PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATǍ
“Florile sunt frumoase / Şi -n grǎdinǎ şi în case”

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu Program Prelungit “Lucian Grigorescu” Medgidia
EDUCATOARE: prof.înv. preşc. Lascu Viorica
NIVEL: I -Grupa micǎ “ALBINUŢELE”
TEMA ANUALǍ DE STUDIU: “ CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTǍMPLǍ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Peste tot sunt numai flori”
TEMA ACTIVITǍŢII : “Florile sunt frumoase / Şi -n grǎdinǎ şi în case”
TIPUL ACTIVITǍŢII : Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor
DOMENII EXPERIENŢIALE: DŞ +DOS
MIJLOC DE REALIZARE:

DŞ - “ Jocul florilor”- joc didactic
DOS- “ Micii grǎdinari”- activitate outdoor

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
DURATA: o zi
SCOPUL ACTIVITǍŢII:
Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de operaţiile intelectuale prematematice studiate (număratul, recunoaşterea şi
identificarea cifrelor în concentrul 1-3, formare de mulţimi de elemente, sortare de elemente după criteriul culorii şi al mărimii, raportarea
cantităţii la număr şi a numărului la cantitate) şi a unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE:
1.

Activitǎţi de dezvoltare personalǎ (ADP)
☺ Întâlnirea de dimineaţǎ : “Florile sunt frumoase / Şi-n grǎdinǎ şi în case”
♪ Tranziţie: “Primǎvara”- cântec
☺ Rutinǎ : “Cu sǎpun şi multǎ apǎ, ne spǎlǎm”; Îmi aştept rândul”

2.

Activitǎţi Liber Alese 1 ( ALA 1)
Artǎ : “Florile primǎverii”- fişe de lucru - colorare
Construcţii : ,,Gard pentru grădina cu flori - piese “Lego “
Joc de rol : “La florǎrie”
♪ Tranziţie: “Înfloresc grǎdinile” – cântec

3.

Activitǎţi pe Domenii Experienţiale (ADE)- : Activitate integrată: “Florile sunt frumoase,
Şi-n grǎdinǎ şi în case !”
DOMENIUL ŞTIINŢĂ: Activitate matematicǎ - ,,JOCUL FLORILOR”- joc didactic
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE : Activitate outdoor - ,,MICII GRǍDINARI”- plantare flori/seminţe flori
♪ Tranziţie: “ Fluturaşul” – cântec
“ Unu-doi, unu-doi, mergem toţi în pas vioi”- recitative

4.

Activitǎţi Liber Alese 2 ( ALA 2 )
Joc de mişcare : “Ştafeta florilor”

ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DOMENIUL ŞTIINŢE ( Activitate matematicǎ)- “Jocul florilor” – Joc didactic
Scopul : consolidarea cunoştinţelor privind gruparea elementelor dupǎ criteriile: culoare şi mǎrime.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADE: DŞ- Activitate matematicǎ
• Să identifice categoria de plante din coşul primit de la Zâna Primăverii;
• Să sorteze florile după criteriul culoare şi mărime, aşezându-le în vaza potrivită;
• Să numere în limitele 1-3, raportând, conştient, numărul la cantitate şi invers, folosindu-se de florile aduse;
• Sǎ identifice, conform cerinţei, simbolul specific evaluǎrii fiecǎrei variante de joc;
• Sǎ foloseascǎ termeni specifici activitǎţii matematice.
SARCINA DIDACTICǍ :
-

Sortarea florilor după criteriul culoare şi mărime, verbalizând acţiunea; raportarea cantitǎţii la numǎr şi a numǎrului la cantitate.

