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MENTORAT
MENTORING-UL DE STAGIATURĂ.
ASPECTE GENERALE
de Gabriela Berbeceanu
Inspector Şcolar pentru Mentorat
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara
I. MENTORATUL – DEFINIRE ŞI CARACTERISTICI:
În mitologia greacă, cuvântul mentor înseamnă înŃelepciune. Acest cuvânt este asociat cu
povestea lui Mentor, prietenul lui de Odeysseus. Pe perioada războiului Troian, Odeysseus l-a
desemnat pe Mentor ca protector al fiului său Telemachus. Pentru a onora această responsabilitate,
Mentor a îndeplinit mai multe roluri: figură paternă, profesor, model, consilier, sfătuitor,
încurajându-l pe tânărul Telemachus să devină o persoană demnă.
ConotaŃiile mitologice al cuvântului mentor sunt păstrate şi în prezent. CalităŃile lui Mentor
(înŃelepciune, leadership), cunoştinŃele şi priceperile sale stau la baza concepŃiilor actuale despre
mentorat/tutoriat. Acest concept a fost utilizat iniŃial în literatura de specialitate engleză; ulterior a
fost preluat de literatura de specialitate americană şi de literatura europeană. Cadrul său de abordare
este extins, de la contexte şi medii precum spitale, fabrici, şcoli, până la principii filozofice care stau
la baza unei societăŃi democratice. Mentoratul este asociat cu scopuri înalte, precum succesul
profesional. Cei care beneficiază de acest proces vor învăŃa mai mult, vor deveni mai implicaŃi şi
vor descoperi secretele unei profesii.
„Mentoratul poate fi realizat în orice moment şi aproape oriunde… poate fi abordat informal
ca un element al prieteniei, sau formal ca parte a unui program de orientare profesională”
( Shea, G.F. (2002) Mentoring, California: Crisp Learning.)
II. PROCESUL DE MENTORAT:
Mentoratul este un proces complex, interactiv, care are loc între persoane cu nivele diferite de
expertiză şi experienŃă profesională: profesorii mentori şi studenŃii/debutanŃii, viitorii profesori.
Fiind un proces de echipă, mentoratul solicită respect, profesionalism, colegialitate şi acord al
scopurilor, atât din partea profesorilor mentori, cât şi din partea studenŃilor debutanŃi.
Ce presupune un proces autentic de mentorat de stagiatură?
Răspunsul la această întrebare are la bază atât percepŃiile profesorilor mentori, cât şi pe cele
ale debutanților. Sunt aduse în discuŃie aspecte precum: scopul programului de dezvoltare
profesională, calităŃile mentorului, progresul debutanŃilor.
Un proces autentic de mentorat se adresează unui complex de aspecte profesionale, sociale şi
psihologice, constând în experienŃe autentice. Profesorul mentor realizează acest rol cu uşurinŃă în
viaŃa zilnică – sfătuieşte, colaborează, discută, încurajează, sugerează. Aceste acŃiuni nu sunt
percepute ca fiind o obligaŃie profesională, ci ca parte firească a naturii sale umane. Se poate astfel
sesiza diferenŃa între mentorat autentic, pseudo-mentorat şi mentorat parŃial. Mentoratul nu este
doar o simplă activitate. Procesul de mentorat necesită o prezenŃă umană deplină.
”Nu trebuie să ai răspunsuri la toate întrebările pentru a fi mentor, trebuie doar să fii tu
însuŃi”.
Un proces de mentorat autentic implică reflecŃie asupra propriei concepŃii educaŃionale. Un
profesor mentor autentic are capacitatea de a-şi articula gândirea în funcŃie de scopurile
programului debutanŃilor. În acest sens, sunt necesare priceperi de a examina critic practica proprie
şi de a fi deschişi la schimbare.
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La rândul lor debutanŃii sunt încurajaŃi să reflecteze asupra modelului de predare şi de învăŃare
furnizat de către mentori. Astfel, ei vor fi capabili să adopte un stil de predare propriu. ReflecŃia
facilitează dezvoltarea debutantului, precum şi a profesorului mentor prin:
• evaluarea abilităŃilor şi competenŃelor profesional;,
• evaluarea strategiilor de predare;
• analiza valorilor profesionale, a scopurilor educaŃionale;
• analiza propriilor valori şi credinŃe despre educaŃie şi societate.
Scopul mentoratului este implicarea debutanŃilor în procesul de reflecŃie. Mentoratul
presupune dezvoltarea unei învăŃări active şi implicate, în care mentorul furnizează oportunităŃi
pentru ghidarea reflecŃiei debutanŃilor. Rezultatul va consta într-o profundă înŃelegere a profesiei, a
educaŃiei, a sinelui.
DESCRIEREA OCUPAłIEI DE MENTOR DE STAGIATURĂ:
Mentorul este profesorul de specialitate dintr–o şcoală sau liceu care are responsabilitatea de a
îndruma activitatea profesorilor stagiari pe întreaga perioadă de stagiatură, prin intermediul căreia
aceştia aplică noŃiunile şi cunoştinŃele de metodică dobândite în facultate şi învaŃă să predea.
Mentorul organizează lecŃii demonstrative şi ore de predare pentru profesori stagiari, încadrând
practica pedagogică a acestora în sistemul concret de desfăşurare a procesului de învăŃământ şi
totodată le oferă acestora posibilitatea de a–şi însuşi tehnici, metode şi procedee didactice cât mai
variate.
Mentorul are rolul de a–i ajuta pe profesorii stagiari să analizeze obiectiv procesul predării
proprii sau a altor persoane şi trebuie să stabilească scopuri realiste ale activităŃii didactice a
profesorilor stagiari, care să conducă la îmbunătăŃirea calitativă a acesteia. Mentorul oferă
profesorilor stagiari un feed–back rapid şi eficient pentru dezvoltarea lor profesională. Mentorul are
responsabilitatea întocmirii fişelor de evaluare şi a acordării unei note pentru activitatea didactică a
profesorilor stagiari. Mentorul atrage profesorii stagiari şi în activităŃile din afara clasei (serbări sau
spectacole şcolare, cercuri pedagogice , şedinŃe şi consultaŃii cu părinŃii, organizarea de concursuri
şcolare, simpozioane şi alte manifestări ştiinŃifice).
ROLURILE MENTORULUI DE STAGIATURĂ:
2. ELEMENT
DE LEGATURĂ
- să faciliteze învăŃarea
secretelor meseriei,
- să îl familiarizeze pe
profesorul stagiar cu
specificul culturii
profesionale.

1. MODEL
- să inspire
- să demonstreze.

3. OM “CU GREUTATE”
- să “deschidă uşi”,
- să-l prezinte pe debutant
persoanelor potrivite,
- să-şi folosească puterea în
avantajul debutantului.

4. SPRIJIN:
- să fie alături de debutant,
- să ofere condiŃii/ ocazia pentru
ca debutantul să-şi exprime
emoŃiile în siguranŃă,
- să acŃioneze ca o cutie de
rezonanŃă în momentele de criză.

5. EDUCATOR:
- să acŃioneze ca o cutie de rezonanŃă pentru articularea ideilor
- să creeze în mod conştient oportunităŃi debutantului
- să realizeze obiectivele învăŃării profesionale
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COMPETENłELE MENTORULUI:
 Capacitate de comunicare şi relaŃionare eficientă;
 Empatie;
 Proiectarea, organizarea, conducerea, îndrumarea, dirijarea, evaluarea şi decizia;
 Valorizarea conŃinuturilor şi observaŃiilor;
 Aptitudini / deschidere spre cercetare şi inovare;
 PosibilităŃi de cunoaştere a elevilor / studenŃilor şi relaŃionare cu elevii / studenŃii, colegii;
 Creativitate didactică;
 Asigurarea unui feedback constructiv;
 Cunoaşterea psihologiei lucrului cu adulŃii;
 Deschiderea pentru nou şi propria dezvoltare profesională;
 Disponibilitate pentru timp şi efort;
 CompetenŃa de a înŃelege şi apoi de a solicita să fie înŃeles;
 Capacitatea conducerii interpersonale;
 Obiectivitate în analiza activităŃii didactice şi detaşare de aprecierile subiective şi
impresioniste;
 VoinŃă şi autonomie în relaŃiile cu alte persoane în realizarea scopurilor.

PROIECTE ŞI PARTENERIATE
PROIECT INTERNAłIONAL
„EDUCAłIA FĂRĂ FRONTIERE”
Director, prof. Muntean Lucica Dina
Prof. Tutunaru Laura
GrădiniŃa P.P. Nr. 3 Petroşani

România

Italia

Titlul proiectului: “EDUCAłIA FĂRĂ FRONTIERE”
Scopul: cunoaşterea învăŃământului preşcolar italian în vederea înŃelegerii noilor orientări ale
educaŃiei timpurii din Uniunea Europeană.
Parteneri: - Provincia Autonomă Trento
- Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara
MOTTO:
„Pretutindeni în lume trăiesc copii. Fiecare dintre aceştia au dreptul la educaŃie. Atunci când nu
există frontiere ca să ne separe, educaŃia devine un câştig pentru întreaga umanitate.”
Lucica Muntean
6
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2. OBIECTIV GENERAL:
- Cunoaşterea învăŃământului preşcolar italian în vederea înŃelegerii noilor
educaŃiei timpurii din Uniunea Europeană.

orientări ale

3. OBIECTIVE SPECIFICE:
- înŃelegerea educaŃiei timpurii ca necesitate prioritară a educaŃiei la nivel mondial,
european şi naŃional;
- cunoaşterea noii dimensiuni a învăŃământului european prin stabilire de contacte
internaŃionale în domeniul didacticii moderne;
- promovarea unor valori general valabile privind: comunicarea, solidaritatea,
cooperarea, toleranŃa şi respectul reciproc pentru identitatea culturală a fiecărei Ńări
din Uniunea Europeană.
4. ACłIUNI/ACTIVITĂłI DE REALIZARE:
4.1. VIZITA ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ TRENTO-ITALIA
4.2. Cursuri de formare pentru cadrele didactice, organizate de oficiul de coordonare pedagogică
generală - TRENTO
4. 3. Schimb de informaŃii vizuale şi auditive prin intermediul internetului
„ACEŞTIA SUNTEM NOI, CINE SUNTEłI VOI?”
4. 4. Întocmirea unui album „CARTEA ORAŞULUI MEU”
- campanie de difuzare în şcoli şi grădiniŃe
- prezentarea şi popularizarea în provincia partener – TRENTO.
4.5. Realizarea unei reviste bilingve pentru copii şi cadrele didactice: „EUROPINO”.
4.6..Vizita partenerilor italieni în România
„BUCUROŞI DE OASPEłI”
4.7.Spectacol intercultural on live (pe viu) „EDUCAłIA FĂRĂ FRONTIERE” cu
expoziŃie de lucrări specifice celor două Ńări, realizate de copii.
5. GRUP łINTĂ:
32 de cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar al judeŃului Hunedoara şi al
judeŃului Alba.
6. BENEFICIARI:
DirecŃi:
• Cadre didactice
• Copii
• PărinŃi
IndirecŃi:
• Comunitatea din care face parte grădiniŃa, şcoala respectivă.
7. PARTENERI:
• Oficiul de coordonare pedagogică generală Trento;
• Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara;
• Copii din Regiunea Autonomă Trento – Italia;
• Cadre didactice din Trento;
• AutorităŃi locale şi judeŃene ale celor două Ńări;
7
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• AgenŃii de turism.
8. PRODUS FINAL/REZULTATE SCONTATE:
Cunoaşterea noilor orientări ale educaŃiei timpurii în Uniunea Europeană prin contactele
realizate pentru început cu învăŃământul preşcolar din Italia.
9. IMPACT:
Cele 32 de cadre didactice din România au beneficiat de un curs de formare în domeniul
didacticii moderne, privind educaŃia timpurie într-o Ńară a Uniunii Europene.
10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI/ MODALITĂłI DE CONTINUARE:
Continuarea colaborării şi cooperării între cadrele didactice din România şi cadrele didactice
din Italia pentru o perioadă cuprinsă între: iunie 2010- noiembrie 2010.

PROGRAMUL
VIZITEI DELEGAłIEI ROMÂNE ÎN TRENTO - ITALIA PROPUS DE SERVICIUL
PENTRU DEZVOLTARE ŞI INOVARE A SISTEMULUI ŞCOLAR FORMATIV ŞI AL
OFICIULUI DE COORDONARE PEDAGOGICĂ GENERALĂ DIN TRENTO
15 Iunie 2010
Orele: 9-12
Vizită în grădiniŃele de copii
Tematica: organizarea unei zile în grădiniŃă (rutine,
organizarea spaŃiului şi timpului, activităŃi individuale
şi pe grupuri mici cu copiii, activităŃi experienŃiale,
laborator, tranziŃii, prânzul şi odihna).
Orele: 14-15
Întâlnirea delegaŃiei române cu echipa de coordonare
pedagogică din teritoriu, la Palatul de InstrucŃie Trento.
Orele: 15-17
Salutul dirigintelui Serviciilor de Dezvoltare şi Inovare în sistemul şcolar formativ Trento.
Orele: 17-18
Tema: Prezentarea unor alocuŃiuni semnificative din partea unor publicaŃii pentru copii, cu
focalizare pe interculturalitate şi integrarea copiilor străini în învăŃământul italian, precum şi pe
comunicarea şcoală-familie.
16 iunie 2010
Orele: 9-12
Tema: Organizarea spaŃiului educativ şi a timpului din
grădiniŃă.
Vizite în grădiniŃe pentru observarea varietăŃii şi
oportunităŃii jocurilor, privite ca activităŃi fundamentale ale
copilului preşcolar (de la jocurile de construcŃii, la cele
simbolice şi de la jocurile ştiinŃifice, la cele de activităŃi
manuale).
Prezentarea spaŃiilor externe ale grădiniŃei (locuri de
joacă) cu focalizare pe mobilitatea senzorială şi motorie.
Orele 15-17
Tema: Întâlnirea delegaŃiei române cu Staff-ul Oficiului de coordonare care va prezenta planul
de formare profesională a educatoarelor:
8
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- planuri anuale actualizate;
- laboratoare;
- iniŃiative şi seminarii ;
- cursuri de cercetare şi experimentare;
- continuitatea grădiniŃă-şcoală;
- necesitatea începerii studierii limbilor
europene.
17 iunie 2010
Orele: 9-12
Tema: Activitatea didactică cu copiii în
grădiniŃe (lecŃii demonstrative).
Focalizare: pe activităŃi didactice cu copiii
din grădiniŃă, organizarea lor spaŃio-temporară şi metodologii adaptate. Se pot urmări activităŃile
copiilor în interior şi exterior (jocuri în curte, liberi şi organizaŃi).
Orele: 14-16
Întâlnire cu educatorii de la şcolile (grădiniŃele) de stat, care pot descrie modul de lucru cu
copiii: rategiile educative; comunicarea cu educatoarele din România pe baza unor schimburi de
impresii.
Prezentare de proiecte educative; proiecŃie în PowerPoint, a altor materiale documentare.
Prezentarea din partea delegaŃiei române a concluziilor vizitei de lucru în Italia şi a programului
de activităŃi viitoare, în cadrul proiectului “EducaŃia fără frontiere”.

,,INTERCULTURALITATE – SPIRITUALITATE’’
Activitate extracurriculară în cadrul

Proiectului educaŃional intercultural
,,GrădiniŃe înfrăŃite – FrăŃior şi surioară’’
Prof. Maria-Marcela Meraru
Prof. Catinca Turcu
Şcoala Generală „I.D.Sîrbu” Petrila
GrădiniŃa PN.Nr.1 Petrila
COORDONATOR GENERAL AL PROIECTULUI ÎN PARTENERIAT: Profesor Gabriela
Berbeceanu, Inspector de Specialitate - Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara
INIłIATORI AI PROIECTULUI: prof. Meraru Maria-Marcela, prof. Turcu Catinca, inst. Preda
Maria, prof. Ana Aurelia, prof. Cioflica Smaranda Maria, prof. Mazilu Ghizela
ARGUMENT
Pentru că educaŃia interculturală se adresează tuturor elevilor şi se înscrie într-un demers
care poate să acopere toate ciclurile de învăŃământ considerăm că şi la nivelul grădiniŃei putem
păstra şi apăra diversitatea culturală ca obiectiv major al educaŃiei interculturale şi înŃelegem pe
deplin că numai adaptându-ne serviciile educaŃionale la exigenŃele lumii contemporane vom oferi
societăŃii copii mai bine pregătiŃi pentru viaŃă.
9
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Vineri 28.01.2011 s-a desfăşurat la Clubul Copiilor Petrila spectacolul muzical – literar –
artistic intitulat ,,Interculturalitate – Spiritualitate”, susŃinut de către preşcolari şi şcolari din Petrila,
Petroşani, Lupeni, Deva şi Brad, acŃiune prevăzută în programul de activităŃi extracurriculare
derulat de cadre didactice educatoare, învăŃători şi profesori de la Şcoala Generală
,,I.D.Sîrbu”Petrila prin proiectul educaŃional judeŃean ,,GrădiniŃe înfrăŃite - FrăŃior şi Surioară’’.
Proiectul este avizat şi coordonat de către Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara, Casa Corpului
Didactic Deva şi are ca parteneri: Şcoala Generală cu GrădiniŃă ,,I.D.Sîrbu” Petrila, Structurile
GrădiniŃa PN. Nr.1, GrădiniŃa PN. Nr.2 Petrila, Şcoala Generală Nr.6 Petrila, reprezentate de către
director profesor Barbu Elena, directori adjuncŃi profesor Ambruş Georgiana şi profesor Szabo
Mioara, Grupul Şcolar „Teglas Gabor” Deva – GrădiniŃa „Teglas Gabor” reprezentate de către
director prof. Kocsis Attila Levente şi GrădiniŃa ,,Floare de colŃ’’ Brad, director profesor Ana
Aurelia, proiect care se derulează pe parcursul anului şcolar în curs. La eveniment au onorat cu
prezenŃa viceprimarul oraşului Petrila, consilieri locali, artişti plastici, preşedinŃi ai unor asociaŃii
nonprofit.
Scopul evenimentului l-a constituit promovarea bunelor practici educaŃionale în beneficiul
copiilor prin schimbul de experienŃă interculturală între instituŃiile de învăŃământ în vederea
dobândirii unei imagini complete reflectată în activităŃi şi evenimente speciale ale organizaŃiilor, a
stimulării atitudinilor de respect, empatie şi admiraŃie faŃă de muncă, tradiŃii şi obiceiuri specifice
mai multor culturi şi zone geografice ale Ńării noastre.
MotivaŃia planificării unui astfel de eveniment de către cadrele didactice o putem găsi în
chiar argumentul care stă la temelia proiectului şi anume, acela că omul este o fiinŃă culturală şi, în
consecinŃă, una educabilă, permeabilă la contactele, dialogurile şi influenŃele culturale, finalitatea
vizând dezvoltarea multilaterală a personalităŃii educabililor, precum şi dezvoltarea practicilor
manageriale.
Obiective specifice:
* formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de convieŃuire şi comportare armonioasă în
societate,educarea abilităŃii copiilor de a intra in relaŃie cu cei din jur;
* dezvoltarea empatiei la preşcolari prin experienŃe şi trăi emoŃionale pozitive, de manifestare a
conduitei prietenoase în momentul întâlnirii cu copii din altă localitate;
* asumarea unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir;
* conştientizarea responsabilităŃilor care revin fiecăruia prin raportare la comunităŃile locale şi
naŃionale, ca şi prin raportarea la comunitatea internaŃională.
În calitate de colaboratori şi organizatori pe unitate au participat la acŃiune educatoare şi
profesori din următoarele instituŃii preşcolare şi şcolare: Grup Şcolar ,,Constantin Brâncuşi” Petrila
cu grădiniŃele „Ana Colda”, GrădiniŃa PJ PP.Nr. 3 Petroşani, Structura GrădiniŃa PP.+ PN.Nr.1
Petroşani, Structura GrădiniŃa PP.Nr.2 Petroşani, reprezentate de către director profesor Munteanu
Lucia, GrădiniŃa PP.+ PS. ,,Lumea Copiilor” Lupeni, reprezentată de director profesor Burlacu
AniŃa şi din GrădiniŃa PP.+ PN. ,,Floare de colŃ” Brad, GrădiniŃa „Teglas Gabor” Deva în calitate de
parteneri direcŃi în parteneriatul educaŃional.
Coordonatori ai acŃiunii extraşcolare:
• Prof. Gabriela Berbeceanu, Inspector Şcolar în cadrul Insp. Şcolar JudeŃean Hunedoara
• Prof. Raluca Iacobescu, Inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar JudeŃean Hunedoara
• Prof. Vasile Mureşan, Director al Casei Corpului Didactic Deva
• Prof. Barbu Elena, Director al Şcolii Generale ,,I.D.Sîrbu” Petrila
• Prof. Ambruş Georgiana, Director adjunct al Şcolii Generale ,,I.D.Sîrbu” Petrila
• Prof. Szabo Mioara, Director adjunct al Şc. Gen. ,,I.D.Sîrbu”- Structura Şc.Gen. Nr.6 Petrila
• Prof. Liliana Gheban, Şcoala Generală ,,I.D.Sîrbu” Petrila
• Prof. Meraru Maria-Marcela, Şcoala Generală ,,I.D.Sîrbu”- Structura GrădiniŃa PN. Nr.1 Petrila
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Prof. Turcu Catinca, Şcoala Generală ,,I.D.Sîrbu”- Structura GrădiniŃa PN. Nr.1 Petrila
Prof. Furdui PetruŃa, Şcoala Generală ,,I.D.Sîrbu”- Structura GrădiniŃa PN. Nr.2 Petrila
Prof. Stoica Dija, Şcoala Generală ,,I.D.Sîrbu”- Structura Şcoala Generală Nr.6 Petrila
Prof. Constantin Barbu, Clubul Copiilor Petrila
Prof. Kocsis Attila Levente , Grupul Şcolar „Teglas Gabor” Deva
Prof. Mazilu Ghizela, GrădiniŃa „Teglas Gabor”Deva
Prof. Ana Aurelia, GrădiniŃa PP + PN. ,,Floare de colŃ” Brad
Prof. Cioflica Smaranda Maria, GrădiniŃa PN. ,,Floare De ColŃ” Brad
Prof. Munteanu Lucia Dina, GrădiniŃa PP. Nr. 3 Petroşani
Prof. Burlacu AniŃa, GrădiniŃa PP + PS ,,Lumea Copiilor” Lupeni
Prof. Doda Iulian şi Prof. Avram Carmen, Grup Şc.,,C.Brâncuşi” Petrila , Struct. Şc. Gen. Nr. 5.

