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TEMĂ ANUALĂ DE ÎNVĂŢ
ŢARE: Cum
m planificăm
m/ organizăm
m o activitaate?
TULUI: „Vrreau să călăătoresc”
TEMA PROIECT
TEMA ACTIVITĂ
ĂŢII: “Găsseşte-ţi perecchea”
GORIA DE
E ACTIVIT
TATE: ALA
A II –Jocuri şi activităţi liber alese
CATEG
MIJLO
OC DE REA
ALIZARE: joc distracttiv
ELEME
ENTE DE JOC:
J
aplauuze, semnalee
SCOPU
UL: satisfacerea nevoii de mişcare prin antrennarea copiiloor într-o activitate plăcuută, relaxanttă.
OBIEC
CTIVE OPE
ERAŢIONA
ALE:
- Să respectte regulile joocului;
- Să se oriennteze rapid în
î spatiul dee joc, pentruu a-şi găsi perechea-un alt coleg caare are în pieept
un ecusoon cu aceeaaşi imagine;
REGUL
LILE JOCU
ULUI:
C
Copiii
danseează, atuncii când se riddică paleta fformă copiiii vor căuta un alt colegg care are înn
piept unn ecuson cu aceeaşi form
mă( tren sauu maşină), laa ridicarea paletei
p
culooare jucătoriii vor formaa
pereche cu un colegg care are înn piept un eccuson cu aceeeaşi culoarre( roşu sau albastru).
TEGII DIDACTICE:
STRAT
METOD
DE ŞI PRO
OCEDEE: cconversaţia,, explicaţia, exerciţiul ffizic,
FORME
E DE ORG
GANIZARE
E: frontal, înn grupuri miici,
RESUR
RSE MATE
ERIALE: eccusoane, cd-player
DURAT
TA: 10-15 m
minute
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EVENIMENTUL
DIDACTIC
Captarea atenţiei

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

Se vor anunţa tema şi obiectivele
Anunţarea temei şi activităţii ce urmează a fi
a obiectivelor
desfăşurată.” Vă amintiţi că
dimineaţă fiecare dintre voi a
primit în piept un ecuson cu
imaginea
unui
mijloc
de
locomoţie terestru. Ne vom juca
“ Găseşte-ţi perechea”.

Prezentarea noului
conţinut şi
dirijarea învăţării

REGULILOR

JOCULUI

Există câte două ecusoane care au Explicaţia
aceeaşi formă, dar şi aceeaşi
culoare. Vom dansa tinându-ne de
mâini, iar când voi ridica paleta
formă vă veţi căuta perecheacopilul care are în piept ecusonul
cu aceeaşi imagine pe care o aveţi
voi în piept. Atunci când ridic Exerciţiul
paleta culoare vă căutaţi colegul
care are un mijloc de locomoţie cu
aceeaşi culoare ca cea din pieptul
vostru.
B) DESFĂŞURAREA JOCULUI
Se va realiza apoi un joc de probă Jocul
pentru a ne asigura că toţi CD-player
preşcolarii au înţeles modul de
desfăşurare.
JOCULUI
C)DESFĂŞURAREA
PROPRIU ZIS

Încheierea
activităţii

TIPUL DE
INTELIGENŢĂ
ACTIVATĂ

Expunerea
Ecusoane cu
imagini ale
mijloacelor
de locomoţie
terestre câte
două
de
aceeaşi formă
şi
aceeaşi
culoare.

DE PROBĂ

4.

EVALUAREA

Îndepărtarea
mobilierului
şi
fondul
muzical
vor
stârni
curiozitatea şi interesul copiilor
pentru activitatea care va urma.

A)PREZENTAREA
3.

STRATEGII
DIDACTICE

Se va urmări dirijarea şi
participarea
copiilor
la
desfăşurarea jocului.
Se
fac
aprecieri
verbale Conversaţia
individuale şi colective asupra
modului în care s-a desfăşurat
activitatea. Se împart recompense.

Gruparea după
indicaţiile
primite.
Respectarea
regulilor
de
bună purtare,
spiritual
de
echipă
şi
atentia
copiilor.

Inteligenţa
spaţial- vizuală

Inteligenţa
corporalkinestezică