REGULILE JOCULUI:
-

Sunt trei plicuri cu sarcini, care trebuie rezolvate corect;

-

de la fiecare grup va veni câte un copil pentru a rezolva sarcina;

-

va trebui să verbalizeze ceea ce a făcut;

-

dacă rezolvă corect sarcina, copilul va fi aplaudaţ;

-

la sfârşitul jocului se vor număra simbolurile primite pemtru fiecare sarcină rezolvată, în vederea stabilirii echipei câştigǎtoare.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, mişcarea, aplauzele, mânuirea materialelor, recompense, competiţia.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: jocul, conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul pe grupe.
Mijloace didactice: Coşul cu flori de la Zâna Primăverii, plicuri colorate, vaze din cartoane colorate, jetoane cu cifre (1-3), simbolurile:
buchete de flori, albine, fluturi, gǎrgǎriţe, medalioane cu lalele roşii şi galbene, panou suport pentru flori, jardinière, ghivece, pǎmânt, mǎsuţe,
bulbi de flori, seminţe de flori, stropitori, greble, lopǎţele, şorţuleţe, coiful grǎdinarului, poza copilului şi a plantei, aparaturǎ audio.
Forme de organizare : frontal, individual.
DOMENIUL OM şi SOCIETATE (Activitate practicǎ) – “ Micii grǎdinari”- activitate outdoor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
● Sǎ pregǎteascǎ pǎmântul pentru semǎnat aşezându-l în jardiniere şi ghivece;
● Sǎ planteze florile/seminţele de flori, cu ajutorul educatoarei;
● Sǎ-şi “semneze” planta/rǎsadul semǎnat, cu ajutorul simbolurilor (poza copilului şi a plantei) cu scopul de a le monitoriza evoluţia.

1)

ACTIVITǍŢI PE CENTRE DE INTERES:

Artǎ : “Florile primǎverii”
-

Să denumescă florile de pe fişa de lucru;

-

Să coloreze florile, în culori adecvate.
Construcţii : “ Gard pentru grǎdina cu flori”
- Sǎ îmbine, prin asamblare/alǎturare piesele “Lego”, în vederea realizǎrii temei;
-

Sǎ coopereze cu colegii în realizarea temei.

Joc de rol: “ La florǎrie”
- Sǎ aleagǎ rolul pe care şi-l doreşte (vânzǎtor, compǎrǎtor);

- Sǎ interpreteze rolul ales, în mod original, atrǎgându-şi “clienţii” prin formule care laudǎ
produsele, prin atitudine, prin preţ;
-

Sǎ utilizeze banii-jucǎrie în cadrul jocurilor de rol;

-

Sǎ-şi aştepte rândul într-o situaţie datǎ;

-

Sǎ respecte regulile jocului.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee : jocul, expunerea conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, instructajul verbal, procedeul “Mâna oarbǎ”, “Deplasaţi-vǎ,
opriţi-vǎ, comunicaţi”, ,,comunicarea rotativă”, “Turul galeriei”.
Mijloace didactice:
Artǎ: fişe de lucru, suport pentru creioane, creioane colorate, mǎsuţe.
Construcţii: jocuri de construcţie ( piese “Lego”), flori confecţionate, panou suport pentru flori, mǎsuţe.
Joc de rol: bani, flori confecţionate, folie aluminiu, ecuson, mǎsuţe, vaze pentru flori.
Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual.
2)

ACTIVITǍŢI RECREATIVE:

Joc de mişcare: “Ştafeta florilor”
• Sǎ alerge “cu ştafeta” în mânǎ, respectând traseul;
• Sǎ ocoleascǎ obstacolul, revenind la sfârşitul şirului;
• Sǎ respecte ordinea participǎrii la joc;
• Sǎ respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Mijloace materiale: coşuleţe, flori confecţionate, clopoţel.
Forma de organizare: : în formaţie de coloană cu două şiruri.

BIBLIOGRAFIE:
• „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani”, M.Ed.C.T., 2008;
• Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves, Piteşti, 2002;
• Glava, A., Pocol, M.,Tataru, L-L., (coord), (2009), ,,Educaţia timpurie-Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed.
Paralela 45, 2009;
• Jocuri didactice matematice pentru preşcolari, Editura Didactica şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1972;
• Neagi, Mihaela; Beraru, Georgeta, Activitǎţi matematice în grǎdiniţǎ, Editura ASS, 1995.
• Barcan, Ticaliuc, E., - Exercitii si jocuri pentru prescolari, Editura Sport-Turism, 1976

SCENARIUL ZILEI
Întâlnirea de dimineaţǎ :

I.

