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PROIE
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DATA:29.04.2015
PROPU
UNĂTOR: P.I.P. Honcciuc Maria R
Raluca
UNITA
ATEA DE ÎN
NVĂŢĂMÂ
ÂNT: G.P.P
P. “Scufiţa R
Roşie”
NIVEL
L/ GRUPĂ: I, Grupa mică” Piticot””
TEMĂ ANUALĂ DE ÎNVĂŢ
ŢARE: Cum
m planificăm
m/ organizăm
m o activitaate?
TULUI: „Vrreau să călăătoresc”
TEMA PROIECT
ĂŢII:
TEMA ACTIVITĂ
“ Suntem m
B
Bibliotecămeşteri mari”- puzzle cuu mijloace dde locomoţiee terestre
A
Artă“Priettenii lui Thoomas”-pictură cu bureteele după şabblon
Ş
Ştiinţă-“
Coompletează ce
c lipseşte” fişă de lucrru
CATEG
GORIA DE
E ACTIVIT
TATE: Activvităţi liber aalese( ALA I)
TIPUL ACTIVITĂ
ĂŢII: Conssolidare de ccunoştinţe, priceperi
p
şi deprinderi
OC DE REA
ALIZARE: Activităţi ppe centre de interes
MIJLO
SCOPU
UL: Verificcarea cunooştinţelor aanterior învvăţate prin activităţi concrete ale copiiloor
(asambllând un întreeg din părţii, utilizând şşablonul penntru realizarrea unor forrme şi rezollvând sarcinni
pe fişă)
CTIVE OPE
ERAŢIONA
ALE:
OBIEC
- asambleeze piesele dde puzzle duupă modelull prezentat,
-să
- colorezee literele caare formezăă cuvântul care denum
-să
meşte mijlocul de trannsport care a
rezultat în urma asaamblării pieselor,
- apreciezze verbal proopria lucraree, dar şi lucrrările celorllalţi colegi,
-să
- asculte ccu atenţie inndicaţiile edu
-să
ducatoarei, ddemonstrândd prin comportament căă le-a înţeless,
- denumeaască materiaalele puse laa dispoziţie,,
-să
- picteze m
-să
mijloacele dde locomoţiee utilizând ttehnici şi miijloace speccifice artelorr plastic,
- formezee prin încerccuire grupe dde obiecte dde acelaşi fel,
-să
- colorezee cu roşu gruupa cu cele mai multe eelemente,
-să
- “scrie” îîn fiecare vaagon tot atâttea cercuri câte
-să
c indică cifra
c
.
TEGII DIDACTICE:
STRAT
METOD
DE ŞI PRO
OCEDEE: conversaţia,
c
, explicaţia, exerciţiul, demonstraţiia, munca inndependentăă,
Turul gaaleriei, autooaprecierea

FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grupuri mici, individual
RESURSE MATERIALE: planşe model, planşe albe, piese de puzzle pentru asamblat, lipici, foi
suport, şabloane, palete pentru culori, bureţei, tempera, fişe de lucru, creioane negre de scris,
creioane colorate roşii
DURATA: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
-“Curriculum pentru învățământul preşcolar”, MECI, Prezentare și explicitări, 2009,
București, Editura DPH;
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1.

2.

3.

4.

EVENIMENTUL
DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

Oganizarea
Se va face prin intuirea materialelor
activităţii
şi pregătite.
captarea atenţiei
Activitatea se va desfăşura pe
centre de interes: Joc de masă, Artă,
Ştiinţă.
Anunţarea temelor Se prezintă tema şi obiectivele
şi
enunţarea activităţii pe înţelesul copiilor:
obiectivelor
“Astăzi, copii, vom asambla piesele
de puzzle pentru realizarea unui
mijloc de locomoţie, vom picta cu
buretele utilizând şablonul şi vom
rezolva câteva sarcini matematice
pe o fişă.
Desfăşurarea
Copiii care vor alege centrul Joc de
activităţii
şi masă
vor
asambla
piesele
obţinerea
component ale unui mijloc de
performanţei
locomoţie
terestru
respectând
modelul propus.
Copiii care vor alege centru Artă
vor picta utilizând tehnici şi
instrumente specific artelor plastic
mijloace de transport şi locomoţie
terestre.
Copiii care vor alege centrul Ştiinţă
vor rezolva sarcinile de pe fişa de
lucru
respectând
indicaţiile
educatoarei.
Voi îndruma copiii în realizarea
sarcinilor şi voi
oferi indicaţii acolo unde este
nevoie. Le voi
atrage atenţia cu privire la modul de
lucru.(îngrijit,fosind
cu
grijă
materialele,fără să-şi
deranjeze colegii şi păstrarea unui
ton scăzut al
vocii)
Copiii vor avea posibilitatea să
treacă de la un
centru la altul, dacă îşi doresc acest
lucru.
Stimularea
autoevaluării
şi
Evaluarea
coevaluării având ca mobil
conţinutul
activităţii
în
integralitatea
sa.
Aprecierea
activităţii de către educatoare.

STRATEGII
DIDACTICE
Conversaţia

EVALUARE

TIPUL DE
INTELIGENŢĂ
ACTIVATĂ
Capacitatea de Inteligenţa
a observa, de a lingvistică
pune întrebări, Inteligenţa
acuitatea
spaţial-vizuală
vizuală

Conversaţia
Explicaţia

Inteligenţa
spaţial-vizuală

Explicaţia
Conversaţia

Inteligenţa
corporalkinestezică

exerciţiul

Proba practică
Inteligenţa
logicomatematică

Ev. practicăTurul galeriei
analiza
Inteligenţa
produselor
spaţial-vizuală
activităţii
Autoaprecierea Chestionarea
verbală

Numele:
Data:

Fişă de lucru
1.Formează prin încercuire grupe de obiecte de acelaş fel:

2. Colorează cu roşu grupa cu cele mai multe obiecte:

3. “Scrie” în fiecare vagon atâtea cercuri câte sunt indicate de cifră.

