicită iș  le mul umescț  
pentru că i-au ajutat, împreună constată că azi sunt cu 
to iiț  ferici iț  iș  cei mici primesc o recompensă din partea 
colarilor.ș

Dirijarea 
ie iriiș  
ordonată a 
copiilor din 
sala de 
grupă.

- aprecieri 
individuale iș  
colective