DESCRIEREA ACłIUNII
ÎmbrăcaŃi în minunate costume tradiŃionale aparŃinătoare diverselor culturi de pe
mapamond, preşcolarii au recitat cu dezinvoltura şi drăgălăşenia specifică vârstei poezii în limba
română şi în limbi străine. Se poate spune că activitatea extracurriculară şi-a atins obiectivele
propuse, s-a dovedit un real schimb de experienŃă, un beneficiu atât pentru copii şi părinŃi, cât şi
pentru cadrele didactice. Spectacolul care a avut în program 38 de momente artistice a fost un
succes prin calitatea, prestaŃia şi Ńinuta deosebită a copiilor talentaŃi care au interpretat cântece din
muzica şi dansurile popoarelor lumii, pregătiŃi şi îndrumaŃi cu profesionalism şi competenŃă,
imaginaŃie şi dăruire de către profesori şi educatori organizatori pe grădiniŃă sau pe şcoală după cum
urmează: Gligor Emilia, Epure Mariana, Pană Evelina, Rebegea Renata, Stăncioiu Maria,
GruneanŃu Maria, Ster Aida, Miclea Lidia, Hotie Cristina, Maszni GraŃiela, Stan Gabriela, Cotocel
Daniela, Muntean LuminiŃa, StoichiŃescu Camelia, Moldovan Melinda, Onică Larisa, Andrei
Nicoleta, Ciorea Florentina.
Mesaje de pace şi prietenie către toŃi copiii lumii au transmis prin joc şi cânt prichindeii
grupelor de preşcolari îndrumate de către educatoarele: Furdui PetruŃa, Toterman Cristina, Bălteanu
Maria, Cheptea Liana, Oncică Iudita, Olah Cosmina, dar şi elevii îndrumaŃi de către Avram
Carmen, Stoica Florica şi Bărbălan Cristina de la Şcoala Gen. Nr.5.
De remarcat prestaŃiile echipelor de dansuri populare şi dans de societate îndrumate cu
profesionalism de către profesorii Doda Ana şi Doda Iulian. Foarte apreciate au fost dansurile
populare şi cele tematice ale educatoarelor: Buicar Maria, Ienei Emilia, Meraru Marcela, Turcu
Catinca, BîrluŃ Elena, Preda Maria, Marcuş Anca, Licşor Carmina, Ne-au încântat grupurile vocale
abil conduse de către prof. Stoica Dija şi Gheban Liliana, Giurgiu Carmen
AudienŃa a fost impresionată de elevii Şcolii Gen. ,,I.D.Sirbu’’ Petrila, respectiv Leonte
Dragoş Sebastian care a interpretat un emoŃionant cântec în limba italiană şi de prezentatoarea
spectacolului Lăpădat Alexandra Samira, ambii elevi în clasa a IV- a C îndrumaŃi de către Popescu
Bianca, de eleva Stoian Ana de la AsociaŃia ,,SalvaŃi Copiii’’ Petrila filiala Hunedoara, îndrumător
Bucsi Gabriela, de elevele Gavrea Andreea şi Vladislav Nadine cls. a VIII- a din partea AsociaŃiei ,,
Les Amis de la France” Petrila îndrumaŃi de către prof. Biro Ana Maria şi Zmău Maria de la Şcoala
Gen. ,,I.D.Sîrbu Petrila.
Remarcăm, de asemenea, valoarea didactică şi estetică a materialelor prezentate de către
colectivul de educatoare de la GrădiniŃa PP.+PN. ,,Floare De ColŃ” Brad şi GrădiniŃa „Teglas
Gabor”Deva, care s-au implicat cu dăruire în activităŃile derulate: Leach Ramona, Goia Marioara,
Faur Mihaela, Popovici Alina, Cioflica Smaranda Maria, Silaşi Caterina, precum şi ale educatoarei
Mazilu Ghizela de la GrădiniŃa ,,Teglas Gabor’’ Deva.
FINALITĂłI
Concluzionând, spectacolul ,,Interculturalitate – Spiritualitate” a oferit tuturor o zi specială,
dominată de joc şi veselie, a contribuit la familiarizarea copiilor cu unele obiceiuri şi tradiŃii
folclorice din zonele: Valea-Jiului, Brad - Criş, Hunedoara, Oaş, care au inclus elemente de folclor
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aparŃinătoare câtorva grupuri etnice precum secuii, maghiarii, dar şi din unele Ńări europene, arabe,
Japonia sau America, reflectate în dansuri, cântece tradiŃionale ori evenimente speciale religioase
ori laice. Nu putem să nu evidenŃiem implicarea totală a părinŃilor copiilor, parteneri activi în actul
educaŃional, fără de care nicio activitate nu ar fi avut finalitatea dorită şi cărora întreg colectivul de
cadre didactice le aduce sincere mulŃumiri pentru ziua specială dominată de joc şi veselie.
Activitatea se constituie ca un important schimb de experienŃă, un beneficiu atât pentru copii
şi părinŃi, cât şi pentru noi, cadrele didactice.
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PARTENERIAT EDUCAłIONAL
“PRIMII PAŞI SPRE PILOTAREA AEROMODELELOR”
Pavăl Maria
GrădiniŃa P.P. 1 Hunedoara
Tema proiectului: “Primii paşi spre pilotarea aeromodelelor”
Parteneri: GrădiniŃa P.P. Nr. 1 Hunedoara, grupa mare P.N. şi Clubul Copiilor
Colaboratori: profesor la Clubul Copiilor, aviator (părinte);
părinŃii (sponsori în procurarea materialelor);
IniŃiator/coordonator proiect: Prof. preprimar - P.M.
Descrierea proiectului: Prin activităŃile derulate grădiniŃa recunoaşte avantajele parteneriatului cu
Clubul Copiilor în depistarea talentelor copiilor şi dirijarea lor în scop constructiv.
Proiectul urmăreşte:
- cunoaşterea reciprocă şi buna relaŃionarea a instituŃiilor partenere;
- popularizarea experienŃelor pozitive ce se înscriu în sfera unui management al imaginii;
- atragerea copiilor cu nevoi speciale de adaptare;
- stimularea desfăşurării activităŃii extraşcolare într-un cadru organizat;
- atragerea de colaboratori, eventual sponsori,
- crearea de oportunităŃi pentru valorificarea experimentelor pozitive dobândite de copii;
- acceptarea de copii a regulilor după care funcŃionează microgrupurile sociale (familie,
grădiniŃă, grup de prieteni, anturaj, etc.)
Puncte tari (ale adaptării proiectului):
- se vor putea corecta comportamentele copiilor incompatibile cu viaŃa de grup;
- se va facilita adaptarea la viaŃa de grup;
- părinŃii îşi vor putea descoperi copilul sub diferite aspecte ce le implică parteneriatul;
- relaŃia grădiniŃă-clubul copiilor-familie se va întări;
- va spori încrederea familiei în grădiniŃă, clubul copiilor
- va spori eficienŃa activităŃii instructiv-educative desfăşurate în grădiniŃă;
- se va promova imaginea grădiniŃei
Puncte slabe:
- posibil ca unii copii, părinŃi să nu fie atraşi de proiect
- se generează un grad de stres educatoarei cât şi părinŃilor
Scop:
- influenŃarea pozitivă a relaŃiilor de cunoaştere reciprocă şi colaborare a copiilor;
- dezvoltarea spiritului de observaŃie a curiozităŃii şi interesului pentru descoperirea de noi
cunoştinŃe;
- dobândirea de către copii de noi abilităŃi şi comportamente.
Obiective generale:
- familiarizarea copiilor cu denumirile şi termenii folosiŃi în aeromodelism şi aviaŃie;
- însuşirea cunoştinŃelor şi deprinderilor necesare construirii şi lansării unui aeromodel;
- dezvoltarea inventivităŃii şi preciziei de execuŃie a copiilor.
Obiective operaŃionale:
- să cunoască părŃile componente unui aeromodel
- să-şi însuşească cunoştinŃele şi deprinderile necesare construirii unui aeromodel (tăiere,
finisare, asamblare)
13

- PREŞCOLARUL HUNEDOREAN -

Metode/tehnici de lucru: vizite, întâlniri cu specialiştii, jocuri, vizionare de film, prezentare film,
prezentare imaginii foto, concursuri, excursie, expoziŃie foto şi cu lucrări ale copiilor.
Grup Ńintã: grupa mare (cu un efectiv de 29 copii)
Beneficiari:
- direcŃi: copii, părinŃi, colectivul grădiniŃei
- indirecŃi: Clubul Copiilor, anturajul social al copilului, societatea.
Repere temporale: an şcolar
LocaŃia: grădiniŃa şi alte spaŃii impuse în calendarul acŃiunilor
Resursele proiectului:
Resurse umane: copii de la grupa mare, copii de la Cercul de aeromodele, părinŃi,
educatoare, profesor de la Clubul Copiilor, părinte aviator.
Resurse materiale: spaŃiile de învăŃământ din unitate, CD-uri cu jocuri, filme
documentare, simulator de zbor, aparat foto, jurnalul proiectului, materialele necesare
construirii aeromodelelor, fotografii, cărŃi în domeniu.
Resurse financiare: sponsorizări ale părinŃilor pentru procurarea materialelor, a
educatoarei pentru bibliografie şi a profesorului pentru simulator şi jocuri.
Resurse de informare: bibliografie, film, internet, materiale specifice.
Etapele proiectului:
- întocmirea protocolului între parteneri, semnarea protocolului (de colaborare între părŃi)
- organizarea vizitei la Clubul Copiilor
- implementarea proiectului
- desfăşurarea calendarului de activităŃi stabilite
- monitorizare, evaluare
Rezultatele aşteptate:
- schimbarea comportamentului copiilor;
- schimbarea atitudinii părinŃilor faŃă de activitatea extracurriculară;
- îmbunătăŃirea relaŃiei grădiniŃă – familie - Clubul Copiilor.
Echipa de realizare: M.P. (educatoare)- realizator proiect, H.M. (părinte)- gestionare bugetpreocupare resurse, I.A.(părinte)- aviator, S.D. profesor colaborator.
Supervizare: M.G.- directorul unităŃii.
Tehnici de monitorizare: înregistrare video, foto, consemnări, jurnal;
Evaluare: expoziŃie foto, expoziŃie cu lucrările copiilor, consemnări în jurnal
Mediatizare: avizierul grupei, presa locală.
Diseminarea rezultatelor: expuneri în cadrul consiliului profesoral, cercului
pedagogic, popularizarea parteneriatului (în sesiunea
de comunicări, publicaŃii);
Follow up: solicitări din partea unor copii si educatoare de a se implica în proiecte similare.

Calendarul de activităŃi
Nr.

Data / Tema

1

Sept.
Este bine sã ştiŃi !

2

Oct.
Bucuroşi de
oaspeŃi!

Mijloc de
realizare
Întâlniri
informări

Vizitã

ConŃinutul acŃiunii

Cine participă

- Informarea părinŃilor în
legătura cu intenŃia de
colaborare cu Clubul
Copiilor
-Întâlnire cu copii şi
profesorii de la Clubul
Copiilor
-Punere de acord a pãrŃilor
asupra datelor din calendarul
de activităŃi

PărinŃi
Educatoare

Educatoare
Copii
Colaboratori

Evaluare pe
parcurs

Înregistrare
foto
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3

Nov.
Bine aŃi venit la
noi!

Întâlnire de
lucru

4

Dec.
Luna cadourilor

Atelier de
lucru

5

Ian.
Vreau să zbor!

Film
documentar

6

Feb.
Vreau să fiu
aviator

Întâlnire cu
un aviator

7

Mart.
De-a piloŃii

Joc, concurs

-Simulări pe calculator şi pe
aeromodele cu telecomandã

8

Apr.
Un avion şi atâtea
meserii

Atelier de
lucru

-ConfecŃionarea de
aeromodele împreunã cu
părinŃi şi copii de la club

9

Mai
Excursie la
aeroport
Iun.
Cum a fost
împreună ?

Vizitã

-Observarea aeroportului şi
asistarea la un concurs de
aeromodele
-ParticipanŃii realizează
împreunã un eseu cu privire
la ce s-a realizat
-Al cui avion zboară mai
departe?

10

Atelier de
lucru,
concurs

-Primim vizita copiilor de la
Club
-Prezentarea expoziŃiei cu
lucrările copiilor din
grădiniŃă
-ConfecŃionarea de avioane
şi jucării pentru noi şi
prieteni
-Vizionare film
-DiscuŃii în urma vizionării
filmului
-Informarea copiilor asupra
meseriei de aviator
-Dialog între copii şi aviator

Educatoare
Copii
Colaboratori

Consemnări
în jurnal

Educatoare
Înregistrare
Copii
foto
Colaboratori
Educatoare
Consemnare
Copii
impresii în
Colaboratori
jurnal
Educatoare
Înregistrare
Copii
foto
Părinte (aviator)
Educatoare
Copii
Colaboratori
Educatoare
Copii
Colaboratori
PărinŃi
Educatoare
Copii
Colaboratori
ToŃi
participanŃii

Înregistrare
foto/video
Consemnare
în jurnal şi
înregistrare
foto
Înregistrare
foto
Prezentare
eseu,
impresii
ExpoziŃie
foto

Bibliografie:
♣ “DESCHDERI EUROPENE”, Periodic de didactică Nr. 1/2006, Editura Axa, Botoşani
♣ ÎnvăŃământ contemporan pe coordonate europene, Editura Nagard, Lugoj 2006
♣ Revista “ÎnvăŃământ Preşcolar” nr. 3-4/2006 E.D.P. Bucureşti, pag. 110-116

_PROIECT EDUCATIV_
„Sărbătoarea monştrilor simpatici”
Prof. Burlacu AniŃa
Prof. Moldovan Melinda
Prof. Onica Larisa
Educatoare Andrei Nicoleta
GrădiniŃa P.P.+ P.S. ,,Lumea Copiilor” Lupeni

Argument:
Procesul învăŃării moderne nu poate face abstracŃie de valorificarea tuturor dimensiunilor şi a
laturilor personalităŃii umane. De aceea consider că abordarea de teme nespecifice programei
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didactice la clasă, în cadrul unor proiecte educative sau tematice este necesară pentru formarea
copiilor, pentru dezvoltarea personalităŃii lor prin cultivarea unor valori morale şi comportamentale.
Nimic nu este mai important în viaŃa unui dascăl decât deschiderea spre nou, spre inovaŃie.
Promovarea alternativelor educaŃionale devine o necesitate în contextul dezvoltării actuale a
societăŃii. Noua educaŃie înseamnă utilizarea unor strategii, metode de învăŃare care să pună în
evidenŃă creativitatea, spiritul decizional, munca în echipă a copiilor, să îi pună în situaŃii prin care
să îşi afirme disponibilitatea, deschiderea şi receptivitatea faŃă de nou.
Obiceiurile altor popoare au început să fie cunoscute în special datorită mass-media şi a
Internetului. Una dintre sărbătorile adoptate şi de români este cea de Halloween. PuŃini cunosc cu
exactitate semnificaŃia acestei sărbători de aceea, în această activitate ne propunem să creăm, să ne
distrăm dar şi să ne informăm.
Grup Ńintă:
☺ elevii de la Şcoala Generală Nr. 3 Lupeni
☺ preşcolarii de la Grădinița PN + PS ,,Lumea copiilor”
Lupeni
☺ părinŃii copiilor implicaŃi.
Scopul proiectului:
 Conştientizarea, de către elevi/preșcolari, a
importanței implicării active în contactul cu altă cultură şi
civilizaŃie;
 Omogenizarea clasei de elevi prin implementarea spiritului de echipă şi a atmosferei de
competiŃie;
 Atragerea efectivă a elevilor/preșcolarilor în organizarea unor activităŃi cu caracter
extracurricular;
 Atragerea şi implicarea părinŃilor în activităŃi ale clasei, nu doar ca spectatori, ci implicarea lor
cu responsabilităŃi de ordin organizatoric, de supraveghere de coordonare a activităŃii unei echipe;
 Impulsul dat copiilor de a crea ei înşişi obiecte decorative specifice temei;
Obiectivele proiectului:
 Promovarea colaborării între elevi, cadre didactice şi părinŃi;
 ÎmbunătăŃirea comunicării între cadrele didactice, părinŃi şi elevi / preşcolari;
 Cunoaşterea tradiŃiilor şi obiceiurilor altor popoare;
 Educarea în spiritul toleranŃei şi a respectării părerilor celorlalŃi;
 Însuşirea şi aplicarea unor norme de comportare - socializare civilizată;
 Aplicarea unui management eficient în scopul finalizării unui produs creativ în timp dat;
 Oferirea unei alternative pentru jocurile cu interlocutor tehnic (jocuri video sau pe computer) care
în acaparează şi-l desocializează.
 Dezvoltarea unor capacităŃi psiho-afective şi motivaŃional-voliŃionale ca: încrederea în sine,
organizare, autocontrol, proiectare, angajarea într-o sarcină şi finalizarea ei;
 Desfăşurarea unui alt tip de activităŃi în sala de clasă.
Descrierea proiectului:
Copiii şi-au dorit realizarea acestui proiect pentru a colabora, a schimba idei, a comunica, în
vederea obŃinerii unor rezultate cât mai bune în cadrul unui concurs. Din discuŃiile cu
elevii/preșcolarii şi cu părinŃii acestora s-a constatat că ei sunt interesaŃi să cunoască obiceiuri ale
altor popoare. Pentru concretizarea acestui proiect a fost nevoie de o bună organizare, de sprijinul
părinŃilor şi a conducerii şcolii.
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ActivităŃi:
 Colorarea, în prealabil, de către elevi, a unor
planşe cu desene specifice sărbătorii şi decorarea
clasei cu acestea.
 Completarea informaŃiilor cu indicarea la hartă
a spaŃiului locuit de către celŃi, strămoşii
francezilor şi ai englezilor.
 Concurs cu premii - “Cel mai simpatic
dovleac”.
 Prezentarea de către copii a costumelor în care
sunt costumați.

Resurse:
 Materiale: Dovleci, cuŃite, linguri, şorŃuri, pungi pentru gunoi, şerveŃele, diplome, aparat foto.
Timp: 25- 31 octombrie 2010
Rezultate aşteptate:
Realizarea unor surse informative: fotografii, albume, colecŃii
Tolerarea diversităŃii de opinii, credinŃe, tradiŃii ( solidaritatea şi loialitatea faŃă de acestea) ;
Realizarea unor scurte texte, a unor desene şi a unei “sculpturi în dovleac” pentru
divertisment.

PROIECT EDUCAłIONAL
“ÎNVĂłĂM SĂ CIRCULĂM - VIAłA ARE PRIORITATE”
Educ. Drijman Melania Rodica
GrădiniŃa P.P.nr.1 Hunedoara /„Piticot”
Prof. Munteanu Elena LuminiŃa
GrădiniŃa P.P.nr.1 Hunedoara /„Piticot”
MOTTO:
“Nu învăŃăm pentru şcoală, ci învăŃăm pentru viaŃă.” Seneca
GrădiniŃa P.N. nr. 5 Hunedoara
Partener: PoliŃia Municipiului Hunedoara
Biroul: CirculaŃia rutieră
IniŃiatori: Educatoare: Drijman Melania Rodica
Profesor: Munteanu Elena LuminiŃa
Director: Profesor: Ungur Rodica
Şeful PoliŃiei: Comisar Şef: Petruş Nicolae
Biroul rutier Hunedoara: Subcomisar: Mircea Adam
ARGUMENT
Primele litere din alfabetul vieŃii, copilul le învaŃă în grădiniŃă. În jocul lor cu acele litere, vor
scrie “educaŃia rutieră - o prima lecŃie de viaŃă.”, o garanŃie a viitorului pentru orice copil. CirculaŃia
copiilor, în general, nu se supune unor reguli speciale, ci aceloraşi reguli ce reglementează circulaŃia
pe drumurile publice a tuturor pietonilor.
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A circula în cele două ipostaze ca pieton sau pasager constituie o sumă de cunoştinŃe, un
sistem de priceperi şi deprinderi, un stil civilizat, de comportare, un proces obligatoriu de politeŃe
rutieră.
Proiectul “ÎnvăŃăm să circulăm - viaŃa are prioritate!” vine să răspundă multitudinii “de ce”urilor puse de copii adulŃilor. Printr-o tematică variată şi un bogat material pus la dispoziŃia copiilor
se stimulează învăŃarea şi respectarea regulilor de circulaŃie şi prevenirea accidentelor în care sunt
implicaŃi cei mai mici participanŃi la traficul rutier.
ConŃinuturile posibile pentru lărgirea sferei de reprezentări despre elementele educaŃiei rutiere
au fost eşalonate şi asociate cu regulile educaŃiei rutiere, astfel încât, prin toate tipurile de activitate
folosite, aceasta să devină educaŃie pentru viaŃă.
Un pas cât mai mic pentru educaŃia rutieră va fi un pas gigant în formarea celui care nu peste
mult timp ne va lua locul. Agentul de circulaŃie devine prietenul copiilor, care îi sfătuieşte pe
aceştia, le explică regulile de circulaŃie, le prezintă indicatoarele rutiere şi îi sfătuieşte să fie
prudenŃi la traversarea străzii.
Să privim cum trec copiii strada, iar semaforul funcŃionează pentru ei, indiferent din ce orice
colŃ al planetei se opreşte pentru că trec copiii strada, iar semaforul funcŃionează pentru ei…
Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor şi sporirea eficienŃei educaŃiei rutiere, prin creşterea
nivelului de pregătire a copiilor, cunoaşterea şi respectarea de către copii a regulilor de circulaŃie;
formarea unui comportament preventiv pe drumurile publice şi diminuarea accidentelor în gândul
copiilor.
Obiective:
- să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice;
- să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului, prin locuri semnalizate cu indicatoare
sau marcaje, prin pasaje amenajate sau în lipsa acestora pe la colŃul străzii;
- să se asigure înainte de a traversa drumul public;să traverseze în pas vioi, fără întârziere sau să se
oprească pe partea carosabilă a drumurilor publice;
- să nu traverseze prin faŃa sau spatele autobuzelor, trolebuzelor, tramvaielor etc.;
- să aştepte în staŃie pe trotuar sau pe local de refugiu, sosirea autovehiculelor, destinate
transporturilor în comun;
Resursele proiectului:
a) umane: preşcolari, cadre didactice, părinŃi, poliŃist,
b) materiale: lucrări practice şi plastice, fotografii care să redea participarea preşcolarilor la
realizarea unor activităŃi dedicate învăŃării, respectării regulilor de circulaŃie;
- informaŃionale: cărŃi , reviste, CD, casete
- auxiliare: instrumente de lucru
c) resurse financiare: sponsorizare din partea părinŃilor.
Resurse de spațiu:
GrădiniŃa P.N. nr. 5; Politia Municipiului Hunedoara; Strada.
Durata: An şcolar 2009-2010
Nr
Tema şi forma de realizare
Data
Cine răspunde
octombrie
Educatoarele
1 “Să ne cunoaştem strada”- observare directă
PărinŃii
Educatoarele
2 “Să aflăm cât mai multe despre oraşul nostru”- plimbare cu noiembrie
mijloacele de transport în comun
PărinŃii
Educatoarele
3 “O întâmplare din viaŃa lor de pietoni”- povestirea copiilor decembrie
ianuarie
Educatoarele
4 “Greşeala CuminŃicăi” de Viniciu GafiŃa - studiu de caz
PărinŃii
Agentul de circulaŃie
februarie
Educatoarele
5 “Agentul de circulaŃie ne învaŃă”- mic dicŃionar al
Agentul de circulaŃie
semnelor de circulaŃie. Vizita agentului de circulaŃie la
grădiniŃă
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6
7

8
9

“Semaforul” -memorizare
Sfaturi din partea agentului de circulaŃie
“Strada”- observare; întâlnire cu agentul de circulaŃie

“Cel mai bun câştigă întrecerea”- concurs; în vizită la
poliŃia rutieră
Dansăm, cântăm, ne jucăm, circulaŃie învăŃămminispectacol

martie
aprilie

mai
iunie

Educatoarele
Agentul de circulaŃie
Educatoarele
Agentul de circulaŃie
PărinŃi
Educatoarele
PărinŃii
Educatoarele
PărinŃii
Agentul de circulaŃie

Rezultate aşteptate:
- stimularea preşcolarilor în cunoaşterea şi
respectarea regulilor de circulaŃie
- realizarea unei expoziŃii cu lucrările
copiilor: “EducaŃia rutieră - educaŃie pentru
viaŃă”
- vizită la poliŃie, plimbări prin oraş.
Mediatizare:
- înregistrări video
- program artistic
- întocmirea unei mape cu lucrările copiilor
realizate în cadrul acestui proiect
- cercuri pedagogice
- presa locală.