Salutul

La sosirea în sala de grupǎ, copiii îşi aşazǎ “albinuţa” la panoul “Astǎzi sunt prezent”, şi prin
ecuson şi îl prind în piept. Dupǎ servirea micului dejun copiii se reunesc spunând : “Dimineaţa a sosit

procedeul “Mâna oarbǎ” extrag un

Toţi copiii au venit.
În semicerc ne adunǎm
Şi frumos ne salutǎm”.
Salutul între copii se va realiza prin tehnica ,,comunicării rotative”. Se va începe de la educatoare care va ţine în mână o lalea pe care
o va da copilului din dreapta pentru a-l saluta ,,Bună dimineaţa!”. La finalul salutului atenţia copiilor va fi îndreptată spre musafirii din grupă pe
care îi vor saluta.
Se intoneaza cântecul “Bunǎ dimineaţa” :
“Ursuleţii s-au trezit, bunǎ dimineaţa!
Iepuraşii s-au trezit, bunǎ dimineaţa!
Şoriceii s-au trezit, bunǎ dimineaţa !
Şi copiii s-au trezit, bunǎ dimineaţa!
Prezenţa :

“ Dupǎ ce ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit;
Oare cine n-a venit?” ( Se verificǎ copiii absenţi).

Calendarul naturii : Se lucreazǎ pe panou: -

Ce zi a sǎptǎmânii este astǎzi?

-

Cum este vremea?

-

Cum ne îmbrǎcǎm când venim la grǎdiniţǎ?

În ce anotimp suntem?

Înviorarea : Executǎm câteva exerciţii de înviorare recitâd versurile: “ Ca sǎ fiu copil voinic,/ Eu fac sport încǎ de mic, Merg în pas
alergǎtor,/ Întind mâinile sǎ zbor,/ Sar apoi într-un picior,/ Unu-doi, faceţi toţi la fel ca noi. / Ǎsta-i doar un început,/ Ia priviţi cât am crescut!”.
Copiii se vor aşeza pe scǎunele.
II.

Împartǎşirea cu ceilalţi / Activitatea de grup
Prin metoda: “Deplasaţi-vǎ, opriţi-vǎ, comunicaţi” discutǎ cu partenerul din dreapta despre floarea preferatǎ.

III.

Noutǎţi/ evenimente/ ştirea zilei:
Se descifreazǎ mesajul zilei: ” Florile sunt frumoase
Şi-n grǎdinǎ şi în case!”

În sala de grupǎ soseşte un fluturaş ce doreşte sǎ se joace cu copiii, dar aduce un plic şi un coşuleţ cu multe flori de la Zâna Primǎvara.
Se citeşte scrisoarea, copiii sunt anunţaţi cǎ Zâna Primǎvara cunoaşte tot ceea ce au învǎţat despre ea:
“ Vântul cald mi-a povestit
Cǎ natura aţi observat,
Despre mine-aţi învǎţat.
Multe lucruri sunt schimbate,
Mi le povestiţi pe toate?”
Se anunţǎ copiii cǎ vor porni într-o cǎlǎtorie la capǎtul cǎreia îi aşteaptǎ mari surprize. Pentru aceasta va trebui sǎ rezolve mai multe
sarcini. Se anunţǎ obiectivele zilei:
•

vǎ propun sǎ lucrǎm pe centre de activitate: artă, construcţii, joc de rol;

•

am observat cǎ vǎ plac foarte mult jocurile matematice şi, de aceea, v-am pregătit, ca surpriză, un asemenea joc;

•

veţi avea o surprizǎ şi în curtea grǎdiniţei…, vom planta flori/seminţe de flori;

•

şi, dupǎ cum spune un proverb românesc :“Dupǎ muncǎ şi rǎsplatǎ”, la final, ne jucǎm şi, recompense meritate!;

•

se negociazǎ cu copiii “Cǎlǎtoria zilei”.

