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SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Copiii intră în sala de grupă

intonând cântecul ,,Bună dimineaţa,dragă gradiniţă!” şi se

îndreaptă spre locul întâlnirii de dimineaţă, unde vor realiza două cercuri concentrice, rotindu-se şi
cântând versurile cântecului.
Salutul între copii se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare “Cerc interior,
cerc exterior” combinată cu metoda “Amestecă, îngheaţă, formează perechi”. La semnalul
“Amestecă” dat de educatoare , copiii se rotesc în cerc apoi se opresc la semnalul “Îngheaţă”, iar la
semnalul “Formează perechi”, copiii din cercul interior se intorc cu faţa către cei din cercul exterior,
formează pereche cu cel din faţa sa, salutându-se. Se vor repeta comenzile de mai multe ori dându-se
astfel posibilitatea formării cât mai multor perechi şi salutului între cât mai mulţi copii.
Copiii se vor aşeza apoi pe scăunele dispuse în semicerc, pentru a putea stabili un contact
vizual cu toți membrii grupei.
Educatoarea le transmite salutul:”Bună dimineța, dragi copii, mă bucur că sunteţi aici!”, iar
aceștia răspund salutului transmis de educatoare :”Bună dimineța, doamna educatoare!”.
Se realizează prezenţa copiilor la grupă, în ordine alfabetică. Pe panou se află un tren
pe şine, iar fotografiile copiilor vor fi aşezate pe măsuţă. Pentru a putea pleca în excursia imaginară,
copiii trebuie să-şi recunoască poza cu chipul lor, afişând poza la panou, în vagoanele trenului. Apoi
un baiat va număra fetiţele prezente, iar o fetiţă va număra baieţii. Un alt copil va număra toţi copiii
prezenţi. Fiecare copil prezent va primi în piept câte un ecuson cu ajutorul cărora vom reuşi să ne
grupăm pe parcursul zilei pentru a desfăşura diverse activităţi.
Activitatea continuă cu precizarea de către copii a anotimpului în care ne aflăm, a
caracteristicilor vremii din ziua respectivă și a obiectelor de îmbrăcăminte utilizate în acest anotimp.
După fiecare precizare făcută, câte un copil alege jetonul potrivit și îl așază la calendarul naturii.
Împărtăşirea cu ceilalţi va fi iniţiată de către educatoare care îi anunţă pe copii că astăzi va fi
o zi deosebită în care vor pleca împreună într-o călătorie cu trenul. Printr-un dialog pe tema “ Cu ce
călătorim?” copiii vor avea ocazia să le dezvăluie celorlalţi dacă au fost în călătorii, ce au vizitat, cu ce
mijloace de locomoţie s-au deplasat. Se subliniază faptul că atunci când plecăm în călătorie trebuie să
respectăm câteva reguli, educatoarea va aminti câteva dintre acestea printr-o formulă specifică: „ Mă
aştept ca astăzi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să nu vorbiţi cu voce tare
pentru a nu-i deranja pe ceilalţi”. Copiii vor putea acum să îşi exprime stare proprie în raport cu
activitatea propusă, astfel va fi completată şi diagrama“ Universul sentimentelor”. Educatoarea va
nota mesajul zilei : “Poftiţi în vagoane!”. Prin intonarea cântecelului ritmat „U, U, U, trenul
porneşte”, copiii vor forma un tren, vor înconjura sala de clasă de câteva ori efectuând şi câteva
mişcări de gimnastică indicate de educatoare, apoi părăsesc sala de grupă.