PROIECTE TEMATICE
PROIECT TEMATIC
„MĂRUL RUMEN ŞI GUSTOS”
Prof. Maria Bojneag
GrădiniŃa P.P.1 Hunedoara

EVENIMENTUL DE DESCHIDERE
Într-o frumoasă zi de toamnă, grupa Juniorii a pornit
într-o plimbare în parc unde copiii au admirat schimbările
din natură, cât şi explozia de culori ale toamnei.
În timpul plimbării pe alei copiii au observat copacii,
frumuseŃea frunzişului din parc cu coloritul cald specific
acestui anotimp, au colectat frunze pentru joc şi activităŃi cu acestea.
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Copiii au pus întrebări: De ce s-au îngălbenit frunzele? De ce mai sunt şi frunze verzi în
copaci?. Următorul popas a fost în livada unui vecin de lângă grădiniŃa noastră, cu gândul să
depistăm ce pomi cu fructe are. Însă gospodarul nostru ne-a arătat pomii aproape goi.... de frunziş
şi fructe. Unde au dispărut merele, gutuile din pomii lor?
Gospodarul a informat copiii că acestea sunt deja în beciul casei şi în cămară pregătite pentru
iarnă! D.Paul l-a întrebat: de ce nu ai lăsat fructele în copacii lor şi să le îmbraci cu pături calde?
(influenŃa povestirii noastre ”De ce plânge copacul?”)
Am intrat în beciul gospodarului ca să vedem merele aşezate pe rafturi şi în coşuri.
Un alt copil, R. Tudor a întrebat: Merele din beci, aşa de multe, le mănânci pe toate? B.
Răzvan a completat: Nu poate să mănânce aşa de multe, îl doare burta!
Gospodarul, a precizat că merele sunt adevărate „medicamente”, căci ele ajută să nu ne doară
stomacul şi burta, gâtul, să fim rezistenŃi la răceli etc... şi a oferit câte un măr frumos fiecărui copil,
dar P. Giulia a refuzat mărul pentru că : Mi-e nu-mi place să mănânc mere. Îmi plac bananele!”
La întoarcere în sala de grupă am provocat copiii să discutăm despre mere şi despre copiii
cărora nu le place să consume mere sau alte fructe! (8 copii preferă mărul din 19 prezenŃi).
Observând în timp că foarte puŃini copii au fructe la pacheŃel, am condus copiii la discuŃii
privind argumentul ”Mărul, rumen şi gustos are puteri miraculoase pentru sănătatea corpului nostru!
ŞtiŃi care sunt? HaideŃi să descoperim aceste puteri miraculoase ale mărului aşa: săptămâna viitoare
vom merge în piaŃă să cumpărăm mere de multe feluri; vom tăia mere multe ca să aflăm ce se
ascunde înăuntrul lor, vom face compot, vom bea ceai din mere uscate şi alte fructe bune, vom
înşira ghirlande cu mere uscate pentru cămară mamei şi multe, multe alte surprize. Copiii s-au
exprimat pozitiv privind propunerea făcută de către educatoare.
Şi astfel s-a născut proiectul nostru de joc şi activitate rodnică pentru o săptămână.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: „Mărul, fructul rumen şi gustos”
ARGUMENT: Formarea unor deprinderi de alimentaŃie sănătoasă şi naturală este un proces de
lungă durată ce începe de timpuriu în viaŃă noastră. Din realitatea zilelor noastre privind modul de
alimentaŃie defectuos a unor copii în mare parte din partea unor părinŃi ( se sare peste micul dejun în
familie, fiind înlocuit cu pachetul de la ora 10 cu o gustare, înlocuirea unor fructe de sezon cu
produse de patiserii, cu mâncare fast-food, etc...), am decis să derulăm proiectul tematic„ Mărul
rumen şi gustos”, în care să implicăm copiii, familia, medicul şi asistenta, obiective de alimentaŃie
publică din comunitate pentru a transmite cunoştinŃe simple despre valoarea nutritivă a acestui fruct,
pentru a exersa deprinderea de a consuma periodic acest fruct, pentru a exersa unele activităŃi
casnice şi de igienă a alimentaŃiei.
OBIECTIVE DE REFERINłĂ VIZATE:
DŞ - să cunoască unele elemente componente ale mediului naturii – fenomenele toamna şi
fructele lui prin observare directă, prelucrare practică şi gospodărească;
• -să efectueze operaŃii cu grupele de obiecte după criterii date: gruparea după două criterii
simultane :formă şi culoare; formă şi mărime; clasificarea obiectelor după categorii;
ordonarea obiectelor de la cel mic, mijlociu, la cel mare şi invers;
DLC - să participe la activităŃile de grup şi cele de joc în calitate de vorbitor şi auditor;
• să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunŃe corect ;
• să recepteze un text care i se citeşte sau povesteşte, înŃelegând intuitiv caracteristicile
expresive şi estetice ale acestuia;
• să audieze cu atenŃie un text, să reŃină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înŃeles;
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•

să-şi îmbogăŃească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienŃei, a activităŃii personale
şi/sau a relaŃiilor cu ceilalŃi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical;
DOS - să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaŃa socială, precum şi reguli
de securitate personală;
• să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinŃele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniŃă, grupul de joacă);
• să cunoască diverse materiale de lucru din natură, ori sintetice;
DEC - să obŃină efecte plastice prin tehnici specifice picturii;
• să utilizeze materiale şi tehnicile diverse ale activităŃilor plastice (desen, pictură, modelaj)
• să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; să diferenŃieze auditiv timbrul
sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale; să interpreteze cântece pentru copii;
DPM - să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mersul; alergarea săritura;
• să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
SCOPUL PROIECTULUI:
Descoperirea activă a fructelor specifice anotimpului toamna; formarea deprinderii de respectare a
normelor igienice ale alimentaŃiei sănătoase, cultivarea atitudinilor de a acorda ajutor adulŃilor
asumându-şi responsabilităŃi simple;
DURATA: 1 Săptămână
PERIOADA: 15 -19 XI
RESURSE UMANE: copiii grupei, părinŃi, comercianŃii cu fructe şi legume;
RESURSE MATERIALE: coşuri cu fructe naturale, fierbător, veselă, ingrediente pentru
compotul mămicii, şerveŃele şi tacâmuri, tablouri didactice, cartea “Să cunoaştem fructele” Ed,
Aramis; auxiliarul individual” Vreau să Ştiu” Ed. Tehno-Art Petroşani; Tablou didactic: ”A venit
Toamna”.
INVENTARUL DE PROBLEME:
CE ŞTIU COPIII?
-merele sunt roşii şi galbene(OM ; DP)
-dacă sunt verzi nu sunt coapte(RT)
- mărul creşte în copac(DL)
- merele au vitamine(LK)
- nu-mi plac merele că au coajă(PG; MR; LI
etc.)
- eu mănânc multe mere (MŞ)

CE VOR SĂ AFLE COPIII ?
-merele cresc din seminŃe?(HA)
-de ce creşte mărul şi nu mai sunt florile în
pom?(SD)
-cum adică mărul este medicament?(MŞ)

EVALUAREA PROIECTULUI
• Finalizarea: Rămas bun, frumoasă toamnă ! (activitate extracurriculară, evaluarea
achiziŃiilor prin proiectul derulat)
• Valorificarea proiectului: Jurnalul grupei: primele impresii despre anotimpul toamna
(chestionarul oral al copiilor ; chestionarul scris al părinŃilor); CD FOTO.
• Diseminarea proiectului: comisia metodică; cerc pedagogic; simpozion; panoul
acŃiunilor în grădiniŃă; didactic.ro.
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DIRECłII DE DEZVOLTARE A PROIECTULUI:
HARTA PROIECTULUI

Povestea vieŃii
unui măr

MĂRUL,
FRUCTUL
RUMEN ŞI
GUSTOS

Vremea
culesului

Cum ne hrănim
sănătos?

SCRISOARE DE INTENłIE
În urma descoperirii, pas cu pas, a anotimpului toamna, copiii dumneavoastră au fost
interesaŃi să afle cât mai multe lucruri despre acest anotimp al bogăŃiei: despre fructele sale, despre
alimentaŃia sănătoasă. De aceea am hotărât să derulăm un proiect tematic despre „Mărul, fructul
rumen şi gustos”, pe o perioada de 1 săptămână în care vor cunoaşte mai bine însuşirile acestui
fruct, rolul lui în sănătate, modul de conservare, cum îl folosim şi cum îl conservăm pentru iarnă.
Pentru a putea duce la bun sfârşit acest proiect vă rugăm să ne ajutaŃi să procurăm mere de
mai multe soiuri, imagini, jetoane, casete, cărŃi ilustrate cu poveşti care ne-ar fi de ajutor.
Aşteptăm să ne anunŃaŃi care mama are timp să devină Doamna Toamnă şi să colaboreze cu copiii
la jocurile şi activităŃile propuse. Grupa Juniorii şi educatoarea lor vă mulŃumesc!
INVENTAR DE ACTIVITĂłI

LUNI
ADP: salutul; prezenŃa; calendarul vremii; evenimentul săptămânii: debutul proiectului;
ALA 1: ŞTIINłA: „Drumul vieŃii unui pom măr „(lectură text ”Mărul” de A.Panait), (strategia
lecturii uni text cu conŃinut ştiinŃific; strategia stabilirii succesiunii etapelor de dezvoltare a
pomului fructifer) + fişa de portofoliu;
ARTĂ: colaj: „Fructele vesele ale toamnei”;
ADE: DŞ: observare „Mărul”;
DEC : cântec- învăŃare „Toamna!”, joc cu cânt - repetare: „Galbene şi roşii frunze”;
ALA 2 : Joc de atenŃie „Coşul rupt”.
MARłI
ADP: salutul; prezenŃa; calendarul vremii; activitate de grup – ex. limbaj „Mai spune ceva......”;
ALA 1: JOC DE ROL: ”La piaŃă”;
CONSTRUCłII „LădiŃe pentru fructe”;
ŞTIINłĂ: puzzle „Fructele”;
ADE - Activitate integrată: „Un măr pe zi alungă doctorul din casă”;
DŞ - ACTIVITATE MATEMATICĂ: ExerciŃiu cu material: „Ordonează merele de aceeaşi
culoare şi mărime pe rafturi!”;
DOS ”Mărul cu mere” – lipire;
ALA 2: Drumul la piaŃă, atenŃie la circulaŃie! - educaŃie rutieră.
MIERCURI
ADP: salutul; prezenŃa; calendarul vremii; activitate de grup: „piramida sănătăŃii”;
ALA 1: JOC DE MASĂ: „Pomul fructifer Măr” (benzi late şi lungi pentru trunchiul mărului,
discuri roşii, galbene şi verzi pentru mere, triunghiuri verzi şi oranj pentru frunze);
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COLłUL CASEI: Ceaiul de fructe, nu cafea! (activitate gospodărească -prepararea ceaiului);
ARTĂ: „Ghirlande aromate din felii de măr uscate” (înşirarea feliilor pentru uscare în cămară);
ADE: DOS: „Ceaiul de fructe, nu cafea!” - comportamente nesănătoase / sănătoase (studiul de
caz);
ALA 2: Joc de mişcare : Pisica şi şoriceii la borcanul de dulceaŃă”.
JOI
ADP: salutul; prezenŃa; calendarul vremii. Împărtăşirea: pregătiri de iarnă în cămara familiei;
OpŃional: Castelul cu poveşti;
ALA 1: BIBLIOTECA: „La cules în livadă” - lectură după imagini;
CONSTRUCłII: „ Scări pentru culesul merelor”;
ADE: DPM: învăŃarea săriturii în adâncime de la 15 cm. Jocul: „Sări din copac2. Ex. „Roata micăroata mare”; „Bate genunchiul”; „Sări minge”;
ALA 2: Joc de mişcare „Culegem mere”.
VINERI
ADP: salutul, prezenŃa, calendarul naturii, evenimentul zilei;
ACTIVITATE INTEGRATĂ „ COMPOTUL DE MERE ”
ALA 1: BIBLIOTECA: Repetarea poeziei ”Fructele” de
Florin Iordăchescu;
ARTĂ: „Colorăm fructul preferat”; modelăm mere
mari şi mici; prăjitura cu mere;
ADE: ,,Compotul de mere” (DLC - joc didacticpropoziŃia simplă şi dezvoltată ”Spune ce ştii
despre...; DOS - activitate gospodărească);
ALA2: Vizitarea expoziŃiei cu lucrările realizate în săptămâna de proiect de către copii şi părinŃi;
Activitate extracurriculară: „Rămas bun frumoasă toamnă!”.

PROIECTE DIDACTICE
PROIECT DIDACIC
Prof. Popa Angela
GrădiniŃa P.P. Nr.1
Structura GrădiniŃa P.N. Nr.3 Hunedoara
Nivel I - Grupa mijlocie
Activitatea: Domeniul ştiinŃă – Activitate matematică
Tema activităŃii: Drumul surprizelor
Tipul de activitate: Evaluare
Forma de realizare: Joc didactic
Forma de organizare: frontal, în grup, individual
Forma de evaluare: orală, scrisă
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SCOPUL:
Evaluarea, fixarea şi sistematizarea cunoştinŃelor şi deprinderilor matematice ale copiilor acumulate
pe parcursul semestrului I. Exersarea proceselor psihice, a deprinderilor de muncă intelectuală.
OBIECTIVE OPERAłIONALE:
a. Cognitiv –informaŃionale:
- să formeze independent grupe de obiecte după criteriul dat: formă, culoare, mărime,
sesizând apartenenŃa obiectelor la o grupă;
- să identifice şi să denumească poziŃii şi relaŃii spaŃiale relative: deasupra, dedesubt, lângă,
etc.
- să compare prin apreciere globală şi prin formare de perechi două mulŃimi (mai multe, mai
puŃine, tot atâtea);
- să numere conştient în limitele 1-3, crescător şi descrescător;
- să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
- Să verbalizeze corect acŃiunea efectuată şi rezultatele obŃinute.
b. Psiho– motorii:
- să scrie liniuŃe, cerculeŃe în spaŃiul dat;
- să sară, să bată din palme, să-şi coordoneze mişcările în funcŃie de cerinŃele adresate;
- să mânuiască corect materialul pus la dispoziŃie.
c. Afective:
- să participe activ şi afectiv în scopul rezolvării sarcinilor jocului în mod corect;
- să coopereze în cadrul grupului.
SARCINA DIDACTICĂ:
Descoperirea şi rezolvarea corectă a cerinŃelor formulate pe „drumul surprizelor”.
REGULI DE JOC: Se va pleca pe un drum construit pe margini, pietre. În căsuŃe, castele, în
copaci, sub poduri, pe acoperişuri, se vor afla scrise, în plicuri, sarcinile jocului: să bată din palme
de atâtea ori cât arată cifra; să aşeze pe panou toŃi brăduleŃii, să numere omuleŃii de zăpadă; să aşeze
cifra corespunzătoare numărului de săniuŃe; să sară într-un picior, să aşeze o jucărie dată în diverse
locuri: pe măsuŃă, sub măsuŃă, deasupra, dedesubt, să spună care coleg are cele mai multe bulinuŃe,
să le numere etc.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, atingerea cu o baghetă, închiderea şi deschiderea
ochilor, rostogolirea unui cub cu cifre, mişcarea etc.
STRATEGIE DIDACTICĂ:
o Metode şi procedee: conversaŃia, explicaŃia, exerciŃiul, problematizarea, brainstorming,
turul galeriei, analiza.
o Mijloace didactice: jetoane, jucării, Trusa logico-matematică, panoul cu fotografiile
copiilor, cub cu cifre, panou pentru siluete şi cifre, puzzle cu cifre, fişe de muncă
individuală, creioane colorate, tablă, cretă, jucării: casă şi bloc din plastic, maşini, cuburi
colorate etc.
DURATA: 20-25min
BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculumul pentru învăŃământul preşcolar, 2008;
2. Metodica activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa de copii, Editura SITECH, Craiova,
2010;
3. Laborator preşcolar – Ghid metodic, Editura V I Integral, Bucureşti, 2005;
4. Teoria şi metodologia instruiri şi evaluării, Editura ,,Vasile Goldiş University Press, Arad, 2008.
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SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENT
DIDACTIC
1. Organizarea
grupei
2. Captarea
atenŃiei

3. AnunŃarea
temei şi
comunicarea
obiectivelor

4. ObŃinerea
performanŃei

CONłINUT ŞTIINłIFIC

STRATEGII
DIDACTICE

EVALUARE

ConversaŃia

Aprecieri verbale

ConversaŃia
ExplicaŃia
Brainstorming

Frontal

Se vor asigura condiŃii optime pentru
desfăşurarea activităŃii.
Se realizează printr-o scurtă conversaŃie şi
prezentarea unei cutii cu surprize: bulinuŃe,
bomboane.
-Vă plac surprizele? De ce? Surprizele din
această cutie sunt pregătite pentru voi şi le veŃi
primi în timpul acestei activităŃi.
-Astăzi, vom încerca să arătăm părinŃilor şi
doamnelor educatoare ce am învăŃat noi la
activităŃile matematice până acum.
-Împreună, vom pleca pe drumul acesta, pe care
vom găsi numeroase surprize şi ne vom juca
jocul ,,Drumul surprizelor”.
-Ce am învăŃat la activităŃile matematice? (…să
formăm grupe de obiecte, să formăm perechi, să
numărăm). Când v-aŃi aşezat voi în perechi?
(…la dansul popular).
- HaideŃi, repede, şi vă aşezaŃi în perechi! Ce
înseamnă aşezarea în perechi? (…o fetiŃă
pereche cu un băiat, un om de zăpadă pereche cu
o săniuŃă).
-Până la cât am învăŃat să numărăm?
- Cine ştie să numere până la 3 ?
( doi - trei copii vor număra crescător până la 3)
a. Explicarea regulilor jocului:
- Iată cum ne vom juca ,,Drumul surprizelor”:
Copilul care este atins pe cap cu bagheta magică
va pleca pe acest drum construit din pietre. VeŃi
căuta şi veŃi găsi ascunse plicuri, jetoane, jucării.
Va trebui să rezolvaŃi sarcinile care vi se cer: să
bateŃi din palme de atâtea ori cât arată cifra
găsită., să aduceŃi tot atâtea jucării, să aşezaŃi la
panou cifra care arată câte personaje sunt într-o
poveste. Vei fi aplaudat dacă ai rezolvat corect şi
vei aşeza lângă poza ta o bulină roşie. Se vor
compara numărul de buline primite de copii şi
vom vedea care copil a primit cele mai multe
buline, acesta fiind cel mai bun la matematică.
b. Desfăşurarea jocului de probă:
-Ca să vedem dacă aŃi înŃeles cum ne vom juca,
haideŃi să ne jucăm puŃin!
c. Desfăşurarea jocului propriu-zis:
Se va pleca pe drumul surprizelor, după ce un
copil a fost atins cu bagheta magică.

Evaluare orală

Individual

ConversaŃia
ExplicaŃia /
frontal

Observarea şi
aprecierea
comportamentului

copiilor

Individual

ExerciŃiul

ITEMI:
-formează grupe
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copil a fost atins cu bagheta magică.
-se deschide trăistuŃa fermecată în care se află
piesele logice;
-Se vor forma grupe de obiecte după criteriul
culoare, formă, mărime;
-Se vor aşeza la panou atâŃia brazi cât arată cifra;
-Se vor număra obiectele unei grupe şi se va
aşeza cifra corespunzătoare;
-Se rostogoleşte cubul, se citeşte cifra care se
află pe partea se deasupra;
-Se va bate din palme, vor sări pe două picioare
de atâtea ori de câte ori li se cere de un coleg etc
-Se va aşeza o jucărie pe dulap, sub măsuŃă etc.,
-Se vor verbaliza acŃiunile efectuate.
d. Complicarea jocului:
Se vor completa diagramele la tablă: să deseneze
tot atâtea obiecte cât arată cifra; să formeze
perechi între elementele a două mulŃimi şi să
spună cum sunt ele din punct de vedere
cantitativ.
TranziŃii:
Cântând :
,,Bat din palme: clap, clap.
Din picioare: trap,trap,trap.
Ne învârtim, ne răsucim
Spre măsuŃe noi pornim.
Pe scăunele ne aşezăm
Piese de puzzle noi îmbinăm!
Copiii se vor aşeza la cele trei grupuri de
măsuŃe, în funcŃie de cifra pe care o au în piept
şi vor îmbina piesele unui puzzle cu cifre într-un
timp dat. Fiecare grup va spune ce cifră a
rezultat în urma îmbinării pieselor de puzzle.
Se trece pe la fiecare grup de măsuŃe pentru a
vizualiza cifrele obŃinute.

de obiecte după
criteriul dat:
formă, culoare,
Problematizar mărime,
ea
-identifică şi
denumeşte poziŃii
şi relaŃii spaŃiale
relative:
deasupra,
dedesubt, lângă
etc
-compară, prin
apreciere globală
şi prin formare
de perechi, două
mulŃimi (mai
multe, mai
puŃine, tot atâtea)
-numără
conştient în
limitele 1-3,
crescător şi
descrescător;
ExplicaŃia
-asociază
numărul
la
Analiză
Problematizar cantitate şi invers
- verbalizează
ea
corect acŃiunea
efectuată şi
ConversaŃia rezultatele
obŃinute

Turul galeriei
ConversaŃia

TranziŃii:
Se recită:
Unu, doi, unu, doi
Hai veniŃi cu noi!
La măsuŃe ne aşezăm,
Fişele noi completăm!
5. Evaluare

TranziŃii:
Se recită:
,, Unu, doi, unu, doi
Hai veniŃi cu noi!
La măsuŃe ne aşezăm,
Fişele noi completăm
Fiecare copil va primi o fişă de muncă

Evaluare
individuală scrisă
şi orală
Observarea şi
aprecierea
comportamentului

ExplicaŃia
ExerciŃiul

copiilor
Evaluare pe
grupuri
Evaluare
individuală scrisă

Problematizarea
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6. Încheierea
activităŃii

independentă şi va rezolva sarcinile acesteia.
ITEMI:
1. Formează grupe de obiecte după formă!
2. Formează perechi între obiectele celor două
grupe de obiecte!
3. Desenează o steluŃă deasupra grupei cu cele
mai multe obiecte!
4. Desenează în spaŃiul dat tot atâtea cerculeŃe
cât îŃi arată cifra din pătrăŃel!
Fişele individuale vor fi aşezate pe panou pentru
a putea fi vizualizate de copii şi de părinŃi.
Fiecare copil îşi va număra bulinuŃele de pe
panou, va compara numărul lor cu cel al
colegilor. Se vor face aprecieri asupra modului
în care copiii au participat la desfăşurare jocului.
Pentru a încheia acest drum al surprizelor se va
deschide cutia magică în care se află
bomboanele.