Rutinǎ: “ Îmi aştept rândul” – deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicitǎ un anumit
lucru.
Tranziţie : “ Primǎvara” – cântec
La centre, copiii vor colora florile de primǎvarǎ la Artǎ, vor construi gǎrduleţ pentru grǎdina de flori la Construcţii, vor împacheta
flori şi le vor vinde la Joc de rol.
Fiecare copil îşi poate alege centrul la care doreşte sǎ participe, iar dupǎ ce a terminat sarcina se poate îndrepta spre un alt centru. În
timp ce copiii lucreazǎ, educatoarea îi va supraveghea, purtând discuţii cu aceştia, şi oferind îndrumǎri şi ajutor, acolo unde este nevoie.
După expirarea timpului de lucru, se evalueazǎ rezultatele activitǎţii de grup şi individuale prin metoda “Turul galeriei”. Toţi copiii
vor fi lăudaţi, apreciaţi, încurajaţi, pentru tot ceea ce au făcut până în acest moment al zilei.
Tranziţie : “ Înfloresc grǎdinile” – cântec
În cadrul Domeniului Ştiinţe, la activitatea matematicǎ, copiii vor identifica şi denumi florile de primăvară din coşuleţul primit de la
Zâna Primăvara, vor sorta florile după criteriul culoare şi mărime, aşezându-le în vaza potrivită, vor numǎra în limitele 1-3, vor recunoaşte
cifrele, vor raporta numarul la cantitate şi invers.
Tranziţie : “ Fluturaşul” – cântec
În cadrul Domeniului Om şi Societate, la activitatea outdoor, copiii vor planta flori/ seminţe de flori în ghivece şi jardiniere, vor
“semna” planta/rǎsadul semǎnat cu ajutorul simbolurilor (poza copilului şi a plantei) cu scopul de a le monitoriza evoluţia.
Tranziţie : “ Unu-doi, unu-doi, mergem toţi în pas vioi!”
Finalitatea zilei
Se vor face aprecieri generale şi individuale cu privire la activitatea şi comportarea copiilor. Pentru a recompensa buna participare a
copiilor la activitate se va desfǎşura activitatea recreativǎ ce constǎ în executarea jocului de mişcare ”Ştafeta florilor” (ALA 2 ).
Fluturaşul Ari va oferi copiilor recompense dulci.

DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT
DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC

I.Moment
organizatoric

Pregǎtirea climatului psiho-afectiv desfǎşurǎrii activitǎţii:
• aerisirea sǎlii;
• pregǎtirea materialelor;
• organizarea mobilierului;
• intrarea ordonatǎ a copiilor în sala de grupǎ.

II. Captarea
atenţiei

Se prezintǎ fluturaşul - “surpriza”. Fluturele are lipite pe fiecare aripǎ câte
un plic cu sarcinile pe care trebuie sǎ le rezolve copiii, spunându-le:
“Azi sunt tare supǎrat
M-am încurcat la numǎrat
Şi cifrele le-am uitat!
Şi vǎ rog eu, foarte mult
Sǎ mǎ ajutaţi
Sǎ numǎr cât mai corect
Iar apoi, îmi arǎtaţi

Ce puteţi sǎ mai lucraţi,
Sǎ plantaţi, sǎ semǎnaţi,
Grǎdina frumos sǎ o decoraţi!
Dar, ca sǎ nu greşiţi
Va trebui sǎ vǎ gândiţi!
Vreţi sau nu
Sǎ mǎ ajutaţi acum?”

