PROIECT DIDACTIC
GRĂDINIŢA: cu P. P. Nr. 1 Târgoviște
PROPUNĂTOR: prof. Stănciulică Steluța
NIVELUL: I Grupa mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Iarna – Anotimpul alb
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Bulgărașul năzdrăvan”
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
ALA II:
► Joc distractiv: “Aruncă cu bulgări la țintă”!
► Joc liniștitor:”Spune-i bulgărelui cum te-ai simțit astăzi!”
FORMA DE ORGANIZARE: frontală
SCOPUL:
Crearea unei atmosfere de relaxare propice jocului și activităților distractive.
Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective (bună dispoziție) în vederea aplicării
deprinderilor și abilităților dobândite
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- Să respecte regulile de joc;
- Să participe activ la jocul distractiv și liniștitor;
- Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă.
ELEMENTE DE JOC: întrecerea, mișcarea, aplauze, recompense.
STRATEGII DIDACTICE:
1.Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.
2.Mijloace de învățământ: coșuri pentru bulgări, bulgări din hârtie, oameni de zăpadă din cutii de carton, tabel
pentru scor.
LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru învățământul preșcolar,M.E.C.I-2009
Revista învățământului preșcolar 1-2/2009
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1.

Momentul

Se asigura condițiile necesare pentru desfășurarea optimă

organizatoric

a activității. Preșcolarii vor fi introduși în sala de grupă
cântând “Iarna e vecina noastră”.

2.

Captarea

Omul de zăpadă fericit dorește să se joace cu copiii.

Surpriza

Omul de zăpadă

atenției
Anunțarea
temei și a
obiectivelor

3.

Voi anunta jocurile pe care le vom desfășura:
Jocul distractiv: “Aruncă cu bulgării la țintă”
Jocul liniștitor: “Spunei bulgărelui cum te-ai simțit azi”

4.

Prezentarea
optimă a
conținutului

Explicația

Prezentarea jocurilor de și a regulilor de joc:
Se va desfăşura jocul distractiv:
“Aruncă cu bulgări la țintă” – reguli de joc: Educatoarea

Jocul

Oameni ce zăpadă din cutii

va împărți preșcolarii în două echipe (echipa fulgilor de

distractiv

de carton

nea și echipa oamenilor de zăpadă). Fiecare echipă are în

Coșuri cu bulgări

față câte un om de zăpadă având pe fiecare bulgăre câte o

Explicația

cifră de la unu la trei, și câte un coș cu bulgări de zăpadă

Demonstrația

din hârtie. Va participa câte un membru din fiecare echipă.
Pe un panou se va ține scorul. Echipa care va acumula cât
2

Interesul copiilor
pentru joc

Tabel pentru scor
Antrenarea
copiilor în joc

mai multe puncte va fi desemnată câștigătoare. La finalul
jocului toții copiii vor primi stimulente.
În încheierea activității vom desfășura jocul liniștitor:
“Spunei bulgărelui cum te-ai simțit azi”.

Bulgăre de zăpadă

Reguli de joc: copiii vor fi așezați pe pernițe în semicerc.

Explicația

Comportamentul

Educatoarea va începe jocul dând din mână în mână un

Demonstrația

copiilor în timpul

bulgăre de zăpadă numărând până la trei. Copilul care va

jocului

spune trei va spune ce i-a plăcut astăzi cel mai mult.
5.

Incheierea

Se vor face aprecieri pozitive asupra jocurilor desfășurate,

Aprecieri

activitatii

preșcolarii vor primi stimulente.

pozitive

3

Stimulente

4