Analiza
ConversaŃia
ExplicaŃia

Aprecieri verbale

PROIECT DIDACTIC
Educ. Ştefan Marinela
GrădiniŃa „Samariteanul” Petroşani
NIVEL: II ( 5-7 ani)
TEMA DE STUDIU: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA ACTIVITĂłII: “CLUBUL PĂSĂRELELOR “
TIPUL DE ACTIVITATE : mixtă
CATEGORIA DE ACTIVITATE: integrată
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri
SCOPUL: consolidarea şi verificarea cunoştinŃelor copiilor referitoare la păsări, ca elemente ale
mediului înconjurător; îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre lumea păsărilor, stimularea curiozităŃii
pentru investigarea acestuia.
OBIECTIVE OPERAłIONALE:
a) Cognitiv – informaŃionale
- Să descrie aspecte variate din viaŃa păsărilor;
- Să recite în mod expresiv o poezie despre păsări;
- Să asocieze texte literare/desene din filme de animaŃie cu personaje – păsări;
- Să precizeze acŃiuni de îngrijire a păsărilor;
- Să exprime idei şi impresii într-un limbaj coerent, corect din punct de vedere gramatical;
- Să aplice cunoştinŃe însuşite anterior în contexte diferite;
- Să aplice cunoştinŃe însuşite anterior în contexte variate de acŃiune.
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b) Psihomotorii
- Să mânuiască corect şi lejer instrumente de lucru;
- Să manipuleze uşor materialele puse la dispoziŃie;
- Să se orienteze corect în spaŃiul de lucru.
c) Afectiv – motivaŃionale
- Să coopereze în grup pentru realizarea sarcinilor de lucru;
- Să participe afectiv la activităŃi, manifestându-se liber şi creativ;
- Să lucreze în echipă;
- Să compună în mod original spaŃiul plastic, exprimând sentimente estetice;
- Să compare comportamentul păsărilor cu cel uman.
STRATEGII DIDACTICE
METODE: conversaŃia, observaŃia, expunerea, povestirea, algoritmizarea, problematizarea,
exerciŃiul, brainstorming, ciorchinele, munca în echipă, munca în perechi.
MATERIALE: planşă – consemnarea rezultatelor fiecărei probe, ecusoane colorate - PASARI
(ROŞU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU), imagini Băiatul din hambar, binoclu, cretă colorată,
perniŃe, ouă de plastic, ouă de ciocolată, imaginile povestirii Tu eşti mama mea?, plic mare, şepcuŃe
şi certificate de membru al clubului.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, în perechi, individual
ÎNTÂLNIREA de DIMINEAłĂ
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii, pornind de la elementele
de rutină până la introducerea în tema activităŃii:
• Pregătirea climatului socio–afectiv:
~ Cântecelul Salut, salut, salut şi ce mai faci?
~ Oferim un zâmbet şi un…compliment!
~ Copiii de serviciu/sarcini
~ Regulile grupei
• Calendarul naturii
~ anotimpurile / lunile anului/zilele săptămânii– Completăm calendarul!
~ Cântecelul Cum este vremea la noi? – calendar
• NoutăŃile zilei:
~ Prezentăm musafirii: BUN VENIT!
Desfăşurarea activităŃii ~ CLUBUL PĂSĂRELELOR
Voi purta o conversaŃie cu copiii, referitoare la ce înseamnă un club şi le lansez ideea de a
înfiinŃa un Club al păsărelelor. Cine doreşte să devină un membru al CLUBULUI? Pentru obŃinerea
legitimaŃiei şi pentru a fi acceptat în club, trebuie să dovedim că iubim păsările şi ştim multe lucruri
despre ele.
Invitatul surpriză este un VULTUR – reprezentant al păsărilor, care a venit să observe copiii
pe toata durata zilei, să le testeze cunoştinŃele prin sarcini, probe şi teste şi apoi, la sfârşitul zilei să
le dăruiască legitimaŃia bine meritată şi totodată acceptul de a deveni “Membru al clubului
păsărelelor”.
● Scurtă discuŃie despre tema săptămânii curente: < VieŃuitoare în aer – PĂSĂRILE >
● Joc < PĂSĂRILE MUZICALE > TRANZIłIE
Pe covor sunt aşezate covoraşe (căsuŃele păsărelelor). Pe fond muzical (casetofon), copiii–
păsări se mişcă în căsuŃă şi în afara ei. Când muzica se opreşte brusc, păsărelele care sunt în afara
căsuŃei, părăsesc jocul.
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂłII
CONłINUT ŞTIINłIFIC

EVENIMENT
DIDACTIC
1.MOMENT
Pregătirea climatului psio–afectiv necesar
ORGANIZATORIC activităŃii:

2.CAPTAREA
ATENłIEI

3.ANUNłAREA
TEMEI

(ecuson)

4.
DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂłII /
DIRIJAREA
ÎNVĂłĂRII

- aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea scăunelelor în formă de semicerc;
- aşezarea materialului ilustrativ la îndemâna
educatoarei;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă;
- controlul Ńinutei şi a poziŃiei copiilor pe
scăunele.
▪ Scurtă discuŃie despre diferite cluburi şi
membrii acestora: Ce înseamnă CLUBUL
PĂSĂRELELOR ?( cei care iubesc
păsările!)
▪ ÎmpărŃirea în echipe (echipa roşie, verde,
galbenă, albastră);
▪ Distribuirea ecusoanelor.
Pentru a ne apropia, cât mai repede şi bine,
de momentul în care vom deveni membri
ai CLUBULUI PASARELELOR, trebuie să
trecem prin câteva probe. Cei care răspund
sau execută corect sarcinile vor primi
certificatul de Membru special al Clubului şi
alte frumoase surprize pregătite de
VULTUR, reprezentantul
păsărilor, oaspetele nostru de astăzi.
PROBA NR. 1
LIMBĂ SI COMUNICARE
* Memorizare - Pov. creată de copii
* Gândire critică(imaginaŃie) - Joc did.
(propoziŃie, cuvinte, silabe, sunete – redare
grafică)
Sarcini de lucru pentru fiecare echipă:
R: poezie despre păsări
V: compunerea unei povestiri pe baza unor
imagini
G: Priveşte cerul, spune ce fac păsările?
A: PASREA… propoziŃie, cuvinte, silabe,
sunete.

STRATEGIA
DIDACTICĂ
ExplicaŃia
ExerciŃiul

EVALUARE

Frontal

Surpriza
ConversaŃia
Jocul

Orală
Frontal
Individual

Comportament nonverbal

Frontal
ExplicaŃia
ExerciŃiul
Descrierea
Problematizarea

Individual
Orală
Individual
Aprecieri
verbale /
Notarea
rezultatelor
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5. OBłINEREA
PERFORMANłEI
ŞI ASIGURAREA
FEEDBACKULUI
6. ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂłII

PROBA NR. 2
OM ŞI SOCIETATE
Întrebări pentru fiecare echipă, referitor la
personaje–păsări în poveşti şi în desene
animate:
R: Păsări – în desene animate
V: Cea mai faimoasă pasăre în desene
G: Ce fac păsările în ALBA CA ZĂPADA /
CENUŞĂREASA
A: Poveste cu pasăre, cunoscută deja
POVESTEA „Tu eşti mama mea?” de
P.D.Eastman - prezentarea noului conŃinut şi
dirijarea învăŃării
- Astăzi vreau să vă spun o poveste nouă
despre un pui de pasăre care într-o zi… a
pornit singur într-o călătorie interesantă.
Se spune povestea, se intuiesc imaginile.
Fixarea principalelor momente ale poveştii
şi desprinderea învăŃăturii: Dumnezeu
iubeşte păsările, se îngrijeşte de ele, le dă o
familie, în care să crească, aşa cum avem şi
noi!
TranziŃie:
● Drumul lui Robin – puiul de pasăre
Imităm mişcări făcute de Robin, în călătoria
sa (săritura din cuib, mersul legănat, mers
sărit, etc
● Copiii devin PORUMBEI CĂLĂTORI,
care au sarcina de a duce oamenilor mesaje
prin care îi îndeamnă să ocrotească şi să
iubească păsările.

Aprecierea generală şi individuală se va
realiza prin intermediul reprezentantului
păsărilor, VULTURUL, care apreciază buna
pregătire a copiilor, de care aceştia au dat
dovadă pe perioada întregii zile şi … le oferă
dreptul de a deveni oficial MEMBRI AI
CLUBULUI PASARELELOR – primind
certificatul şi alte surprize.

Frontal

ExerciŃiul
/ pe grupe
individual

ConversaŃia
ExplicaŃia
Expunerea

Individual

Aprecieri
verbale /
Notarea
rezultatelor

ExerciŃiul

ExplicaŃia
DemonstraŃia

Frontal
Individual

Problematizarea
ExerciŃiul
ConversaŃia

Analiza
activităŃii
Verbală
Stimulente
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Educ. Robu Rodica
Colegiul T.T.F. “Anghel Saligny”
GrădiniŃa P.N. Nr. 1 Simeria
Nivel II (grupa mare)
Tema anului: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Tema activităŃii: SĂ AJUTĂM OMUL DE ZĂPADĂ!
Tipul activităŃii: Evaluare de cunoştinŃe
Forma de realizare: Activitate integrată la nivelul ADE (DŞ+DEC)
DŞ - Activitate matematică
DEC - Activitate artistico-plastică- modelaj
Mijloc de realizare: Joc didactic
Forma de organizare: frontală, în grupuri, în perechi.
Scopul activităŃii:
• Verificarea, consolidarea şi sistematizarea unor cunoştinŃe şi capacităŃi matematice ale
copiilor despre mulŃimi şi cifre în concentrul 1-5.
• Consolidarea deprinderii de a modela prin mişcările învăŃate, realizând o temă dată.
Obiective operaŃionale:
DŞ - să numere crescător şi descrescător în limitele 1-5;
- să formeze mulŃimi după criteriul dat;
- să aşeze la panou şirul crescător şi descrescător;
- să raporteze corect şi conştient numărul la cantitate;
- să utilizeze corect numeralul ordinal;
- să coopereze în grup şi în perechi pentru realizarea sarcinii de lucru;
- să pună întrebări colegilor şi să răspundă la întrebări;
DEC - să modeleze trei bulgări de zăpadă prin mişcarea circulatorie;
- să aşeze bulgării în ordine: mare, mijlociu, mic;
- să realizeze oameni de zăpadă estetic şi creativ.
Sarcina didactică: Recunoaşterea şi precizarea locului fiecărui număr în şirul numeric
Elemente de joc: surpriza, aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, versuri mobilizatoare,
recompense.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaŃia, explicaŃia, exerciŃiul, învăŃarea prin cooperare, problematizarea,
învăŃarea prin descoperire, munca în echipă, metoda R.A.I (Răspunde- Aruncă- Interoghează), turul
galeriei.
Material didactic:
DŞ: imagini cu fulgi, bulgări de zăpadă, brăduleți, sănii, oameni de zăpadă, cifrele 1-5, tablă
magnetică.
DEC: plastilină, planşete, o machetă „Iarna”.
Bibliografie:
- Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Bucureşti 2008.
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EVENIMENTUL
DIDACTIC

Moment
organizatoric

Captarea
atenŃiei

Reactualizarea
cunoştinŃelor

CONłINUTUL ŞTIINłIFIC

STRATEGIA
DIDACTICĂ

Aerisirea sălii de grupă.
MăsuŃele sunt aşezate pe două rânduri, unul pentru
activitatea matematică, având mulŃimi cu imagini
de iarnă şi cifre, iar celălalt pentru modelaj cu
planşete şi plastilină.
Scăunelele sunt aşezate de o parte şi de alta a
măsuŃelor, iar în faŃă un panou magnetic pentru
activitatea matematică şi o machetă „Iarna” pentru
modelaj.
Copiii se grupează după ecusoane, formând două
echipe: fulgii, care se aşază de o parte a măsuŃelor
şi omuleŃii de zăpadă, care se aşaza în faŃa lor.
Voi prezenta, sub formă de surpriză, materialele, la
fiecare grup de măsuŃe, iar copiii le vor numi.
Apare un om de zăpadă supărat.
OmuleŃu-i supărat,
S-a-ncurcat la numărat.
Prietenii au râs de el
Şi l-au lăsat singurel.
Hai copii să-l ajutăm,
Să numere să-l învăŃăm,
Apoi îl vom bucura,
Prieteni îi vom modela.
Până la cât am învăŃat să numărăm? (Până la 5).
Cine doreşte să numere în şir crescător? (1-5)
Ştie cineva să numere în şir descrescător? (5-1)

EnunŃarea
temei şi
obiectivelor

Astăzi la activitatea noastră vom desfăşura jocul
“Să ajutăm omul de zăpadă”, în care la acest grup
de măsuŃe , cu aceste materiale vom repeta
număratul în limitele 1-5, pentru a-l învăŃa pe
omul de zăpadă să numere, iar la celalalt grup de
măsuŃe vom modela omuleŃi de zăpadă.

Prezentarea
conŃinutului şi
dirijarea
învăŃării

Se explică regulile de joc: Voi sunteŃi aşezaŃi pe
două rânduri, reprezentând două echipe. Vom lucra
în echipă şi în perechi. Eu voi pune întrebări
referitoare la mulŃimile şi cifrele de pe măsuŃe, pe
care va trebui să le aşezaŃi la panoul din faŃă. Voi
va trebui să gândiŃi, să cooperaŃi între voi pentru ca
fiecare pereche să răspundă cât mai corect: un copil
va aşeza mulŃimea, iar perechea lui, cifra
corespunzătoare. Pentru răspunsurile corecte veŃi
primi buline.
Bine toŃi să vă gândiŃi,
Şi să-mi spuneŃi tot ce ştiŃi,

EVALUAREA

Observarea
comportamentului
copiilor

Expunerea

Versuri
mobilizatoare

Evaluarea
capacităŃii de
atenŃie
voluntară

ConversaŃia

Chestionarea
orală

ExplicaŃia

Evaluarea
capacităŃii de
atenŃie
voluntară

ExplicaŃia

Aplică
cunoştinŃele
individuale, în
perechi şi în
echipă
Versuri
mobilizatoare
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Despre numere şi cifre,
Care vă sunt pregătite

ObŃinerea
performanŃei

Executarea jocului de către copii:
- Aşază la panou tot atâŃia fulgi, câte Albe ca
Zăpada sunt în poveste!
- Perechea ta să aşeze dedesubt cifra potrivită!
- Aşază la panou atâŃia bulgări, câte mâini ai! Ce
cifră aşezi?
- Aşază la panou atâŃia brăduŃi, câte bătăi din
palme auzi! Aşază şi cifra potrivită!
- Aşază la panou atâtea sănii, câte anotimpuri are
un an! Aşază şi cifra potrivită!
- Aşază la panou atâŃia oameni de zăpadă, câŃi
omuleŃi sunt în povestea “Soarele şi omuleŃii de
zăpadă!” Perechea ta să aşeze cifra potrivită!
- Ce am format? (şirul crescător)
- Vom forma din aceleaşi mulŃimi şirul
descrescător.
Va trece pe rând câte o pereche din fiecare echipă şi
veŃi aşeza mulŃimile şi cifrele corespunzătoare
formând şirul descrescător.
Se aplaudă răspunsurile corecte.
Variantă de joc:
Copiii închid ochii iar eu voi lua de pe panou
mulŃimea a treia din şirul crescător. A câta mulŃime
lipseşte? MulŃimea a treia. O voi aşeza la loc.
Voi lua a doua cifră şi a patra din şirul crescător. A
câta cifră lipseşte? A doua şi a patra.
Voi lua din şirul descrescător prima mulŃime şi a
treia. A câta mulŃime lipseşte din şirul
descrescător? Prima şi a treia.
Voi lua cifra a patra din şirul descrescător. A câta
cifră lipseşte? A patra cifră.
Copiii din fiecare echipă se consultă pentru a
răspunde corect.
Complicarea jocului:
Unu, doi, trei, patru, cinci,
Numărăm, suntem voinici,
Vom mai repeta ceva,
Întrebări vom adresa,
Şi răspunsuri le vom da.
Voi arunca unui copil din echipa fulgilor o minge şi
îi voi adresa o întrebare: Care număr este mai mare:
trei sau cinci?
Copilul va răspunde şi va arunca mingea altui copil
din cealaltă echipă adresându-i o întrebare
asemănătoare.
Copilul care primeşte mingea răspunde, aruncă
mingea altui copil, punându-i o altă întrebare.

Evaluarea
felului cum
aşază
mulțimile și
cifrele la
panou
Munca în
perechi

ÎnvăŃarea prin
descoperire

Evaluez
capacitatea
de folosire
corectă a
numeralului
ordinal

Versuri
mobilizatoare

Metoda R.A.I Evaluez modul
(răspundein care copiii
aruncăpun întrebări si
interoghează)
răspund
.
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Asigurarea
retenŃiei şi
transferului

Încheierea
activităŃii

Voi îndruma copiii să pună întrebări referitoare la
vecinii numerelor, recunoaşterea cifrelor, adunări şi
scăderi în limitele 1-5.
Voi pune întrebări de baraj pentru ambele echipe să
spună o poezie, respectiv un cântec despre numere.
(poezia “Ce am” şi cântecul “Unu-i soarele pe
cer”).
V-aŃi gândit, v-aŃi consultat,
Şi răspunsuri bune-aŃi dat,
Dar timpul a expirat.
Câte buline aŃi câştigat?
Hai să numărăm în cor
Şi să stabilim un scor,
Să rostim cu voce tare,
Echipa câştigătoare!
Omul de zăpadă vă mulŃumeşte că l-aŃi învăŃat să
numere.
HaideŃi să ne ridicăm
Mâinile să ni le dăm,
Un cerc mare să formăm,
Bat din palme clap, clap , clap,
Din picioare trap, trap, trap,
Bucuroşi ne învârtim,
Pentru că ştim să muncim.
La măsuŃe ne-aşezăm,
Mâinile le scuturăm,
Cu palmele aplaudăm,
Zăpadă în mâini frecăm,
Degetele le-nvârtim,
De modelaj ne pregătim.
Voi explica felul cum vor modela omul de zăpadă.
Vom înmuia plastilina. O vom împărŃi în trei părŃi
inegale, din care vom modela prin mişcarea
circulatorie trei bulgări: mare, mijlociu şi mic. Vom
aşeza cei trei bulgări unul peste altul formând omul
de zăpadă. Îi vom modela ochi, nas, gură, nasturi.
Voi urmări felul cum lucrează copiii.
Voi încuraja şi ajuta copiii să termine lucrările.
Vom face evaluarea ca-ntr-o expoziŃie. Vom evalua
lucrările proprii, apoi ne deplasăm cu toŃii pentru a
vedea şi analiza toate lucrările.
Omul de zăpadă este bucuros că i-am modelat
prieteni, pe care îi va lua cu el pe o machetă
“Iarna”.
Voi face aprecieri referitoare atât la activitatea
matematică, cât şi la activitatea de modelaj.
Se stimulează copiii.

ÎnvăŃarea prin
cooperare

Stabilim
echipa
câştigătoare

TranziŃie

ExerciŃii de
pregătire
pentru
modelaj

ExplicaŃia

Turul galeriei

Apreciez felul
cum lucrează
copiii

Aprecierea
lucrărilor
proprii şi ale
colegilor

Evaluez
munca şi
comportarea
copiilor
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Educ. Danciu Cornelia
GrădiniŃa P.P. Simeria
NIVEL II: 5-7 ANI
DURATA: 45 min
Tema activităŃii: “Prin ce se aseamănă?”
Domenii experienŃiale: DŞ - Domeniul ştiinŃă (cunoaşterea mediului)
DEC - Domeniul Estetic Creativ (activităŃi artistico-plastice)
Mijloc de realizare: Activitate integrată
Forma de realizare: joc didactic
Tipul activităŃii: verificare şi consolidare de cunoştinŃe;
Scopul activităŃii:
Fixarea şi sistematizarea reprezentărilor copiilor referitoare la animalele domestice şi sălbatice;
exersarea deprinderilor de muncă în grup; stimularea abilităŃilor de comunicare, cooperare ;
educarea spiritului de echipă;
Obiective operaŃionale:
Cognitive şi de limbaj:
o să efectueze clasificări pe baza unui criteriu dat;
o să compare unele grupe de animale şi să desprindă unele aspecte comune;
o să denumească foloasele aduse de animalele domestice; animalele sălbatice;
o să răspundă la ghicitori;
Psiho –motorii:
 să-şi însuşească tehnicile de lucru prezentate;
 să-şi formeze deprinderile de manipulare a diverselor materiale;
 să se deplaseze în funcŃie de cerinŃele lucrului în grup;
Afective:
o să participe cu interes pe toată durata activităŃii;
o să coopereze în scopul realizării temei;
o să participe afectiv şi activ la activitate;
o să respecte regulile şi sarcinile date.
Elemente de joc : întrecerea, surpriza, aplauzele, ghicitorile, bagheta fermecată, bătăi din palme.
Reguli de joc:
Grupa se împarte în două echipe: echipa “pisicuŃelor” şi echipa “ursuleŃilor”. Copilul din echipă
care va trebui să răspundă va fi atins cu bagheta fermecată. Răspunsurile corecte vor fi apreciate
prin aplauze şi prin acordarea unei buline roşii aşezată pe panou la echipa lui. Echipa cu cele mai
multe buline va câştiga.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaŃia, explicaŃia, demonstraŃia, exerciŃiul, jocul, problematizarea,
turul galeriei, interviul, tehnica 6/3/5
Mijloace didactice: panou, siluete cu animale domestice, sălbatice, buline.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Locul de desfăşurare: sala de grupă
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Desfăşurarea activităŃii:
Nr
crt

Evenimentul
didactic

1

Moment
organizatoric

2

Captarea
atenŃiei

3

AnunŃarea
temei şi a
obiectivelor

4

Explicarea
jocului

5

Dirijarea
învăŃării

ConŃinutul ştiinŃific al activităŃii

Metode şi
procedee

Asigurarea condiŃiilor necesare unei
bune
desfăşurări
a
activităŃii,
pregătirea materialului demonstrativ
şi distributiv, intrarea copiilor în sala
de grupă.
Se face cu ajutorul păpuşilor de la
teatru de păpuşi. „Animalele” se
prezintă iar copiii le invită la conversaŃia
activitate.