STRATEGII

DIDACTICE

Metode şi
procedee

Mijloace de
învǎţǎmânt
Observarea
comportamentului
non-verbal şi a
ţinutei copiilor

Conversaţia;

Surpriza;
Expunerea ;

EVALUARE/
METODE ŞI
INDICATORI

Scrisoare,
coşul cu
materiale
didactice

Stimularea
interesului pentru
activitate

III.
Reactualizarea
cunoştinţelor

Copiii se îndreaptǎ cǎtre cele trei centre deschise. Dupǎ intuirea materialelor
se formeazǎ grupele de lucru:
Artǎ : ”Florile primǎverii”
Construcţii : “Gǎrduleţ pentru grǎdina cu flori”
Joc de rol : “ La florǎrie”

Conversaţia;
Exerciţiul;

Tranziţie : “ Înfloresc grǎdinile” – cântec

IV.Anunţarea
temei şi a
obiectivelelor
activitǎţii

Copiii sunt anunţaţi cǎ vor juca un joc care se numeşte “Jocul florilor”.
Vor forma grupe de elemente dupǎ criteriul: culoare şi mǎrime, vor numǎra
şi vor planta flori/seminţe de flori în curtea grǎdiniţei.

Expunerea

V. Dirijarea
învǎţǎrii

DŞ :
Explicaţia ;
a) Explicarea regulilor jocului:
“Astǎzi vom desfǎşura jocul cu tema “Jocul florilor” care este, de fapt, un Exerciţiul ;
concurs. Veţi forma douǎ echipe: echipa lalelelor roşii şi echipa lalelelor
galbene.
Veţi lucra în echipe: pentru fiecare sarcinǎ îndeplinitǎ primiţi un simbolo albinuţǎ, o gǎrgǎriţǎ, un fluturaş, pe care Fluturaşul Ari le va aşeza pe
florile din buchetul fiecǎrei echipe. Echipa care va avea mai multe gâze
(albinuţe, gǎrgǎriţe şi fluturaşi) va fi desemnatǎ câştigǎtoare.
În timpul jocului sǎ fiţi atenţi, sǎ aşteptaţi sǎ fiţi numiţi, sǎ vǎ exprimaţi
clar, corect, în propoziţii, pentru a vǎ face înţeleşi, sǎ pǎstraţi liniştea
atunci când este necesar.”

Piese”Lego”
flori confecţionate, panou
suport, folie
aluminiu,
ecuson, vaze,
fişe de lucru,
creioane
colorate, suport
creioane

Aprecierea
modului de
cooperare cu
ceilalţi copii
pentru a finaliza
lucrarea.

Stimularea
interesului pentru
activitate.

b)Demonstrarea jocului :
Educatoarea ia o floare din coşuleţul Primǎverii, o denumeşte, numeşte
culoarea şi o aşazǎ într-o vazǎ cu toate florile de aceeaşi culoare, în timp ce
verbalizeazǎ toate acţiunile.

Explicaţia;
Demonstraţia
parţialǎ;
Jocul ;

Flori albe,
galbene, roşii,
mov, roz, vaze;

Jocul ;

Flori albe,
galbene, roz,
roşii, mov, vaze
cu cifre,
“floarea
fermecatǎ”,
albinuţe,
gǎrgǎriţe,
fluturi, buchete
de flori;

Aprecieri
individuale

c)Executarea jocului de probǎ:
Educatoarea verificǎ înţelegerea, de cǎtre copii, a sarcinii didactice şi a
regulilor, printr-un joc de probǎ. Jocul se executǎ de cǎtre 1-2 copii.
VI.Obţinerea
performanţei

Desfǎşurarea jocului
Educatoarea numeşte copilul care va extrage un plic de pe aripile
fluturaşului, plic ce conţine sarcina ce urmeazǎ a fi rezolvatǎ. Se folosesc,
drept element de joc, urmǎtoarele versuri:
“ Aratǎ, floare fermecatǎ,
Cine sǎ-mi rǎspundǎ îndatǎ?”
Proba 1
,,Vântul călător mi-a amestecat toate florile şi am fost atât de
grăbită încât nu am mai apucat să le aranjez pe culori. V-am lăsat douǎ
vaze să le aşezaţi voi, dacă ştiţi. Se semnează „Zâna primăvara”.
- Vine câte un copil de la fiecare echipă şi sortează florile după
culoare.
- Fiecare echipă care a sortat corect florile primeşte câte o albinuţă pe
buchetul de flori al echipei.
Jocul de probă
- Pentru a verifica dacă preşcolarii au înţeles regulile primei variante a
jocului, vom executa un joc de probă.
- Desfăşurarea propriu-zisă a probei
Copiii vor fi permanent monitorizati, pentru asigurarea desfăşurării jocului,
în condiţii de maximă conştientizare a corectitudinii acestuia.