Copiii sunt anunŃaŃi că au de rezolvat
nişte sarcini în cadrul jocului ”Prin ce
se aseamănă?”:
- În cadrul jocului voi trebuie să
răspundeŃi la întrebări legate de
animalele domestice şi sălbatice, vom
dezlega împreună ghicitori şi vom
face clasificări după anumite criterii.
Copiii sunt împărŃiŃi în două echipe:
echipa
pisicuŃelor
şi
echipa
ursuleŃilor. Pentru fiecare răspuns
corect echipa primeşte o bulină roşie.
Echipa cu cele mai multe răspunsuri
corecte câştigă concursul.
Vor fi aleşi pe rând prin intermediul
baghetei fermecate doi copii care vor
răspunde.
Proba nr.1
Cum se numesc aceste animale şi de
ce? (animale domestice )
Cum se numesc aceste animale şi de
ce? (animale sălbatice )
Proba nr.2
Fiecare copil ia câte un plic şi
răspunde la ghicitoare.
Proba nr. 3
Se cere copiilor să grupeze animalele
după un anumit element comun
Exemplu:
- copite (calul, catârul, măgarul)
- unghii despicate (vaca, oaia, porcul,
capra)
- blană (pisică, câine, vulpe, iepuraş
urs )
- coarne (cerb, berbec, Ńap, vacă )

Mijloace
didactice

Evaluare

Animale
le de la
teatrul
de
păpuşi

ConversaŃia
explicaŃia

explicaŃia

ConversaŃia
ObservaŃia
Jocul
CompetiŃia
ExerciŃiul

Panou
Jetoane
cu
animale
Buline
roşii
Bagheta

Chestionarea orală

fermecată
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6

ObŃinerea
performanŃei
Asigurarea
retenŃiei şi a
transferului

7

Evaluarea
performanŃei
Încheierea
activităŃii

- coadă stufoasă (vulpea, veveriŃa,
calul)
Proba nr. 4
Grupează animalele care consumă
aceeaşi hrană!
- iarbă (calul, vaca oaia,
- carne (lupul, câinele, vulpea).
Proba nr. 6
Grupează animalele în funcŃie de
foloasele pe care le are omul de la ele:
- lapte (oaia, vaca, capra)
- carne (porcul ,vaca, oaia)
- pielea (vaca, porc capra)
- blana (ursul, lupul, vulpea, oaia).
Proba nr.7
Copiii privesc cu atenŃie imaginile de
animale afişate şi trebuie să găsească
prin ce se aseamănă.
Proba nr 8
Se expun imagini cu animale, iar
copiii trebuie să elimine animalele
care nu au nimic în comun, în funcŃie
de un anumit criteriu.
În final copiii cântă „Glasul
animalelor”, apoi îi voi întreba - Ce
joc am jucat noi astăzi?
Se numără bulinele şi se anunŃă
scorul.
Pentru a stârni interesul copiilor voi
spune o ghicitoare:
Codată,
Codată,
Cu şuba roşcată,
Seara la poiată
Pe furiş dă roată,
CumetriŃa şugubeaŃă
O găină-ar vrea, o raŃă
Că-i de meserie ..hoaŃă.
Astăzi vom desena animalul preferat
Explic şi demonstrez tehnica de lucru
Urmăresc dacă respectă regulile
tehnicii 6 /3 /5
Se expun lucrările şi se apreciază de
către copii.
Se fac aprecieri.

Tehnica
6 /3 / 5

Turul
galeriei
Interviul
ConversaŃia

Evaluarea
orală

Stimulente
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PROIECT DIDACTIC

Inst. Leach Ramona
Prof. Popovici Alina
GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad

NIVEL II: 6-7 ani
TEMA SĂPTĂMÂNII: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim?
DENUMIREA ACTIVITATII: EducaŃie pentru societate – Activitate integrată
TEMA: „EmoŃiile copiilor”, de FraŃii Grimm
DOMENII EXPERIENłIALE VIZATE: DOS + DLC + DEC
FORMA DE REALIZARE: povestire, convorbire, desen, educaŃie muzicală
TIPUL ACTIVITATII: predare-învăŃare
SCOPUL ACTIVITATII: Formarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile
principale, a mesajul educativ, formarea cunoaşterii personale şi înŃelegerea de către copii a
faptului că trăiesc emoŃii diferite de situaŃii diferite; dezvoltarea limbajului copiilor din punct de
vedere fonetic, lexical, gramatical, dar şi al expresivităŃii acestuia; redarea prin desen a stărilor
emoŃionale; sesizarea emoŃiilor şi corelarea acestora cu reacŃiile potrivite.
OBIECTIVE:
DOS:
a) cognitive:
- să înŃeleagă mesajul transmis;
- să identifice trăsăturile morale ale personajelor;
- să trăiască în relaŃiile cu cei din jur stări afective pozitive;
- să-şi aprecieze propriu comportament în raport cu personajele poveştii;
b) psiho-motric:
să se folosească de acŃiunile motrice învăŃate pentru a mima diferite sentimente;
c) afectiv:
- să descrie propriile sentimente, opinii şi atitudini din propria experienŃă, din întâmplări
din viaŃa reală;
- să înŃeleagă că toŃi oamenii au emoŃii şi că este firesc să le aibă;
- să descopere efectele, consecinŃele comportamentelor pozitive şi negative;
DLC:
a) cognitive:
- să asculte cu atenŃie o povestire prezentată de educatoare;
- să utilizeze cuvinte şi expresii din poveste;
- să reŃină numele personajelor întâlnite în poveste;
- să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor
puse de educatoare;
- să reŃină semnificaŃia cuvintelor şi expresiilor noi: „mamă vitregă”, „tăietorul de
lemne”, „vrăjitoare”;
- să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
- să se exprime clar şi corect din punct de vedere gramatical;
b) psiho-motric:
- să mânuiască corect materialele puse la dispoziŃie pentru a realiza tema propusă;
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c) afectiv:
- să reprezinte emoŃiile personajelor prin desen;
- să participe cu interes la activitate;
DEC:
a) cognitive:
- să interpreteze corect cântecul „Dacă vesel se trăieşte”;
- să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi cea a colegilor;
- să realizeze individual lucrarea plastică;
b) psiho-motric:
- să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzică;
- să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimentele estetice;
c) afectiv:
- să sesizeze emoŃiile trăite de personajele principale ale povestirii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaŃia, povestirea, expunerea, problematizarea, explicaŃia, discuŃiile în grup.
Material didactic: veveriŃa Bonnie, imagini din povestea “Hansel si Gretel”, pietricele creioane
colorate, foi, buline „Vesele”.
FORME SI METODE DE EVALUARE: evaluare curentă, aprecieri verbale, verificare orală,
examinare prin probă practică.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
•

•
•
•

•

Monica Lespezeanu - “TradiŃional şi modern în învăŃământul preşcolar” , editura Omfal Esential, Bucureşti,
2007;
LetiŃia Trif - “Pedagogia învăŃământului preşcolar”, editura Eurostampa, Timişoara, 2008;
Ezechil, Liliana; Paisi Lăzărescu, Mihaela - “Laborator preşcolar” – ghid metodologic, editura V& Integral,
Bucureşti, 2001;
“Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008;
Laborator preşcolar – ghid metodologic, ediŃia a II-a, – editura V& Integral, Bucureşti, 2002

DURATA: 30-35 min.
EVENIMENT
DIDACTIC
1. Moment
organizatoric

2. Captarea
atenŃiei

CONłINUTUL ŞTIINłIFIC
Se amenajează spaŃiul educaŃional şi
materialul necesar pentru buna desfăşurare a
activităŃii. Copiii se află în semicerc.
Se aude un zgomot la uşă.
- Copii, aŃi auzit ce am auzit şi eu? Cine
oare doreşte să intre în clasa noastră?
Apare o veveriŃă şi îmi şopteşte ceva la
ureche.
- Copii, mi-a spus ca vine din pădure şi
aduce o poveste frumoasă la grădiniŃă!

STRATEGII
DIDACTICE

EVALUAREA
(Instrumente şi
indicatori)

ConversaŃia

ConversaŃia
veveriŃa Bonnie
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3.
Reactualizarea
cunoştinŃelor
anterioare
4. AnunŃarea
temei şi
enunŃarea
obiectivelor

5. Dirijarea
învăŃării

DLC

DOS

6. Asigurarea
retenŃiei şi a
transferului

- Ce poveşti aŃi învăŃat?
- La ce activităŃi spunem noi poveşti?
(educarea limbajului, educaŃie pentru societate
şi cunoaşterea mediului)
- Pentru că a venit la noi în vizită veveriŃa
Bonnie tocmai din pădure, astăzi am să vă
spun o povestea celor doi frăŃiori care au trăit
o serie de emoŃii. Pe copii îi cheamă “Hansel
şi Gretel” şi povestea le poartă numele.
Această poveste este foarte frumoasă şi este
scrisă de FraŃii Grimm.
Se va reda conŃinutul povestirii cât mai
expresiv, folosind mimica şi gestica
corespunzătoare.
ConŃinutul poveştii va fi expus urmărindu-se
succesiunea momentelor principale. Simultan
cu povestirea, se vor prezenta imagini
sugestive. În contextul povestirii voi explica şi
celelalte cuvinte şi expresii noi: „mamă
vitregă”, „tăietorul de lemne”, „vrăjitoare”.
Prin mimică şi gestică educatoarea va reda
starea sufletească a personajelor. Prin
intensitatea timbrului vocal încercă să creeze
o atmosferă propice captării atenŃiei copiilor
asupra ordinii în care apar personajele în
acŃiunea desfăşurată în povestire.
După expunerea poveştii, va acorda o scurtă
pauză pentru limpezirea ideilor şi savurarea
stării de plăcere la ascultarea unei poveşti.
Apoi se va realiza o scurtă conversaŃie pe baza
povestirii şi a materialului didactic:
- Copii, eu am fost tare „emoŃionată” când
v-am spus povestea. Am privit chipul vostru
şi am văzut că şi voi aŃi fost emoŃionaŃi. Pe
chipul vostru am observat aceleaşi emoŃii ca
pe chipurile celor doi copii;
- Ce credeŃi că simte Hansel si Gretel când
sunt lăsaŃi singuri în pădure şi fără nici o
posibilitate
de a găsi drumul spre casă? (speriat);
- Hansel află că urmează să fie gătit la prânz
de vrăjitoarea cea rea. Ce credeŃi că simte
el? (speriat);
- Dar surioara lui? (tristă);
- Care este sentimentul pe care îl trăiesc
copiii când scapă de vrăjitoare şi se întorc
la tatăl lor?
(bucurie).
Copiii sub îndrumarea educatoarelor se aşează
la măsuŃe să descopere surpriza făcută de
veveriŃa Bonnie.

ConversaŃia
Verificare orală
ExplicaŃia
ConversaŃia
ExplicaŃia

ConversaŃia

Povestire

ExplicaŃie

ConversaŃia

Verificare orală
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DOS

7. ObŃinerea
performanŃei

8. Evaluarea

Educatoarele împreună cu copiii corelează
emoŃiile din poveste cu emoŃii din viaŃa
cotidiană.
Se adresează copiilor următoarele întrebări:
- Am discutat despre ceea ce au simŃit
Hansel şi Gretel. Acum aş vrea să
discutăm puŃin despre sentimentele
noastre. Vă rog să-mi spuneŃi când aŃi
simŃit că sunteŃi speriaŃi?
- Eu de exemplu am fost speriată când
m-am urcat într-un copac şi nu am
putut să mai mă dau jos exemplu!
- Ioana tu când ai fost speriată?
- Mai suntem înfricoşaŃi când în savana
întâlnim un leu înfometat care vine
drept spre noi!
- Mihai îmi povesteşti o întâmplare când
ai fost înfricoşat?
- Cum arătăm când suntem speriaŃi?
- HaideŃi să desenăm o faŃă speriată!
Se arată copiilor o bulină neagră şi sunt
întrebaŃi ce simt atunci când primesc o bulină
neagră (tristeŃe). Solicităm copiilor să descrie
propriile sentimente de tristeŃe trăite şi să
deseneze o faŃă tristă.
- Ce este aceasta?
- Ce simŃiŃi când vedeŃi bulina neagră?
- Când aŃi mai fost trişti?
- Desenăm o faŃă tristă!
Apoi se prezintă copiilor o bulină roşie şi se
cere copiilor să spună ce simt când primesc o
bulină roşie.
- ŞtiŃi că în sertarul meu pe lângă
bulinele negre se află şi … buline roşii
- Ce simŃiŃi când primiŃi bulina roşie?
- SpuneŃi când aŃi văzut-o pe mama
voastră fericită?
- Dar pe tatăl vostru?
- Vă rog să desenaŃi un chip fericit!
Educatoarea solicită copiilor să mimeze
diferite emoŃii.
Educatoarea apreciază desenele copiilor şi
reprezentarea emoŃiilor prin desen.
- Cum s-a numit povestea pe care am ascultato astăzi?
- AŃi văzut vreodată o căsuŃă din turtă dulce?
(sigur că nu, doar în poveşti se întâmplă
uneori să întâlnim lucruri ciudate…) Poate că
de aceea ne plac atât de mult poveştile.

ConversaŃia

Verificare orală

ExplicaŃia
Examinare prin
proba practica

ExerciŃiul

Aprecieri
verbale

ConversaŃia
ExplicaŃia
ExerciŃiul

ConversaŃia

ConversaŃia

Aplauze
Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale
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DEC

- Vreau să vă spun că mi-a plăcut cât de atenŃi
aŃi fost, că aŃi reŃinut cine a făcut parte din
poveste, aŃi sesizat emoŃiile trăite de
personajele principale ale povestirii şi ne-aŃi
împărtăşit din propriile sentimente din propria
experienŃă. Cu siguranŃă că şi frăŃiorilor din
poveste le-ar fi plăcut de voi şi v-ar fi îndrăgit
aşa cum vă îndrăgim noi pe toŃi.
Copiii primesc buline „Vesele”.
Copiii vor cânta cântecul: „Dacă vesel se
trăieşte”.

PROIECT DE ACTIVITATI INTEGRATE
Educatoare Ana Grămescu
GrădiniŃa P. P. Nr. 2 Deva

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE: ActivităŃi Liber Alese, (ALA); Domenii experienŃiale:
Domeniul ŞtiinŃe (DŞ – matematic, cunoaşterea mediului), Domeniul Limba şi comunicare (DLC),
Domeniul estetic şi creativ (DEC), Om şi societate (DOS)
TEMA ZILEI: Darurile Zânei Toamna
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri mici, în perechi şi individual.
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare / perfecŃionare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic / aplicaŃie cu materiale din naturã
SCOPUL: consolidarea cunoştinŃelor cu privire la anotimpul toamna (fructe, legume, flori, culorile
toamnei, timpul în anotimpul toamna); consolidarea priceperii şi deprinderii de a realiza aplicaŃii cu
materiale din naturã pentru crearea unui spaŃiu plastic.
I. ACTIVITĂłI PE DOMENII EXPERENłIALE (ADE)
• Domeniul ŞtiinŃă (DS), Domeniul Limbă şi comunicare (DLC), Domeniul estetic şi
creativ (DEC)
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Subiectul: Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a dăruit?
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didactică: enumerarea caracteristicilor toamnei, recunoaşterea fructelor, legumelor,
florilor de toamnă, număratul in limitele 1 – 10.
Regula jocului: La întrebarea educatoarei Zâna Toamna a venit, nouã ce ne-a dăruit? un copil va
desprinde o petalã din crizantema ce se aflã pe un panou şi va scoate din coş tot atâtea fructe
(legume, nori, frunze etc.) câte îi aratã cifra. Le va aşeza apoi pe posterul pregătit de educatoare
(posterul are desenat un peisaj de toamnã incomplet). Copilul va răspunde, de exemplu, Zâna
Toamna a venit şi nouă ne-a dăruit 5 mere şi va aşeza merele în coşul desenat lângă pomul cu
aceleaşi fructe.
Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele.
Obiective operaŃionale:
• Domeniul om şi societate (DOS)
Subiectul: Darurile Zânei Toamna - Crizantemele
Mijloc de realizare: aplicaŃie cu materiale din naturã
Obiective operaŃionale:
• O1 - să enumere florile care înfloresc in anotimpul toamna (crizantema si tufănica)
• O2 – să denumească mijloacele de lucru;
• O3 – să intuiască materialele cu care vor lucra (seminŃe de dovleac, boabe de porumb, paste
făinoase), aracet.
• O4 – să lipească în mod corect materialele din natura pe suprafaŃa corespunzătoare;
• O5 – să lucreze îngrijit şi ordonat;
• O6 – să aprecieze frumosul din natura;
• O7– să analizeze obiectiv lucrările colegilor.
II. ACTIVITĂłI LIBER ALESE (ALA):
Biblioteca: Unde s-au ascuns crizantemele? - sortare de imagini, citire de imagini, reconstituire de
imagini
Comportamente urmărite:
– să recunoască florile care înfloresc toamna
– să descrie în propoziŃii corecte din punct de vedere gramatical ceea ce văd în imagini;
– să reconstituie imaginile cu florile de toamnã
– să descrie imaginile formate.
Arta: - Vaza cu flori de toamnã – decorare, Buchet de crizanteme – desen, Crizanteme - decupare
Comportamente urmărite:
– să realizeze elemente grafice pe o suprafaŃa dată, împodobind astfel o vaza cu flori de
toamnă;
– să deseneze pe o suprafaŃã datã un buchet de crizanteme;
– să decupeze o imagine, respectând conturul obiectului;
– să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creativ.
Joc de rol: La florărie
Comportamente urmărite:
– să diferenŃieze florile după miros;
– să clasifice florile după anumite criterii:
crizanteme, tufănici, lungimea codiŃei, colorit;
– să-şi perfecŃioneze acuitatea olfactivã.
III. ACTIVITĂłI LIBER ALESE (ALA):
Joc de mişcare: Dansul florilor de toamna
Comportamente urmărite:
– să execute exerciŃii fizice la comanda;
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– să sincronizeze mişcările cu muzica;
– să-şi dezvolte spiritul de echipă;
– să se relaxeze ascultând muzica şi dansând.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: explicaŃia, demonstraŃia, conversaŃia euristică, exerciŃiul,
problematizarea, munca în echipă şi în perechi, jocul, întrecerea, turul galeriei, exerciŃiul fizic.
MIJLOACE DE ÎNVĂłĂMÂNT: planşe cu anotimpul toamna, jetoane cu flori de toamna, fructe,
legume, frunze uscate, jetoane cu activităŃi specifice acestui anotimp, tabla magnetică, carioca, fişe
de lucru; foarfecă, lipici, hârtie glasată, seminŃe de dovleac, seminŃe de porumb, paste făinoase,
planşa model, flori naturale în vază, flori în ghiveci, puzzle, buline colorate, recompense, creioane
colorate, flori realizate din diferite materiale, DVD, televizor, CD cu muzică relaxantă, atlase,
enciclopedii.
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru învăŃământul preşcolar 3 – 6/7 ani; Ghid pentru proiecte tematice. ActivităŃi integrate pentru
preşcolari, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008; Activitatea integrată în grădiniŃă. Ghid pentru cadrele didactice din
învăŃământul preuniversitar, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008; Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu, Jocuri
interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003; Primii paşi împreună. ActivităŃi transdisciplinare pentru preşcolari,
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAłĂ
Copiii aşezaŃi în semicerc participă la următoarele momente:
Salutul - copiii îşi aleg o culoare pentru petală şi se adresează colegului alăturat, cu
expresia ”Bună dimineaŃa, eu sunt petala galbenă”, salutul curgând firesc de la o margine la
alta a semicercului, într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziŃie;
PrezenŃa;
Calendarul naturii – este solicitat copilul responsabil în acea zi cu prezentarea calendarului
naturii. Acesta va vorbi despre cum este vremea în ziua respectivã, despre câteva
caracteristici ale anotimpului toamna.
Împărtăşirea cu ceilalŃi - o fetiŃă prezintă colegilor o carte pe care a primit-o în dar de ziua
ei. Este Codul bunelor maniere. Având în vedere că florile sunt subiectul nostru, vom
discuta despre Cui oferim flori?
Activitatea de grup - copiii intonează cântecul A, a, a, acum e toamna, da! apoi se poartă o
sumară conversaŃie despre anotimpul care şi-a făcut simŃită prezenŃa la noi în Ńară.
NoutăŃile zilei - educatoarea conversează cu copiii despre tema săptămânii CoroniŃa florilor
de toamnă şi îi invită să întreprindă o călătorie imaginară în lumea florilor şi a Zânei
Toamna. Copiii vor primi în piept nişte ecusoane: frunze roşii şi galbene, astfel încât, mai
târziu, pe parcursul activităŃii se pot împarŃi în două echipe.
EVENIMENT
DIDACTIC
Captarea atenŃiei

Comunicarea
obiectivelor şi
a temei

CONłINUTUL ŞTIINłIFIC

STRATEGII DIDACTICE
Mijloace de
Forma de
Metode şi
învăŃământ
organizare
procedee

După
ce
se
realizează ConversaŃia
Întâlnirea de dimineaŃă se
prezintă copiilor titlul călătoriei
imaginare: Darurile Zânei
Toamna. Se recitã poezia:
Crizantema de Otilia Cazimir.
În călătoria noastră de azi vom ConversaŃia
sorta imagini cu bogăŃiile
anotimpului toamna, fructe,

Flori
naturale

EVALUARE

Frontal

orală
frontală

Materiale Frontal
le aşezate
la colŃuri

orală
frontală
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activităŃii

Reactualizarea
cunoştinŃelor
dobândite
anterior
Prezentarea
conŃinutului şi
dirijarea
învăŃării prin
abordarea
integrată a
conŃinuturilor

legume, flori, ne vom juca De-a
florăresele, vom desena flori de
toamnã
şi
vom
realiza
crizanteme din materiale din
naturã
Se realizează printr-o scurtă
conversaŃie despre anotimpul
toamna.
Copiii se vor îndrepta spre
sectorul dorit şi vor fi invitaŃi să
urmărească cum va decurge
călătoria lor pe la fiecare
sector!
La sectorul Biblioteca, se vor
juca Unde s-au ascuns
crizantemele?.
La sectorul Artă ei vor decora
Vaza cu florile de toamnã, vor
realiza un tablou (pe hârtie
dantelatã) cu Buchetul florilor
de toamnã şi vor decupa
Crizanteme.
La sectorul Joc de rol douã
fetiŃe vor fi florărese, iar alŃi
copii vor veni sã cumpere flori,
vor face buchete de crizanteme,
le vor sorta şi mirosi.
La finalizarea lucrărilor se va
realiza turul galeriei şi vor ieşi
din clasã, pentru că Zâna
Toamna le va pregăti si alte
surprise.
TranziŃie: Bate vântul
frunzele!
La întoarcerea în clasa copiii
vor avea o surprizã. Zâna
Toamna a adus un poster.
Pentru ca este foarte obosită îi
roagă pe ei să o ajute să îl
completeze. Pentru a îndeplini
rugămintea Zânei, copiii se vor
juca jocul didactic Zâna
Toamna a venit, nouã ce ne-a
dăruit? Copiii vor fi împărŃiŃi
în douã echipe: echipa
frunzelor galbene şi echipa
frunzelor roşii.
Se explică regulile jocului:
La întrebarea educatoarei Zâna
Toamna a venit, nouã ce ne-a

ExplicaŃia

ConversaŃia
Brainstor
mingul
ConversaŃia

ExplicaŃia

ConversaŃia
DemonstraŃia

Frontal

Jetoane
Frontal
cu
imagini
ale
anotimpul
ui toamna Pe grupe

Hârtie,
creioane
colorate,
carioca

Pe grupe

Flori
naturale,
fundiŃe,
materiale

Frontal

practicaplicativă
frontală

practicaplicativă
pe grupuri
mici

Problematizarea

ConversaŃia

orală
frontală

frontală

Poster

Frontal

Jetoane
cu fructe,
legume

practicaplicativă
pe grupuri
mici
frontală

Frunze de Pe echipe
toamna
Brainstorming
Crizantema

Pe echipe
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dăruit? Un copil va veni la
panoul unde se afla o
crizantema şi va lua o petalã.
Pe spatele petalei va fi desenatã
o cifrã şi un fruct/leguma.
Copilul va descrie
fructul/leguma şi le va aşeza pe
poster în coşul corespunzător
tot atâtea câte îi aratã cifra.
Fiecare răspuns corect va fi
aplaudat şi echipele vor primi
câte un punct pe tabela de
marcaj.
Se execută un joc de probă
Executarea jocului propriu-zis:
In funcŃie de timpul disponibil
se vor realiza aproximativ 4-5
sarcini pentru fiecare echipã.
După aşezarea fructelor şi
legumelor se vor aşeza frunze
de toamnã şi nori. Sarcina se va
complica puŃin, copiii trebuind
sã aşeze de exemplu 5 frunze,
dar vor observa cã 4 sunt deja
aşezate, iar ei vor pune pe
poster doar o frunzã.
Complicarea jocului:
Metoda cubului
Cubul are pe fiecare faŃã câte o
culoare caracteristicã toamnei:
galben – descrie; roşu –
comparã, portocaliu – asociază,
maro – analizează, verde –
aplicã, alb – argumentează.
Pentru fiecare culoare va fi un
plic în care se va afla un jeton
cu o sarcinã:
Echipa galbenã
Echipa roşie
DESCRIE - Spune ce ştii
despre un fruct (para), o leguma
(cartoful)
COMPARÃ - Spune de ce se
aseamănă şi de ce nu se
aseamănă: douã fructe,
douã
legume
ASOCIAZĂ - Spune ce simŃi
când mănânci: o gutuie, o ceapã
ANALIZEAZĂ - Spune cum
putem mânca fructele, legumele

Tabla
magnetica

Problematizarea

practicaplicativă
frontală
ExerciŃiul
Munca în
echipă

Cubul
Tabla
magnetica

Carioca
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5. Asigurarea
retenŃiei si a
transferului

6. ObŃinerea
performanŃei

7. Evaluarea

8. Încheierea
activităŃii

APLICĂ - Aşează mărul /
gogoşarul pe forma geometricã
cu care se aseamănă
ARGUMENTEAZĂ - Spune de
ce este bine să mănânci
fructe/legume.
Cate un copil va extrage câte un
jeton: dacã sunt fructe vor
recita o poezie despre fructe,
dacã sunt legume vor recita o
poezie despre legume. Fiecare
echipã va intona apoi cate un
cântec despre toamnã. Echipa
care recita sau cânta mai
frumos va fi recompensatã cu
câte un punct.
TranziŃie: Hai sã zicem una…
Copiii vor observa cã pe
posterul realizat de ei lipsesc
florile de toamnã. Zâna
Toamna nu mai are timp sa le
pregătească şi sã le aşeze în
grădini. Copiii de la grupa
pregătitoare o vor ajuta şi vor
realiza
Crizanteme
din
materiale din natura: frunze
presate, boabe de porumb,
seminŃe de dovleac, paste
făinoase.

Jetoane
cu
imagini
de
toamna

ConversaŃia
ExplicaŃia
Demostratia

ExerciŃiul

La final, lucrările sunt aşezate ConversaŃia
pe panouri, vor fi pregătite
pentru Zâna Toamna care va
veni sã le ia mai târziu,
Pentru finalizarea activităŃilor
zilei într-un mod relaxant se ConversaŃia
organizează Dansul florilor de
toamnã.
TranziŃie:
Bate
vântul
frunzele!
Se realizează aprecieri generale ConversaŃia
şi individuale cu privire la
modul de participare al copiilor
la activitate.

Pe echipe

Lipici
Frontal
SeminŃe
de
dovleac
Boabe de
porumb
Paste
făinoase
Farfurii
din carton Individual

Lucrările
finalizate

orală
practicaplicativă

Frontal

Frontal
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OPłIONALE

Inst. Hărăguş Rodica
GrădiniŃa P.P. Simeria
Tipul opŃionalului: OpŃional la nivelul ariei curriculare
Denumirea opŃionalului: «Micii sculptori»
Disciplina: Modelaj
Nivelul II: 5 – 7 ani
Durata: 1 an şcolar
ARGUMENT
ÎnvăŃământul românesc are, ca deziderat, formarea unei personalităŃi complexe întemeiată pe o
fundamentare corectă a disponibilităŃilor creative individuale, a spiritului creativ, în general. O
personalitate creativă se distinge prin trăsături şi capacităŃi specifice. Există şi o moştenire ereditară,
dar spiritul creativ poate fi format şi educat în timp, aşa cum disponibilităŃile native se pot pierde în
timp dacă nu sunt «exploatate» corespunzător.
EducaŃia artistico-plastică este una din disciplinele care, prin specificul şi particularităŃile
sale, favorizează dezvoltarea unei personalităŃi creative. OpŃionalul “Micii sculptori”, oferă copiilor
oportunităŃii de exprimare a creativităŃii, de descoperire a potenŃialului propriu de manifestare prin
activităŃi de expresie plastică. Totodată, reprezintă o provocare pentru educatoare de a crea cadrul şi
atmosfera propice pentru deplina manifestare creativă a copiilor , deoarece “creativitatea este un
proces aparte, la care profesorul şi învăŃăcelul sunt una şi aceiaşi persoană!”
OBIECTIVE CADRU:
1. ÎmbogăŃirea cunoştinŃelor despre materialele specifice activităŃii de modelaj şi
caracteristicile lor, precum şi utilizarea corectă a tehnicilor de lucru;
2. Formarea si consolidarea unor abilităŃi plastice în conformitate cu particularităŃile de vârstă
ale copiilor;
3. Realizarea unor corespondenŃe între diferitele elemente de limbaj plastic, forme şi obiecte
din mediul înconjurător ori realizate de ei.
4. Stimularea expresivităŃii proprii. Dezvoltarea simŃului practic şi estetic;
OBIECTIVE DE REFERINłĂ:
Copilul să poată :
- să-şi însuşească corect deprinderile tehnice specifice modelajului;
- să le utilizeze în realizarea lucrărilor plastice;
- să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faŃă de planşetă şi mişcarea circulară a
degetelor faŃă de planşetă;
- să-şi dezvolte coordonarea ochi-mână, acest fapt ducând la sporirea abilităŃilor motrice prin
modelarea cu vârful degetelor, folosind mişcări de apăsare, de adâncire, de lipire si de aplatizare;
- să se familiarizeze cu materialele specifice activităŃii de modelaj;
- să pregătească materialele împreună cu educatoarea;
- să-şi dezvolte încrederea în forŃele proprii manifestând stabilitate si perseverenŃă în
activitate;
- să realizeze lucrări originale, manifestând creativitate, fantezie în alegerea temelor;
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- să găsească utilitate tuturor obiectelor realizate: prin expoziŃii, jucării, decor, măşti.
MATERIALE FOLOSITE:
- plastilină, lut, cocă, ceară, gips, amestecul de hârtie cu aracet, precum şi unele instrumente:
cuŃitaşe de plastic, linguriŃe de lemn, planşete;
- suporturi pentru expunerea lucrărilor.
ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE:
ExerciŃii de recunoaştere a materialelor şi accesoriilor ce sunt necesare pentru modelaj.
ExerciŃii de folosire a materialelor şi de formare a deprinderilor de ordine şi curăŃenie la masa
de lucru.
ExerciŃii de strângere a materialului care nu este utilizat pentru executarea lucrărilor, de
executare a ordinii şi curăŃeniei la masa de lucru.
ExerciŃii de utilizare a tehnicilor vechi şi noi, de lucru, în vederea realizării unor lucrări
originale.
Jocuri de stimulare a creativităŃii, imprimând o utilitate practică lucrărilor realizate.
Organizarea unor expoziŃii cu obiectele realizate pentru părinŃi şi pentru alŃi invitaŃi.
Obiective cadru
1. ÎmbogăŃirea
cunoştinŃelor despre
materiale utilizate în
activităŃile de modelaj şi
caracteristicile lor precum
şi utilizarea corectă a
tehnicilor de lucru ;
familiarizarea copiilor cu
sculptura

Obiective de referinŃă
- să observe, să compare lutul cu
plastilina;
- să sesizeze transformările lui în
timpul lucrului;
- să execute corect acŃiunile
specifice dobândite anterior;

- să modeleze prin mişcarea
2. Formarea si consolidarea translatorie a palmei faŃă de
unor abilităŃi plastice
planşetă;
- să execute tema prin mişcarea
translatorie şi de adâncire;
- să modeleze prin mişcarea de
aplatizare;
- să realizeze tema dată prin
mişcări specifice învăŃate;
- să-şi însuşească tehnica de
“turnare a gipsului in matriŃe”

3.Realizarea unor
corespondenŃe între
diferitele elemente de
limbaj plastic şi forme,
obiecte din mediul
înconjurător

Tema

Materiale
folosite
«Ne jucăm cu lutul» - plastilina
- lut
- instrumente de
lucru
«Fructe de toamnă» - lut
- instrumente de
lucru

«Legume de
toamnă»
«Vaze pentru
crizanteme»
«Farfurii
ornamentale»
«CăsuŃa
pasarelelor»
«Darurile toamnei»

-să deprindă tehnica modelării
pe un suport de sârmă;

«Copii la defilare»

-să realizeze teme prin exerciŃii
de apăsare, îmbinare;
-să utilizeze tehnicile învăŃate,
pentru realizarea temei;

«Bradul»
«Ornamente pentru
pomul de Crăciun»

- lut
- instrumente de
lucru
- lut
- instrumente
- lut
- instrumente
- lut
- instrumente
- gips
matriŃe
cu
siluetele fructelor
si legumelor
- lut
- diferite forme
din sârmă
- lut
- sârmă
- lut
- instrumente
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-să coopereze
diferitelor teme;

în

realizarea

-să obŃină forme prin tehnica
turnării cu ceară;
-să utilizeze tehnicile învăŃate
pentru realizarea temei;
-să prepare materialul împreună
cu educatoarea, pentru realizarea
temei;
-să identifice mijloace de
expresie în sculptură;
-să redea lutului forma cerută ;
-să utilizeze tehnicile învăŃate,
pentru realizarea temei;
-să aleagă modalităŃi de lucru,
din tehnicile învăŃate;
4. Stimularea expresivităŃii
proprii. Dezvoltarea
simŃului practic şi estetic
prin sculptură;

-să realizeze tema dată, folosind
tehnicile învăŃate;
-să-şi dezvolte încrederea in
forŃele proprii;
-să redea figuri din mediul
înconjurător, folosind tehnicile
învăŃate ;
-să redea forme de dimensiuni
diferite,
folosind
tehnicile
învăŃate;
-să redea imaginea florilor, prin
folosirea tehnicilor învăŃate;
-să redea imaginea legumelor de
primăvară,
prin
folosirea
tehnicilor învăŃate;
-să redea imagini din mai multe
elemente (două sfere);
-să creeze forme plastice, după
propria imaginaŃie;
-să coopereze în realizarea unei
teme;
evaluare sumativă;
-să coopereze în realizarea
unei teme;
evaluare sumativă.

“Derdeluşul”
evaluare sumativă

- lut
- aracet
- hârtie
- plastilină
«Lumânări
- ceară
decorative»
- aŃă
«UmbreluŃe
- lut
colorate»
- instrumente
«CornuleŃe pentru - făină
pisicuŃă»
- apă
- sare
«Măşti de animale - pastă de hârtie
sălbatice»
şi aracet
- măşti
«Farfurii şi căni
- lut
pentru micul dejun» - instrumente
«Uneltele
- lut
grădinarului »
- instrumente
«MărŃişoare»
- lut
- instrumente
- şabloane
«Camionul»
- lut
- instrumente
«Barca cu pânze»
- lut
- sârmă
- hârtie
«CrenguŃa înflorită» - lut
- sârmă
«Ouă de Paşti»

- lut
- instrumente

«Flori de
primăvară»
«Ridichea»

- lut
- instrumente
- lut
- instrumente

«Puişori»

- lut
- instrumente
- diferite
materiale la
alegere
- gips
- matriŃe
- lut
- instrumente
- gips
- matriŃe
- lut
- instrumente

«Micii artişti
plastici»
“Moara”
lucrare colectivă

“CiupercuŃa”
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MODALITĂłI DE EVALUARE :
«Vă invităm la vernisaj» - expoziŃii cu participarea părinŃilor, a cadrelor didactice şi a copiilor din
grădiniŃă.

BIBLIOGRAFIE :
V. Pavel, (1995), «EducaŃie plastică», E.D.P., Bucureşti;
A. Ana, Z. Ivănuş, C. Mot, E. Oprişa, (2005) - Ghid Metodic – « ActivităŃi opŃionale pentru învăŃământul preşcolar şi
primar, clasele I si a II-a;
Z. Ivănuş, S. Urs, (2005),- «Fantezie, dibăcie, creaŃie », Revista «ÎnvăŃământul preşcolar», Bucureşti.

PRIETENUL MEU, CALCULATORUL
- ACTIVITATE OPłIONALĂ Educ. Goia Marioara
Prof. Faur Mihaela
GrădiniŃa “Floare de colŃ” Brad
NIVELUL DE STUDIU: 5-7 ANI
DURATA OPłIONALULUI : 1 AN ŞCOLAR
TIPUL OPłIONALULUI: opŃional ca altă disciplină

ARGUMENT
Considerăm că această activitate opŃională, "Prietenul meu calculatorul", este necesară
deoarece se pune un accent deosebit pe "A TREIA ALFABETIZARE".
Copiii sunt foarte receptivi la ceea ce este nou, deosebit. Această activitate este mult îndrăgită
de copii.
Dobândirea de cunoştinŃe în acest domeniu este necesară datorită dezvoltării tehnicii, în
special domeniul calculatoarelor.
OBIECTIVE CADRU :
1. Cunoaşterea componentelor calculatorului, a rolului lor şi a modului de utilizare.
2. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare a unor cunoştinŃe asimilate în cadrul unor domenii
experienŃiale.
OBIECTIVE DE REFERINłĂ :
1. Să identifice componentele calculatorului: unitatea centrală, monitorul, tastatura, mouse-ul,
imprimanta.
2. Să recunoască butoanele importante (pornire-oprire) de la unitatea centrală, monitor şi
imprimantă.
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3. Să localizeze tastele cu litere, tastele cu cifre, tastele cu săgeŃi, tasta "ESC", "ENTER",
"SPATIU".
4. Să utilizeze cunoştinŃe asimilate la ActivităŃile matematice, Educarea limbajului, EducaŃie
plastică.
CONłINUTURI:
 Componentele calculatorului personal.
 Pornirea şi oprirea calculatorului.
 Modul de lucru cu componentele calculatorului.
SEMESTRUL I
TEME POSIBILE
"Din ce este format calculatorul?"
"Să pornim şi să oprim calculatorul"
"Căutăm un joc"

„Micul operator”
"Să cunoaştem monitorul şi mouse-ul"
"Să cunoaştem imprimanta"
"Desenăm figuri geometrice"
"Scriem litere pe ecran"
"Scriem după model"
"Scriem scrisoare la Moş Crăciun"
"Desenăm pe calculator"
"JUNGLE
"SKI"
"Cel mai bun operator"

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
exerciŃii de recunoaştere a componentelor
calculatorului
exerciŃii de închidere sau deschidere, jocuri de
utilizare a mouse-lui
jocuri la care folosim tastele cu săgeŃi sau
combinaŃii de taste, exerciŃii de intrare şi ieşire
din jocuri, folosind tastele "ESC" sau
"ENTER")
Evaluare sumativă
clik pe butonul principal, dublu clik, mişcarea
mouse-ului pe ecran
butonul de pornire-oprire, tipărirea unor imagini
de pe ecran
cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi
folosirea tastelor cu litere
folosirea tastelor cu litere
folosirea tastelor cu litere
joc în care se utilizează tastele săgeŃi
joc în care se utilizează mouse-ul
Concurs -Evaluare sumativă

SEMESTRUL al II-lea
TEME POSIBILE
ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
"Desenăm din cercuri, pătrate, triunghiuri şi
exerciŃii de desen liber - casă, tren etc.
dreptunghiuri diferite imagini"
„ÎnvăŃăm să desenăm cu mouse-ul”
exerciŃii de desen liber
"Desenăm liber"
exerciŃii de desen liber
"Felicitare de ziua mamei"
exerciŃii de utilizare a tastelor cu litere
"Scriem după model
exerciŃii de utilizare a tastelor cu litere
"Desenăm în PAINT"
exerciŃii de desen liber
"Scriem cifrele în ordine crescătoare şi
exerciŃii de folosire a tastelor numerice
descrescătoare"
"Desenăm şi decorăm ouă pentru Paşti"
exerciŃii de desen liber
"Recunoaşte cifrele!"
utilizarea tastelor cu cifre
"Recunoaşte literele!"
utilizarea tastelor cu litere
"Cu ce culoare colorăm?"
exerciŃii de utilizare a culorilor
"Alcătuim imagini"
exerciŃii de alcătuire a unor imagini din forme
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"Jocul meu preferat"
"Citeşte ce a scris colegul tău"
"Compunem o figură distractivă""Felicitări de ziua copilului"
"Cel mai bun operator"

geometrice: camion, copaci etc.
jocuri pe calculator
exerciŃii de scriere şi citire
Joc FUNNY
exerciŃii de desen liber
Concurs - EVALUARE FINALĂ

MODALITĂłI DE EVALUARE:
• Concursuri individuale şi în echipe
• „Clubul micilor informaticieni”, cu participarea unor experŃi, părinŃi, alŃi invitaŃi
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009;
Aurelia Ana, Zoe Ivănuş, Cornelia MoŃ, Ersilia Oprişa, ActivităŃi opŃionale pentru învăŃământul preşcolar şi primar
Clasele I şi a II-a, Ghid metodologic,Editura ASTRA, Deva, 2005;
Daniela Răileanu, IniŃiere, cunoaştere, creativitate, Curriculum la decizia grădiniŃei, Editura Delta Cart EducaŃional,
Piteşti, 2005.

CERC DE PICTURĂ PE LEMN, STICLĂ ŞI PÂNZĂ

„ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI”
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EVALUARE
EVALUARE SUMATIVĂ (INTERSEMESTRIALĂ)
Prof. Kiss Elena
Şcoala Generală Nr.1 Uricani

Nivel I, grupa mare
Scop: Evaluarea cunoştinŃelor copiilor despre anotimpul iarna, a cunoştinŃelor matematice privind numeraŃia în limitele 1-7, evaluarea competenŃelor
de comunicare, de interrelaŃionare în rezolvarea sarcinilor, de rezolvare a unor probleme ivite.
Domeniul
experienŃial

Comportamente
Tipul de activitate
Evaluare
măsurabile
Tema
1. Albă ca zăpada şi cei Pr. orală - redarea conŃinutul povestirii;
şapte pitici între bucurie Pr. pract. - exprimarea corectă în propoziŃii şi
şi tristeŃe – convorbire
fraze scurte;
- aşezarea corectă: feŃe vesele sau triste
în dreptul imaginii corespunzătoare;

DLC
2. Poveşti încurcate, Pr. orală
sentimente amestecate –
joc didactic

Cunoaşterea mediului
„Iarna pe uliŃă!
- convorbire

Pr. orală

Itemi

- relatarea pe scurt a conŃinutului povestirii în
ordinea cronologică a faptelor;
- exprimarea în prop. şi fraze scurte formulate
corect gramatical;
- aşazarea corespunzătoare a imaginilor feŃelor
vesele sau triste .
- recunoaşterea personajelor din poveşti; - recunoaşterea a 3-4 personaje;
- imitarea unei acŃiuni desfăşurată de un - redarea acŃiunii unui personaj la un moment dat;
anume personaj la momentul dat;
- exprimă verbal sentimente trăite de personaje sau
- exprimarea verbală a unor sentimente de ei înşişi.
trăite de personaje sau de ei.
- caracterizarea anotimpul iarna;
- denumirea unor spotivi/sporturi
practicate iarna;
- denumirea echipamentului specific

A
D
S

A
D
S

- enumeră 3-4 caracteristici ale anotimpului iarna;
- denumeşte 2-3 sportivi şi sporturi de iarnă;
A
- recunoaşte şi numeşte corect 2-3 piese din D
echipamentul potrivit;
S
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fiecărui sport/sportiv;
- relatarea unor cunoştinŃe
transformările apei;

DŞ
ActivităŃi matematice
1. Fulgi de nea plutiŃi
uşor – operaŃii de
adunare şi scădere cu 1-2
elemente în limitele 1-7.
2. Omul nostru de zăpadă
veseli vrea ca să ne vadă
– probleme ilustrate în
limitele 1-7.

despre

Pr. orală - recunoaşterea cifrelor 1-7 şi semnele +,
Pr. pract. - şi =;
- raportarea corecta a
numărul la
cantitate şi la cifră;
- efectuarea corectă a unor operaŃii de
adunare şi scădere cu 1-2 elemente;
Pr. orală - rezolvarea unor probleme ilustrate
Pr. pract. apelând la operaŃii de adunare şi scădere
cu 1-2 elemente;
compunerea de
probleme după
ilustraŃii;
- utilizarea corectă a semnele +, -, =;
- rezolvarea corectă a sarcinile feşei.

1. Ştiu să mă joc şi să-mi
păstrez
sănătatea
– Pr. orală
convorbire
DOS

- numeşte2-3caracteristici ale apei.

-denumirea îmbrăcămintei / încălŃămintei
specifică anotimpului/sportului de iarnă;
- denumirea unor reguli de comportare la
schi, săniuş, patinoar;
- stabilirea şi respectarea unor reguli
stricte acasă la întoarcerea de la joacă.

- recunoaşte şi numeşte cifrele 1-7 şi semnele +, -, =
- desenează atâtea o cât arată cifra;
- efectuează operaŃii de adunare şi scădere cu 1-2
elemente;
- redă grafic aceste operaŃii;
- rezolvă oral probleme ilustrate;
- compune probleme după ilustraŃii şi formulează
întrebarea ;
- reprezintă grafic rezolvarea problemei utilizând
corect semnele +, -, = .

A
D
S

A
D
S

- recunoaşte şi denumeşte îmbrăcăminte,
încălŃăminte de iarnă;
- enumeră 2-3 reguli de comportare la schi, săniuş, A
patinoar;
D
- stabileşte 2-3 reguli de urmat acasă la întoarcerea S
de la joacă în vederea păstrării sănătăŃii.

2. Tablou de iarnă – colaj Pr. pract. - ruperea bucăŃele de hârtie;
- rupe bucăŃele de hârtie;
– lucrare colectivă
- decuparea după contur;
- decupează după contur;
- perforarea cu perforatorul cu model;
- utilizează corect perforatorul;
A
- lipirea în locul potrivit;
- lipeşte corect la locul potrivit ;
D
- realizarea unei compoziŃii plastice în - realizează o compoziŃie plastică din elementele S
colaborare cu colegii.
decupate în colaborare cu colegii de grup.
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DEC

2. Iarna cea frumoasă
- desen din imaginaŃie

DPM

- interpretarea corectă a melodiilor;
- redarea corectă a textelor cântecelor şi
jocurilor muzicale cunoscute;
- executarea corectă şi ritmică a
mişcărilor sugerate de text.
Pr. pract. - realizarea prin desen a unor jocuri ale
copiilor specifice iernii;
- realizarea unei compoziŃii plastică
redând mişcarea;
- combinarea potrivită a culorilor.