Explicaţia ;
Exerciţiul ;
Problematizarea;

Aprecieri
individuale şi
colective
Evaluare oralǎ
Autoevaluare

Proba 2
,, Florile din grădina mea nu au crescut toate la fel de mari. Dacă
sunteţi buni şi vreţi să mă ajutaţi, să le aranjaţi după mărime! Cele scurte
să le puneţi în vaza mică , iar cele lungi în vaza mare.”
- Vine câte un copil de la fiecare echipă şi sortează florile dupǎ
mǎrime.
- Fiecare echipă care a sortat corect florile primeşte câte o gǎrgǎriţǎ pe
buchetul de flori al echipei.
- Pentru a verifica dacă preşcolarii au înţeles regulile primei variante a
jocului, vom executa un joc de probă.
- Desfăşurarea propriu-zisă a probei
Copiii vor fi permanent monitorizati, pentru asigurarea desfăşurării jocului,
în condiţii de maximă conştientizare a corectitudinii acestuia.
Proba 3
,, Din grădină am luat mai multe flori şi vreau să le pun în vazele de
pe masă, dar nu ştiu câte flori să pun în fiecare vază. Poate mă ajutaţi voi,
dacă ştiţi ce cifre sunt pe fiecare vază ca să punem atâtea flori, cât ne arată
cifra.”
- La această probă vine un copil din fiecare grupă pentru a putea
rezolva sarcina.
- Copilul va fi aplaudaţ şi “notaţ” cu un fluturaş aşezat pe buchetul
de flori al echipei.
Fiecare probǎ se poate repeta de atâtea ori cât permite timpul
disponibil.
După ce se finalizează activitatea, se numără toate gazele (albinuţele,
gǎrgǎriţele şi fluturii) de pe buchetul de flori al fiecǎrei echipe, pentru a
descoperi echipa câştigătoare.
Educatoarea apreciazǎ comportamentul şi rezultatele participǎrii copiilor la
activitate.
Tranziţie:“ Fluturaşul”- cântec

Problematizarea
Exerciţiul

VII.Asigurarea
retenţiei şi a
transferului de
cunoştinţe

DOS- activitate outdoor
Copiii se vor deplasa în curtea grǎdiniţei însoţiţi de educatoare şi
Fluturaşul Ari.
Educatoarea anunţǎ copiii cǎ vor fi “Micii grǎdinari”.
Educatoarea explicǎ copiilor ce au de fǎcut, reguli pe care trebuie sǎ le
respecte pentru a realiza lucrǎri practic-aplicative.

Observarea;
Explicaţia;
Exerciţiul ;
Conversaţia ;

a) Intuirea materialelor de pe mǎsuţe şi a lucrǎrii model:
Se intuiesc materialele de pe mǎsuţe: jardinière, ghivece, pǎmânt,
lopǎţele, stropitori, bulbi de flori, seminţe de flori, simbolurile: poza
copilului şi a plantei.
Educatoarea prezintǎ ghiveciul model.
b) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru:
Educatoarea explicǎ şi demonstreazǎ copiilor felul în care se realizeazǎ
lucrarea de plantat flori/seminţe de flori. Se pune pǎmânt în ghiveci, se
realizeazǎ o groapǎ în mijlocul pǎmântului cu mânerul lopǎţelei, se adaugǎ
apǎ cu stropitoarea şi se pune bulbul de floare. Se pune pǎmânt peste bulb şi
se stropeşte cu apǎ, se aşazǎ simbolul cu poza copilului şi a florii în vederea
monitorizǎrii plantei.
Se trece la realizarea propriu-zisǎ a lucrǎrii, educatoarea amintind
copiilor sǎ lucreze cu atenţie şi în linişte.
În timp ce copiii executǎ lucrarea, educatoarea trece pe la copii pentru
a-i îndruma, stimulându-le încrederea în forţele proprii, încurajându-i.
Dupǎ expirarea timpului de lucru, copiii sunt invitaţi sǎ îşi aşeze
ghivecele cu flori pe pervazul ferestrelor grupei şi se oferǎ un feedback
pozitiv.
Tranziţie: “ Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi,
În curtea grǎdiniţei sǎ alergǎm,
Şi sǎ ne jucǎm.”

Jardiniere,
ghivece,
etichete cu poza
copilului şi a
florii, bulbi,
seminţe flori,
pǎmânt,
lopǎţele,
stropitori,
şorţuleţe, coiful
grǎdinarului;

Observarea
comportamentului
copiilor;
Aprecierea
denumirii corecte
a materialelor cu
care urmeazǎ sǎ
lucreze;
Aprecieri privind
modul de lucru, şi
poziţia în timpul
lucrului.
Analiza tehnicii
de lucru;

Exerciţiul –
individual şi
în grup;

Aprecierea
rezultatului
activitǎţii
individuale.

Captarea atenţiei
– A.L.A. 2

Copiii merg în spaţiul de joacǎ şi împreunǎ cu educatoarea vor desfǎşura
un joc de mişcare.
a) Explicarea si demonstrarea jocului:
Educatoarea anunţǎ copiii cǎ vor juca un joc numit ”Ştafeta florilor”.
Copiii se vor împǎrţi în douǎ echipe: echipa” lalelelor roşii” şi echipa Explicaţia şi
“lalelelor galbene”, egale ca numǎr, aşezate în formaţie de coloană demonstraţia,
exerciţiul;
formată din două şiruri .
În faţa fiecǎrui şir, la distanţa de 4 m se aflǎ câte un coşuleţ cu flori.
La comanda de începere a jocului datǎ de educatoare (sunetul unui
clopoţel), primii copii din fiecare echipǎ, ce au în mânǎ “ştafeta”- o floare pornesc în alergare, ocolesc coşuleţul cu flori şi, la întoarcere, aleargǎ spre
urmǎtorul coechipier dându-i “ştafeta”.
Câştigǎ echipa care terminǎ prima şi parcurge corect traseul.
Explicaţia va fi însoţitǎ de demonstraţie.
În timpul explicaţiei şi demonstraţiei, grupa va fi aşezatǎ în semicerc,
încât sǎ poatǎ urmǎri demonstraţia.

Desfăşurarea
jocului

VIII.Încheierea
activitǎţii

b) Desfǎşurarea jocului:
Educatoarea va urmǎri desfǎşurarea jocului, având grijǎ sǎ fie respectate
regulile acestuia, stimulând spiritul de iniţiativǎ, atenţionând pe cei care
încearcǎ sǎ încalce regulile.
Jocul
Educatoarea anunţǎ încheierea jocului, dupǎ ce au participat toţi copiii. Exerciţiul
Se fac aprecieri generale şi individuale.

Se revine la mesajul zilei, pentru concluzii finale: se admirǎ florile din
grǎdinǎ, florile din coşuleţe, florile din vaze, concluzionându-se:
“Florile sunt frumoase,.
Şi-n grǎdinǎ şi în case!”
“Oferite celor dragi aduc mângâiere, linişte şi multǎ, multǎ bucurie!”
Fluturaşul Ari oferǎ copiilor recompense dulci.

Conversaţia;

Evaluare oralǎ,
frontalǎ şi
individualǎ

Coşuleţe cu
flori,
clopoţel,
“ştafeta”-floare.

Observarea
comportamentului
verbal, nonverbal,
paraverbal al
copiilor

Bomboane în
formǎ de
gǎrgǎriţe

Aprecieri
stimulative,
aplauze.