- interpretează corect melodiile;
- reŃine corect textul cântecelor şi jocurilor
muzicale cunoscute;
- execută corect şi ritmic mişcările sugerate de text
- prezintă prin desen copii în diferite poziŃii şi
elemente specifice jocului în anotimpul iarna;
- corelează elementele din desen obŃinând o
compoziŃie plastică;
- combină culorile adecvate temei.

- executarea corectă a mersului cu pas
Pr. pract. alunecat, mersului cu pas alăturat şi
tracŃiunii
săniuŃei cu ocolire de
obstacole;
- executarea corectă a variantelor de
alergare;
executarea
corectă şi ritmică a
exerciŃiilor de braŃe, corp şi picioare.

- execută corect variantel;
- de mers;
- de alergare;
- de tracŃiune a săniuŃei individual şi în perechi;
- exerciŃii de braŃe, corp şi picioare.

1. Cel mai bun interpret –
concurs
(repetăm Pr. orală
cântecele şi jocurile
muzicale cunoscute)

Iarna în pădure
- traseu aplicativ

Notare: - A – Comportament atins
- D – Comportament în dezvoltare
- S – Necesită sprijin
Constatări şi măsuri ameliorative
Concluzii
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PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE
Săptămâna: 24 -28.01.2011
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simŃim” Subtema: „La gura sobei” – evaluare – „Iarna”
Data
Jocuri şi activităŃi alese
ActivităŃi pe domenii experienŃiale
Jocuri şi activităŃi
ActivităŃi de dezvoltare personală
recreative
Tema, mijloc de realizare
Luni
Activitate
integrată
DS
+
DPM
Rutine:
Biblioteca:
- Iarna pe uliŃă
Deprinderi
de
comportare
24.01.
Iarna pe uliŃă (convorbire + traseu aplicativ).
- Albă ca zăpada şi cei DLC – „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici 1. „Unde eşti ChimiŃă” – civilizată,
igienă,
autonomie:
şapte pitici
joc distractiv
„Suntem veseli şi curaŃi ca un fulg de
MarŃi
între bucurie şi tristeŃe” – convorbire.
nea”; „Să preŃuim apa”; „Suntem
Artă:
25.01.
DEC – Ed. Muzicală – „Cel mai bun
- SăniuŃa
harnici şi ordonaŃi ca piticii din
interpret” – concurs (repetarea cântecelor şi
- Omul de zăpadă
2. Euritmie – 2Micii poveste”.
jocurilor muzicale de iarnă învăŃate)
Întâlnirea de dimineaŃă:
Joc de rol:
DS – „Fulgi de nea, plutiŃi uşor” – Act. patinatori2
- „Bună dimineaŃa, fulguşorilor de
Miercuri - De-a Albă ca zăpada şi matematică (OperaŃii de adunare şi scădere
cei şapte pitici
nea!”;
26.01.
cu 1-2 elemente în limitele 1-7).
- Îngrijim patinoarul
DEC – Ed. Artistico-plastică – desen din 3. „SăniuŃa” – joc muzical - „Omul nostru vesel de zăpadă,
veseli vrea ca să ne vadă;
ConstrucŃii:
imaginaŃie – „Iarna cea frumoasă”.
- Cabană în munŃi
- „Ghici cine a sosit din lumea
DS – „Omul nostru de zăpadă, veseli vrea ca
Patinoarul
4.
Jocuri
de
mişcare:
poveştilor”;
Joi
să vadă” - Activitate matematică – Probleme
„Sări peste pârâiaş”
- „Îmi place sportul de iarnă…”;
ŞtiinŃă:
27.01.
ilustrate
- ExperienŃe
cu
apă, DOS – „Ştiu să mă joc şi să-mi păstrez „Cursa săniuŃelor”
- „Ce mi-a povestit un fulg de nea?”
gheaŃă şi zăpadă
TranziŃii:
sănătatea” – Ed. Civică – Convorbire
- Bradul veşnic verde
„Suflăm fulguşorul” – exerciŃii de
DLC – „Poveşti încurcate, sentimente
Joc de masă:
Vineri
amestecate” – Ed. Limbajului – Joc didactic. 5. Dramatizare: „Albă ca respiraŃie;
- Mozaic – SăniuŃa
28.01.
DOS – „Tablou de iarnă” – colaj – act. zăpada şi cei şapte pitici” - „Omul de zăpadă” – poezie ritmată;
- Schiorul
- „SăniuŃa” – Joc muzical;
practică (lucrare colectivă pe grupe).
- Puzlle – Imagini de
- „Ninge”, de T.Popovici- joc cu text;
iarnă
- „Dansul fulgilor” – euritmie pe
Nisip şi apă: Pârtie pt.
muzică.
săniuŃe
OpŃional:
Pictură - „Joc şi voie bună”.
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ
MAGIA SARBĂTORILOR DE CRĂCIUN
Inst. Şarlă Camelia
Grup Şcolar de TelecomunicaŃii şi
Lucrări Publice
Şcoala 9 B, Hunedoara
Crăciunul nu este o perioada, niciun
sezon, e o stare de spirit…..
Adevăratul Spirit al Crăciunului
înseamnă să dăruieşti, să preŃuieşti pacea
şi bunăvoinŃa, să oferi compasiune.
Crăciunul…ne poate înapoia iluziile
copilăriei, îi poate reaminti unui vârstnic
plăcerile copilăriei şi ale tinereŃii, poate
transmuta marinarul şi călătorul, peste
sute de mile, direct în sânul, cald şi liniştit
al familiei…
Valoarea spirituală a Crăciunului
este singura care contează în aceste zile.
Crăciunul este, de fapt, şi aşa ar trebui să rămână, o stare de spirit. În copilărie oamenii o simt cu tot
sufletul, apoi pierd câte ceva din ea, iar unii chiar nu mai sunt în stare să o regăsească niciodată.
Liniştea, zâmbetul şi bucuria din zilele premergătoare marii sărbători creştine trebuie trăite în suflet,
nu numai pe faŃă, la vedere. SimŃite astfel, aceste trăiri nobile fac ca spiritul Crăciunului să intre cu
adevărat în casele noastre. De fapt, cel mai mare dar al Crăciunului îl reprezintă bucuria sufletească
pe care ne-o aduce naşterea Domnului, pacea din inimă, puterea de a ierta, de a-i ajuta şi înŃelege pe
cei din jur.
Elevii clasei a – III – a s-au pregătit pentru a crea atmosfera Crăciunului, prin realizarea unor
felicitări cu Moş Crăciun, decorând globuri cât mai colorate pentru a surprinde spiritul acestei
sărbători aşa cum se cuvine şi pentru a le oferi copiilor din grădiniŃa învecinată, dar şi părinŃilor.
Apoi şi-au dovedit şi măiestria artistică printr-o frumoasă serbare care a cuprins poezii, cântece,
colinde.

JOCURI TERAPEUTICE
Prof. Bărăgan Rodica
GrădiniŃa P.N. Liceul de Muzică şi Arte Plastice
Deva
Chiar dacă suntem obosiŃi, copleşiŃi de griji sau de probleme, ar fi bine să nu uităm nici-o
clipă că alături de noi creşte un copil. Este important să încercăm un limbaj comun cu copiii, astfel
încât lor să le fie mai uşor să se exprime, iar nouă să ne fie mai uşor să-i înŃelegem. Ce altceva ar
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putea fi mai plăcut celor mici decât jocul? El poate fi folosit atât ca metodă educativă în vederea
asimilării unor informaŃii într-un cadru formal, cât şi ca procedeu terapeutic de depistare a anumitor
suferinŃe şi de comunicare a acestora.

Jocul „Sunt povestitor”
Argumentul psihologic:
Faptul că i se dă copilului posibilitatea de a fi povestitor constituie un important factor de
valorizare, de apreciere a copilului, contribuind la creşterea stimei de sine . Povestea compusă de
copil reflectă un mesaj intern al acestuia, anumite dorinŃe inclusiv cele asociate sau provocate de o
boală.
De urmărit:
fluenŃa ideilor;
direcŃia pe care o ia povestea;
tonalitatea vocii;
starea afectivă a copilului în timpul jocului.
Descrierea jocului
Se dă un început de poveste pe care copilul este rugat să o continue, spunându-i-se că el poate fi
povestitor şi poate compune singur poveşti. Începutul dat se stabileşte în funcŃie de anumite stări pe
care bănuim că le are copilul şi pe care dorim să ni le clarificăm. Este foarte important să îi facem
pe copil să ne comunice ce simte.
„Sunt trist pentru că……
„Un copilaş de 5 ani cu păr negru şi cu ochi albaştri a pornit într-o zi de primăvară spre….”

Joc de cărŃi cu feŃe umane
Argument psihologic
FeŃele umane sunt un element familiar copilului încă din primele săptămâni de viaŃă. De aceea ele
pot fi folosite cu succes în activităŃi care au ca scop identificarea stării afective a copilului şi
aprecierea capacităŃii sale de a „ citi” mesajul transmis de expresiile feŃelor celorlalŃi. Punându-l pe
copil să imite expresia feŃei de pe cartonaş, îl învăŃăm să asocieze trăirea interioară cu exteriorizarea
acesteia.
De urmărit:
Tipul de cartonaşe alese – feŃe care exprimă stări pozitive sau feŃe care exprimă stări negative;
constanŃa alegerii făcute în cadrul aceluiaşi joc, sau în jocuri succesive pe o perioadă mai lungă de
timp;
expresia facială a copilului în momentul alegerii unui anumit tip de cartonaş;
concordanŃa dintre starea afectivă a copilului şi cartonaşul ales;
răspunsurile date de copil în timpul jocului.
Descrierea jocului
Se prezintă copilului mai multe cartonaşe pe care sunt schiŃate feŃe umane, exprimând diferite stări
afective (tristeŃe, bucurie, spaimă, uimire, dezamăgire, dezgust, curiozitate, suferinŃă…)
Copilul este lăsat să se joace în voie cu acestea, iar adultul urmăreşte preferinŃa manifestată. Se pot
purta şi scurte discuŃii cu copilul în privinŃa cartonaşelor alese.
Posibile întrebări:
A cui este această faŃă?
Ce ne spune această faŃă?
De ce este supărată / se bucură / e tristă…?
Cine a supărat-o / cine a speriat-o…?
Copilului i se cere să imite expresia feŃei reprezentată pe cartonaşul ales.
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CLUB EDUCATIV PENTRU PĂRINłI ŞI COPII
„CĂSUłA PITICILOR”

Prof./psiholog Caterina Silaşi
Prof. Mignea-Guga Nadina
GrădiniŃa „Floare de colŃ” Brad
(grupe cu program normal)
ARGUMENT
Clubul educativ „CăsuŃa piticilor”, se adresează părinŃilor de orice vârstă, religie sau etnie, dar
în acelaşi timp şi copiilor lor. Clubul educativ este un centru de sprijinire a părinŃilor în înŃelegerea
conceptului că „Familia este prima şi cea mai importantă instituŃie de educaŃie care îşi pune
amprenta pe personalitatea copilului până la sfârşitul vieŃii”.
Mediul în care se naşte copilul, trăieşte, se dezvoltă şi se formează, este familia. ÎnvăŃarea
primelor comportamente sociale, prin imitaŃie şi interacŃiune, se produce în mica lor copilărie şi e
dependentă de tipul relaŃiilor din familie. Dar, grădiniŃei îi revine rolul de a contribui responsabil la
formarea personalităŃii copiilor, de a le deschide calea spre cunoaştere, de a descoperi lumea
înconjurătoare.
GrădiniŃa este o a doua casă a copilului şi reprezintă pentru el un spaŃiu în care se simte ocrotit
şi în siguranŃă, însă, în mod obligatoriu, părinŃii sunt partenerii educatoarei deoarece ei îşi cunosc
cel mai bine copiii şi pot oferi cele mai multe informaŃii despre aceştia.
Obiectivele educaŃionale pe care grădiniŃa şi le propune nu pot fi realizate în totalitate fără
sprijinul susŃinut al familiei, de aceea educatoarea trebuie să menŃină o legătură strânsă cu aceasta
pentru a asigura acea continuitate de cerinŃe atât de necesară în activitatea noastră.
Prin acest club educativ, părinŃii vor fi implicaŃi în activitatea grădiniŃei, fiind priviŃi ca
participanŃi activi la diferite activităŃi împreună cu copiii lor. În acest fel, părinŃii îşi vor forma
deprinderea de a se implica în toate activităŃile, cunoscând programul educativ la care participă
copiii, progresele făcute de aceştia, dar şi percepŃia pe care o are grădiniŃa despre calităŃile şi
problemele copiilor.
Prin derularea acestui Club educativ, încercăm să accentuăm rolul părinŃilor de prim-educatori
ai copiilor şi vom încerca să-i determinăm să-şi ridice semne de întrebare şi îndoieli privind
propriile metode folosite în educarea copiilor lor, să-i învăŃăm cum să comunice cu aceştia, cum să-i
îndrume şi cum să le fie alături ori de câte ori au nevoie de ajutorul lor
VIZIUNEA:
Clubul educativ „CăsuŃa piticilor” - pentru părinŃi şi copii, este, prin metodele de lucru, o
acŃiune inedită în grădiniŃa noastră. Este un proiect pilot, în care se vor desfăşura ateliere de lucru,
în care se vor dezbate teme de actualitate sau de viitor care interesează părinŃii şi copii lor, moderate
de educatoare.
Clubul va fi dotat cu un spaŃiu destinat desfăşurării de lecturi, activităŃi practic-gospodăreşti,
experimente, pictură într-o ambianŃă recreativă şi destinsă.
Clubul educativ “Căsuța piticilor” cuprinde atelierele:
Atelierul de poveşti (Domeniul Limbă şi Comunicare)
Bucătăria copiilor (Domeniul Om şi Societate – activităŃi practic- gospodăreşti)
Micii cercetători (Domeniul ŞtiinŃe)
Atelierul de pictură (Domeniul estetic şi creativ).
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MISIUNEA:
Clubul educativ „CăsuŃa piticilor” are implicaŃii educaŃionale în vederea creşterii gradului de
educaŃie şi instruire, împletind educaŃia cu jocurile copilăriei, tehnologia cu setea de cunoaştere,
profesionalismul cu ambientul familial.
SCOPUL:
Sprijinirea părinŃilor şi copiilor lor pentru stabilirea unei relaŃii armonioase cu impact pozitiv
asupra dezvoltării ulterioare a copilului;
Dobândirea de către părinŃi a unor abilităŃi de relaŃionare cu copiii;
Dezvoltarea unui parteneriat real, bazat pe sinceritate între copii – părinŃii - educatoare;
Implicarea şi participarea efectivă a părinŃilor doritori să participe la desfăşurarea atelierelor
din cadrul clubului alături de copiii lor;
Promovarea comunicării şi cooperării între părinŃi, copii şi educatoare;
Conştientizarea părinŃilor asupra faptului că vârsta preşcolară reprezintă stadiul în care
trebuie să oferi copiilor mai multă responsabilitate în problemele personale.
OBIECTIVE GENERALE:
Să participe cu interes la activităŃile din cadrul clubului;
Să acŃioneze pozitiv în relaŃiile lor din timpul activităŃilor;
Să-şi încurajeze copilul în realizarea unor lucrări originale, variate;
Să colaboreze în activitatea de grup (cu alŃi părinŃi şi copii) pentru realizarea sarcinii comune.
PĂRłI IMPLICATE:
Educatoarele de la grupele mijlocie, mare şi pregătitoare;
PărinŃii copiilor din fiecare grupă care s-au înscris în club.
OBLIGAłIILE PĂRłILOR:
Educatoarea are obligaŃia să:
- aducă la cunoştinŃa părinŃilor scopul şi conŃinutul programului educativ desfăşurat în cadrul
Clubului educativ;
- contribuie la diseminarea bunelor experienŃe educative în rândul părinŃilor;
- asculte cu atenŃie şi atribuie importanŃa cuvenită informaŃiilor primite de la părinŃii copiilor;
PărinŃii au îndatorirea să:
- continue în familie programul educaŃional propus în cadrul Clubului educativ;
- participe activ în cadrul activităŃilor desfăşurate în cadrul atelierelor clubului;
- dea dovadă de perseverenŃă în acŃiunile educative, solicitând sprijinul educatoarei ori de câte ori
este cazul.
GRUP łINTĂ:
PărinŃii înscrişi în club şi copiii acestora;
Educatoarele grupelor.
RESURSE:
UMANE: părinŃi, bunici, copii, educatoare.
MATERIALE:
- Imagini din poveste, puzzle, scene din poveste pentru colorat, şemineu, periniŃe;
- Veselă, tacâmuri, şerveŃele, feŃe de masă;
- Blat de tort, frişcă, faină, zahăr, cacao, esenŃe, compot de fructe;
- Acuarele, pensule, coli, şevalet etc.
FINANCIARE:
DonaŃii din partea părinŃilor; sponsorizări.
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REZULTATE ASTEPTATE:
Respectarea cerinŃelor impuse în atelierele de lucru;
Schimbarea atitudinii părinŃilor faŃă de copiii lor .
MONITORIZARE: Consemnări în jurnalul grupelor, înregistrare foto/video.
EVALUARE: ExpoziŃie foto, expoziŃie cu lucrări ale copiilor şi părinŃilor.
MEDIATIZARE:
Afişierul grădiniŃei;
ExpoziŃie de lucrări colective;
Promovare în cercurilor metodice şi cercurile pedagogice ale cadrelor didactice;
Promovare în presa locală şi la simpozioane tematice.
DISEMINAREA REZULTATELOR: Expuneri în consiliul pedagogic, popularizarea activităŃii
clubului în sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.

Din activităŃile Clubului…

Atelierul de poveşti
Noiembrie - Seară de poveste – “Hansel şi Gretel” de FraŃii Grimm

Bucătăria copiilor
Ianuarie - „Decorăm camera şi masa pentru sărbătorirea zilelor copiilor”
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EDUCAłIA PENTRU TOłI
STUDIU DE CAZ
Prof. HărŃăgan Marioara
Colegiul TTF. „Anghel Saligny”
GrădiniŃa P.N.Nr.1 Simeria
DATE PERSONALE:
FetiŃa S.A., născută la 15 .04.2004 în Deva, mai are un frate mai mare în vârstă de 12 ani.
Sructura şi atmosfera familială:
SituaŃie economică medie, tatăl muncitor în instalaŃii de gaz, lucrează pe ture, o răsfaŃă fiind cea
mai mică. Mama , muncitor la cablaje, se ocupă mult de copil împreună cu bunica care nu locuieşte
cu ei. Au apărut conflicte legate de principiile educative între adulŃii care se ocupă de fetiŃă. Cei doi
fraŃi îşi dispută deseori computerul, fratele cel mare cedează şi sunt tentaŃi să-i satisfacă toate
capriciile pentru a avea linişte în casă.
DATE MEDICALE:
Diagnostic:……
Născută la termen, crescută de ambii părinŃi şi de bunici. Bine dezvoltată, fizic plăcut, puŃin
dezordonată, inteligenŃă normală nivelului său de vârstă.
DATE PSIHOLOGICE SEMNIFICATIVE:
• Distrată, neatentă în desfăşurarea unei activităŃi, în efectuarea unei sarcini sau în joc, când i
se dau instrucŃiuni;
• Neglijentă în activitatea de zi cu zi, pierde lucrurile, jucăriile;
• Este foarte uşor atrasă de stimulii exteriori;
• VorbăreaŃă, întrerupe persoanele interlocutoare, nu poate asculta până la sfârşit o expunere;
• Nerăbdătoare în a aştepta o schimbare, deranjează colegii;
• ReacŃii emoŃionale instabile( trece uşor de la râs la plâns).
DATE PEDAGOGICE SEMNIFICATIVE:
Adaptare greoaie datorită hiperactivităŃii, a lipsei respectului de sine, a dificultăŃilor de a respecta
regulile grupului. Ştie să numere conştient până la 10, cunoaşte câteva litere de tipar, are o gândire
logică bine dezvoltată, spirit de observaŃie. Îşi face greu prietene în grupă, îşi impune propria
voinŃă, devine uneori violentă dacă nu i se face pe plac, refuză deseori să participe la activităŃile de
grup. Se concentrează greu la activităŃi ce impun sarcini de rezolvat, îşi deranjează colegii.
RECOMANDĂRI:
¤ IntervenŃie în cadrul grădiniŃei
¤ Consilierea părinŃilor
IntervenŃia în cadrul grădiniŃei constă în:
•
•

ConsecvenŃă în stabilirea regulilor de disciplină;
Păstrarea unei voci liniştite şi evitarea mâniei;
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•
•
•
•
•

Recunoaşterea şi încurajarea imediată a oricărui comportament pozitiv, oricât de
neînsemnat, insist pe lucrurile bune pe care le face copilul;
Demonstrarea fiecărei sarcini pe care o are de îndeplinit şi explicarea ei clară, concisă pe
un ton calm. Această metodă va stimula percepŃiile audio-vizuale şi senzoriale, lucru util
în formarea deprinderilor;
ÎncredinŃarea unor responsabilităŃi. Sarcina pe care o primeşte se va situa în limita
posibilităŃilor lui;
Aşezarea în clasă să fie cât mai aproape de educatoare sau în faŃa clasei;
Alternarea activităŃilor intelectuale cu libera mişcare sau activităŃile organizate: plimbări,
spectacole, activităŃi care să-i facă plăcere şi să-i ocupe timpul;

Consilierea părinŃilor:
Prin atitudinea lor părinŃii pot accelera achiziŃiile copilului determinându-i o dezvoltare cât mai
apropiată de normal şi contribuind la formarea imaginii de sine a fiicei lor.
Recomandări:
¤ o supraveghere atentă a dietei;
¤ stabilirea unui program zilnic foarte clar si respectarea cu flexibilitate a acestuia;
¤ desfăşurarea unor activităŃi şi jocuri plăcute ce permit o relaŃionare mai profundă cu copilul şi o
evaluare realistă a nevoilor sale specifice;
¤ limitarea timpului petrecut de copil la televizor, restricŃionarea acelora nepotrivite vârstei şi
violente;
¤ evitarea etichetelor verbale (,,eşti obraznică,,) cu comportamente specifice ,,PoŃi să fii mai
ascultătoare,, . Aceasta înseamnă că de fapt nu copilul este Ńinta disciplinării ci comportamentul lui
(se evită formarea unei imagini de sine negative);
¤ încurajarea comportamentului dorit;
¤ formularea clară a regulilor ce trebuie respectate, a cerinŃelor pe care le impun activităŃile din
cadrul grupului;
¤ părinŃii să-i ofere copilului exemple pozitive legate de comportamentul dorit;
¤ părinŃii să susŃină de fiecare dată acelaşi punct de vedere, diferenŃele de opinii se vor rezolva
departe de copil;
¤ familia copilului trebuie să dea dovadă de foarte multă răbdare, să fie fermi şi categorici fără să
se enerveze, tonul verbal plăcut şi să colaboreze cu educatoarea în acordarea sprijinului necesar.

„În lumea poveştilor” – teatru pentru toŃi copiii
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ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE
Director: Prof. Ana Aurelia
Prof. Pleşa Claudia
GrădiniŃa „Floare de colŃ’’- Brad

PLAN OPERAłIONAL PENTRU ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE
GRĂDINIłA „FLOARE DE COLł” BRAD
AN ŞCOLAR 2010-2011
Nr.
Obiective specifice
crt
1. Dezvoltarea interesului
pentru carte, a dragostei
pentru citit.
Stimularea creativităŃii
lingvistice prin oferirea
oportunităŃii copiilor de a
crea rime, ghicitori, mici
dramatizări utilizând
elemente expresive.

ActivităŃi propuse

Locul
desfăşurării
“Să citim pentru
Biblioteca
Mileniul III” .
Municipală
Concurs ”Cel mai bun „Gheorghe
povestitor”.
Pârvu” Brad
ExpoziŃie cu lucrări
plastice ”Scenă din
povestea preferată’’.

Resurse
Umane
Timp
Cadrele didactice Oct.
şi preşcolarii
2010
grupelor mari şi
pregătitoare P.N.
şi P.P
(6 grupe - 120
preşcolari şi 10
cadre didactice)
Bibliotecar Ruda
Angela

„Ziua mondială a Sala de grupă
animalelor explicată
de AgenŃia pentru
ProtecŃia
Mediului
Hunedoara”.

Cadrele didactice
şi
preşcolarii
P.N. şi P.P (6
grupe
120
preşcolari şi 10
cadre didactice).
Invitat
Anca
Ungureanu
–
AgenŃiei pentru
ProtecŃia
Med.
Hunedoara
Cadrele didactice
şi preşcolarii

2.

Dezvoltarea capacităŃii de
cunoaştere şi înŃelegere a
mediului
înconjurător,
stimularea curiozităŃii pentru
investigarea acestuia.

3.

Familiarizarea copiilor cu „Hallowen - ul
obiceiuri şi tradiŃii a altor copiilor’’

Sala de grupă

Materiale
Costume
CărŃi
Diplome

4 Oct.
2010

Videoproiector
DicŃionar
zoologic
Prezentări
PowerPoint

30
Oct.

Costume,
accesorii
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Indicatori
performanŃă
Participare
100% a
preşcolarilor
şi cadrelor
didactice
ObŃinerea de
către
preşcolari a
cel puŃin 4
premii
/grupă
Elaborarea a
cel puŃin 10
reguli pentru
respectarea
animalelor

Realizarea a
cel puŃin 10

Evaluare
Parteneriat cu
Biblioteca ,,Gh.
Pârvu”
Album foto
Spectacol
Concurs cu

Album foto
Chestionare de
obŃinere a
feedback-ului din
partea
participanŃilor
Parteneriat
educaŃional cu
AgenŃiei pentru
ProtecŃia Mediului
Hunedoara
Albume foto
Parteneriat
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popoare

Bal mascat.

4.

Cunoaşterea de către copii a ,,Casa bunicilor’’
portului popular şi a Vizită la”Muzeul
specificului
popular Etnografic” RibiŃa .
românesc

5.

Conştientizarea importanŃei
îngrijirii naturii;
Familiarizarea copiilor cu
schimbările care au loc în
natură;
Aprofundarea cunoştinŃelor
copiilor
referitoare
la
sărbătorile naŃionale ale
poporului român

6.

7.

8.

PP+PN

2010

Grupa
pregătitoare
,,AlbiniŃele’’
MuzeografMonica Duşan

Nov.
2010

Cadrele didactice
şi preşcolarii
PP+PN

Nov.
2010

PiaŃa Centrală a Cadrele didactice
Mun. Brad
şi preşcolarii
PP+PN

26
Nov.
2010

PiaŃa Centrală a
Mun. Brad
GrădiniŃa
”Floare de colŃ”

Cadrele didactice
şi preşcolarii
PP+PN

1 Dec.
2010

GrădiniŃa
”Floare de colŃ”

Cadrele didactice
şi preşcolarii

Muzeul
Etnografic
RibiŃa

„This Is Our Nature: GrădiniŃa
Climate Change” – ”Floare de colŃ”
campanie ENO.
Site-ul ENO
Environment
,,Ziua Armatei’’.

Familiarizarea copiilor cu „Noi suntem
sărbătorile naŃionale ale români”- „Hora
poporului roman
Unirii”.
ExpoziŃie cu lucrări
plastice şi practice:
,,România Ńară mea”.
Cunoaşterea şi respectarea Proiect NaŃional OntradiŃiilor culturale româneşti line

pentru
costume,
dovleci

măşti/ grupă.
Diseminarea
activităŃii pe
personalizaŃi forum-ul
I.S.J. HD,
secŃiunea
„EducaŃie
permanentă”
Costume
Implicarea
populare
100% a
Muzeul
preşcolarilor
Etnografic
80% părinŃi.
RibiŃa
Impresii în
Ghid muzeu cartea de
onoare.
Desene
Participă
Aparate foto educatoare,
Cameră
preşcolari,
VideopărinŃii
proiector
grupelor
Flori,
Participă
Aparate foto educatoare
Cameră
video

Costume
populare,
lucrări de
artă plastică
şi practică
Cam. video
Dec.
Costume
2010 – pentru
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Participare
100% a
preşcolarilor
Sprijinul
autorităŃii
local
Postarea a
peste 500

grădiniŃă – familie
Chestionare
Jurnalul grupei
Realizarea de CDuri
Site-ul grădiniŃei:
http://www.floare
decolt.ro/
Parteneriat
Albume foto
Desene ale
copiilor
Realizarea
colŃului folcloric
al grupei
Albume foto
Parteneriat ENO
ExpoziŃie desene
Jurnalul grupei
Albume foto
Site-ul grădiniŃei:
http://www.floare
decolt.ro/
Albume foto
ExpoziŃie cu
lucrările copiilor
Jurnalul grupei
CD-uri
Albume foto
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specifice
Crăciunului

9.

sărbătorii ,,Crăciunul în suflet
Site-ul http://
de copil'’.
filebox.ro
- expoziŃie on-line cu
lucrări plastice şi
practice
,,Colindă din suflet de
copil’’ – serbare.
Aprofundarea cunoştinŃelor „Zi de sărbătoare’’
Sala de grupă
copiilor cu privire la - program artistic
sărbătorile naŃionale ale dedicat Unirii
românilor
Principatelor
Române.

PP+PN

Cadrele didactice
şi preşcolarii
PP+PN

10. Familiarizarea copiilor cu ,,Pe
urmele Biblioteca
Cadrele didactice
viaŃa şi opera marelui poet ,,LUCEAFĂRULUI
Municipală „Gh. şi preşcolarii
M. Eminescu
Pârvu” Brad
PP+PN

11. Conştientizarea de către
preşcolari a cadrului
instituŃional
viitor, a specificului
acestuia, precum şi a dorinŃei
de a deveni şcolari.

,,Parteneriat cu şcoala
şi părinŃii’’ vizită la
şcolile în
oraşul
Bradvizionarea
spectacolului clasei a
–IV-a C.

Şcoala “Horia,
Cloşca şi
Crişan”,
Brad

Cadrele didactice
şi preşcolarii
PP+PN de la
grupele
pregătitoare

12. Cunoaşterea semnificaŃiei
mărŃişorului la români
Educarea dragostei, a
respectului şi a stimei faŃă de
fiinŃa cea mai dragă – mama

,,Un zâmbet, un
mărŃişor’’ - expoziŃie
cu mărŃişoare
executate de copii
,,Flori pentru mama
mea’’ - Spectacol de
8 Martie.

Sala de grupă

Cadrele didactice
şi preşcolarii
PP+PN
PărinŃi
Elevi invitaŃi

Ian.
2011

serbări
Diplome
ExpoziŃie cu
lucrări
Aparate foto
Cameră
video
24 Ian. Aparate foto
2011
Cameră
video

lucrări din
întreaga Ńară
pe Site-ul
filebox.ro
www.floare
decolt.ro

Participarea
100% a
preşcolarilor
şi cadrelor
didactice
Reprez.
comunităŃii
15 Ian. CărŃi
Material
2011
Diplome
pps.
Aparate foto Recital de
Cameră
poezie
video
Feb.
Manuale
Participarea
100%
a
2011
şcolare
Aparate foto cadrelor did,
Cameră
a peste 90%
video
preşc.
şi
peste 50%
părinŃi
Mar.
Şnur albParticipare
2011
roşu
100%
a
Materiale
preşcolarilor
diverse
şi cadrelor
didactice
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Înregistrări video
Jurnalul grupei

ExpoziŃie la
nivelul grădiniŃei
Albume foto
Jurnalul grupei

Parteneriat cu
Biblioteca ,,Gh.
Pârvu”
Album foto
Spectacol
Album foto
Parteneriat
educaŃional cu
Colegiul”Avram
Iancu “ Brad şi
şcolile structuri
Jurnalul grupei
Înregistrări video
Jurnalul grupei
ExpoziŃie cu
mărŃişoare

- PREŞCOLARUL HUNEDOREAN -

13. Popularizarea tradiŃiilor şi
obiceiurilor prilejuite de
Sărbătoarea Sfintelor Paşte,
ca schimb de experienŃă între
parteneri europeni: România,
Polonia, Marea Britanie,
Malta, Spania, Lituania,
Turcia.
Diseminarea proiectului pe
http://isj.hd.edu.ro
www.didactic.ro,
www.educatoarea.ro;
www.eTwinning
14. Cunoaşterea de către
preşcolari a apartenenŃei la
spaŃiul european Sărbătorirea Zilei Europei
15. Conştientizarea importanŃei
zilei de 1 Iunie ca celebrare
internaŃională a copilului.

17. Demonstrarea competenŃelor
dobândite de preşcolari pe
parcursul anului şcolar

Proiect InternaŃional
e -Twinning
„Târg de Paşte”

PiaŃa Centrală a
Municipiul Brad
Site-ul eTwinning

Preşcolari şi elevi
din Ńările
partenere;
ReprezentanŃi ISJ
Hunedoara
ReprezentanŃi ai
Primăriei
Municipiului
Brad;
Comunitatea
locală

Joia de Exponate –
Florii
lucrări
2011 plastice şi
practice
specifice
Paştelui

Particip dir:
-250 preşc
şi elevi.
Particip
ExpoziŃie cu vânzare
indirectă:
organizată în scopul
- 800 preşc
întrajutorării copiilor
şi elevi la
care provin din medii
Aparate foto nivel naŃ.
defavorizate
Cameră
-participarea
video
a 300 cadre
didactice de
la nivel
local, naŃ şi
internaŃional
,, 9 Mai
Ziua GrădiniŃa
Cadrele didactice 9 Mai Lucrări
ObŃinerea de
Europei’’.
”Floare de colŃ” şi preşcolarii
2011
practice şi
către
PP+PN
plastice
preşcolari a
Brad;
Diplome
cât
mai
Site-ul
www.springday
Cam.video
multe premii
,,1 Iunie - Ziua
PiaŃa Centrală a Cadrele didactice 1 Iunie Măşti,
ObŃinerea de
Copilului”- desene pe Municipiul Brad şi preşcolarii
2011
Costume,
către
asfalt, concursuri,
GrădiniŃa
PP+PN
CD-uri cu
preşcolari a
jocuri distractive,
”Floare de colŃ”. PărinŃi
muzică
cât mai
carnaval
ReprezentanŃi ai
pentru copii multe premii
Spectacol de 1 Iunie
comunităŃii locale
Aparate foto şi diplome
organizat de Primăria
Cameră
de
Municipiului Brad.
video
participare
,,Lumea copiilor’’ GrădiniŃa
Cadrele didactice Iunie
Costume
Participare
serbare de sfârşit de
”Floare de colŃ” şi preşc. PP+PN
2011
Decoruri
100% a
an şcolar
PărinŃi
Aparate foto preşcolarilor
ReprezentanŃi ai
Cameră
şi cadrelor
comunităŃii locale
video
didactice
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ExpoziŃie cu
vânzare, expoziŃii
on – line;
Portofoliul
proiectului;
Suma obŃinută în
scopul
întrajutorării unor
copii care provin
din familii
defavorizate,
CD – uri,
opinii on – line
ale participanŃilor
Diseminarea
acŃiunii pe site-ul
www.springday

Înregistrări audiovideo
Diseminarea
acŃiunilor pe siteurile www.
primariabrad.ro;
http://www.floare
decolt.ro/
Albume foto
înregistrări audiovideo
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CREAłII ALE EDUCATOARELOR
Rândunelele
- Imprejurul casei mele
Zboară două rândunele
Zboară-n-truna,ciripesc
Şi mi-e drag să le privesc!
- Ele vin cu primăvara
Stau pe la noi toată vara,
- Şi în fiecare an,
Eu le-am pus seminŃe-n geam.
Sub streaşină se-adăpostesc
Cuibuşor îşi construiesc
Tare mult au mai muncit
Până şi l-au construit.
Şi-ntr-o dimineaŃă-n zori
Văd în cuib doi puişori.
Voi copii să m- ascultaŃi :
Nu cumva să v-apucaŃi
Cuibuşorul să-l stricaŃi!
- LăsaŃi-le să trăiască
Puişorii să şi-i crească,
Să-i înveŃe ca să zboare
Că sunt păsări călătoare,
Toamna pleacă-n altă Ńară
Şi se-ntorc la primăvară!

Buburuza
- Măi Ionică, măi Ionică
Uite-o buburuză mică!
- Hai, s-o prindem frăŃiore
Să vedem poate să zboare?
- Las-o în pace frăŃiore!
Cum să poată ea să zboare?
- Când o prinzi ai s-o striveşti,
De ce să păcătuieşti?
- Las-o măi fratele meu,
Ea, nu face nici un rău !
- Umblă prin iarbă şi flori
Şi-i păcat ca s-o omori!

Prof. Eugenia Marineac
GrădiniŃa P.N. „Aurel Vlaicu”
Colegiul Geoagiu
Prof. Mărginean Maria
GrădiniŃa P.N.Nr.1 Orăştie

Mama
FrunzuliŃă struguraş
Spune dragă copilaş:
- Pe tine cine te-ngrijeşte
- Te spală şi te hrăneşte?
- Cine oare Ńi-a dat viaŃă,
- Cine te-a Ńinut în braŃe?
- Este mama, nume sfânt!
Ce o ai pe acest pământ !
Te-a născut, te-a alăptat,
Pe braŃe te-a legănat
Şi somnul Ńi l-a vegheat!
- Mama ta, ce-Ńi dă povaŃă
Te iubeşte şi te-nvaŃă!
- Chiar daca-Ńi dă jucăria
Te învaŃă omenia!
- Mama care te iubeşte
Tot ea, te şi dojeneşte !
- Dragi copii să m-ascultaŃi:
Pe mamă s-o respectaŃi
Şi să nu o supăraŃi!
- Căci ea tare mult munceşte
Până copiii şi-i creşte!
- MăicuŃă dragă, te iubesc!
- Pentru toate-Ńi mulŃumesc!
- Lângă tine vreau să cresc !
- Iar când voi fi voinic fecior,
Vreau sa-Ńi fiu de ajutor !
- De ajutor şi mângâiere
La nevoi şi la durere !
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Ghiocelul
- Ghiocel plăpândă floare,
De ce te-ai grăbit tu oare?
- Primăvara n-a sosit
Şi tu iat-ai înflorit!
Pete albe de zăpadă
Mai sunt încă-n preajma ta,
- Iar de mâine o să vină
Vânt rece şi vreme rea.
- Lasă vină: vântul, gerul
- Lasă bată cât de mult,
- Mi-a trimis o rază cerul,
- Eu, de cer ştiu să ascult!

Vara
- Floricică roşioară
Hai copii cu toŃi afara,
C-a sosit frumoasa vară!
A sosit cu florile,
Şi se coc cireşele,
Toate florile înfloresc,
Păsările ciripesc.

Primăvara
- Vino dragă primăvară
Ia zăpada de afară,
Iarba verde să răsară!
- Să răsară floricele,
Ghiocei şi viorele
Să le-adun în bucheŃele,
Să le dau măicuŃei mele !
- Să văd pomii plini de floare,
Păsările călătoare
Cum se-ntorc din nou în Ńară
Cu drăguŃa primăvară,
- Să văd codrul înfrunzit
S-aud cucul iar cântând.
- Vino dragă primăvară,
Vino iar la noi în Ńară
Să ieşim la joacă afară!

Sărbatoare (de Paşte)
- Azi e bucurie mare
La şcoală avem serbare,
- HaideŃi să ne bucurăm
Să cântăm şi să dansăm.
Şi să spunem poezii
Pentru părinŃi şi copii.

Azi e zi de sărbătoare
Şi e bucurie mare.
Mămica ne-a spus frumos:
De-nvierea lui Hristos.

La doamna educatoare
ToŃi să-i ducem câte-o floare,
C-a sosit, vacanŃa mare!

A venit şi iepuraşul
Mititelul, drăgălaşul,
Cu ouă multe colorate
Ouă roşii încondeiate.
HaideŃi să ne-nveselim
Ouă roşii să ciocnim.
Şi mămica ne-a-nvăŃat
Să spunem:” Hristos a Înviat!”
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SĂ CITIM ÎMPREUNĂ
DARUL LUI MIHAI EMINESCU
Prof. Onica Larisa
GrădiniŃa “Lumea Copiilor” Lupeni

E noaptea de Crăciun. Spre miezul nopŃii, când nu se mai aude nici un
foşnet de-al oamenilor, vântul, paznicul ce veghează taina acestei nopŃi,
coboară pe un val de zăpadă un înger din înălŃimea înstelată. E îngerul
Crăciunului.
În fiecare an Dumnezeu îl trimite pe pământ cu daruri pentru copii.
El intră din casă în casă şi se opreşte la căpătâiul fiecărui copil. Dintr-o
privire îi citeşte şi îi cântăreşte sufletul, după care scoate din desagă darul
hărăzit lui de Dumnezeu.
Prima dată a intrat într-o casă frumoasă cu ferestre mari. Într-o
cameră curată şi caldă , între perne, dormea o fetiŃă. Îngerul s-a apropiat de
ea, a cercetat-o şi a scos din sac darul potrivit pentru sufleŃelul său. După ce a binecuvântat-o i-a
citit dintr-o carte cuvântul lui Dumnezeu:
-łie, pentru că nu te cerŃi cu nimeni şi nu –Ńi plac vorbele urâte, îŃi dăruiesc PACEA. Inima
ta va fi plină de pace în toată vremea. Oamenii se vor simŃi liniştiŃi lângă tine şi vei potoli multe
furtuni din sufletele lor.
După ce a sărutat-o pe copilă pe fruntea , îngerul a zburat mai departe . A intrat în altă casă
unde un băieŃel abia aŃipise. L-a cântărit şi pe el cu privire, a scos darul din desagă, l-a binecuvântat
şi i-a citit şi lui din cartea cea groasă:
- łie, pentru că nu-Ńi este frică de greutăŃi şi alegi de fiecare dată ce este mai greu de făcut, îŃi
dăruiesc CURAJUL. Vei avea o inimă curajoasă şi nu vei şti ce este îndoiala. Oamenii te vor preŃui
şi se vor sprijini de sufletul tău când vânturile vieŃii îi vor clătina.
După ce a terminat de citit , îngerul a plecat grăbit mai departe.
A intrat apoi în casa unei fetiŃe care adormise de numai câteva clipe. După ce i-a cântărit cu
grijă sufleŃelul, i-a scos darul potrivit, a binecuvântat-o şi i-a citit:
- łie, pentru că nu vrei să răneşti pe nimeni, nici măcar cu privirea, îŃi dăruiesc
BLÂNDEłEA . Vei avea o inimă blândă ca o rază de soare şi vei alina multe suflete chinuite.
După ce a sărutat-o pe fruntea adormită , îngerul s-a grăbit spre alŃi copii. La toŃi le-a cântărit
sufletul şi le-a lăsat daruri pe potriva lor. A dat unora ÎNłELEPCIUNEA, altora BUCURIA,
HĂRNICIA, ISTEłIMEA, MILA, CUMPĂTAREA, SMERENIA, NĂDEJDEA…şi câte şi
mai câte daruri.
Într-un sfârşit a ajuns şi la ultima căsuŃă. Era o casă simplă, Ńărănească. A intrat încetişor întro odaie. Acolo, într-un pătuŃ cu cearşafuri curate, dormea adânc un băieŃel.
Avea fruntea înaltă, peste care se revărsau bucle negre şi moi, tâmpla străvezie şi gânditoare.
Lumina palidă a lunii ce bătea în fereastră îi scălda chipul alb şi fraged ca floarea de cireş.
Îngerul l-a privit încurcat. A vrut să-i cântărească sufletul dar n-a putut. Sufletul acestui copil
era mult prea mare, atât de mare, că îngerul s-a speriat şi a tresărit, neştiind ce să înŃeleagă. Oare
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avea el prin desagă vreun dar potrivit pentru acest copil? A căutat mai atent în tolbă şi a luat în
mână ceva greu, greu de tot. A tras mâna afară şi când a privit ce era în palmă s-a cutremurat.
A privit apoi fruntea albă ca laptele a băieŃelului, buzele subŃiri, obrazul fraged, umerii
plăpânzi şi a suspinat. A supinat dându-şi seama că nici mintea lui de înger nu poate pricepe toate
tainele şi judecăŃile lui Dumnezeu. Tremurând uşor a îngenuncheat lângă pătuŃul copilului şi i-a
aşezat darul pe frunte. L-a binecuvântat de trei ori şi cu voce stinsă i-a citit cuvântul lui Dumnezeu:
- Ştiu cât de mare este suflerul tău. Ştiu că în el va încăpea o lume întreagă şi că în el vei vrea
să cuprinzi chiar nemărginirea Mea. Ştiu că inima îŃi va arde de iubire. Că îŃi vei iubi ca nimeni altul
neamul din care te-ai născut, că vei iubi toate frumuseŃile făcute de Mine, că vei iubi râul, ramul, că
vei iubi Biserica Mea, pe Maica Mea; ştiu că Mă vei iubi pe Mine. Şi pentru că te vei asemăna cu
Mine în iubire, Ńie îŃi dăruiesc darul Meu cel mai de preŃ; îŃi dăruiesc SUFERINłA. Întreaga ta
viaŃă va fi muiată în adâncuri amare de lacrimi. Chiar şi cei apropiaŃi ai tăi, când îŃi va fi cel mai
greu, îŃi va da să bei fiere şi otravă. Răni nevindecate şi nemângâiate vei purta în trup şi în suflet.
Îngerul s-a oprit o clipă, a suspinat şi a citit mai departe:
- Dar din acest adânc de suferinŃă va creşte un tânăr mândru ce va arde în inima sa toate
dorurile şi durerile neamului său. Va creşte un tânăr voievod ce va fi peste veacuri lumina neamului
său. Iar când lumea nu va mai putea încape strălucirea ta, lumina ochilor tăi se va stinge. Atunci vei
urca uşor, cu suflet blând şi luminos, slobozit de toată suferinŃa, în lumina falnicilor bolŃi, în
palatele cele de mărgean, acolo unde nu este nici durere, nici întristare , nici suspin…
Acestea au fost ultimule cuvinte citite de înger şi printre genele rourate de lacrimi l-a privit pe
copilul ce dormea şi i s-a părut că vede strălucind pe fruntea lui când o cunună de stele când o
cunună de spini. A vrut să-l sărute pe frunte , dar n-a îndrăznit. S-a aplecat cu evlavie şi a sărutat
picioarele copilului care primise ca dar SUFERINłA.
Copilul acela era MIHAI EMINESCU.

Surse bibliografice:
Călinescu George - „ViaŃa lui Mihai Eminescu"
N. Constantin - „Introducere la miracolul eminescian"
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