
DATA: 21. 02. 2018 

UNITATEA: Grădiniţa Nr. 203                                                                                        

NIVEL: I 

GRUPA: Mică 1 

 PROFESOR  ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  Iordache Georgeta și Lupu Sorina  

         PROIECT DE ACTIVITATE 

  

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi, aici, pe Pământ?  

TEMA SĂPTĂMÂNII INDEPENDENTE: Povești din ținutul înghețat 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Științe/ Activitate matematică 

TEMA ACTIVITAŢII:  În lumea animalelor polare  

MIJLOC DE REALIZARE : Joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare - Evaluare 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

1. Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice; 

2. Stimularea curiozității privind explicare și înțelegerea lumii înconjurătoare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să denumească toate animale polare prezentate; 

- Să formeze cel puțin o grupă de animale polare, după criteriul dat (culoare, mărime) 

- Să identifice cel puțin un intrus din grupele de animale polare formate anterior. 

 



 STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee: 

- Conversația 

- Observația 

- Explicația 

- Demonstrația  

- Exercițiul 

Mijloace: 

- Jetoane cu animale polare de diferite mărimi/ culori 

- Machetă 

- Planșe reprezentând plăci de gheață 

- Recompense 

 

DURATA: 15-20 minute  

SARCINA DIDACTICĂ: 

Recunoaşterea/ denumirea animalelor polare, formarea de grupe după criteriile date: culoare, mărime, formă 

REGULILE JOCULUI: 

VARIANTA 1: 

Copii sunt solicitață să vină și să aleagă din coș animale polare, pentru a forma grupe, conform criteriilor primite: culoare, mărime. Aceste grupe 

vor fi așezate pe macheta reprezentând ținutul înghețat, în spațiile indicate: la plăcile de gheață, pe munții de gheață, pe partea de apă. 

VARIANTA 2: 

Pe planșele reprezentând plăci de gheață se află grupe de animale polare, însă în fiecare grupă există un intrus. Copiii identifică intrusul și 

îl așează la grupa din care acesta face parte ( formarea de grupe după criteriul formei). 



 

ELEMENTE DE JOC: 

 Surpriza 

 Mişcarea 

 Aplauzele 

 

BIBLIOGRAFIE  

 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, S.Borţeanu, R. Brănişteanu, S. Breben, M. Fulga, F. Grama, R. Haiden, E. Ignat, L. Mânzu, G. 

Necula, I. Nicolae, C. Popescu, D.Răileanu, editura DPH, Bucureşti 2009; 

 „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – Ghid pentru cadrele didactice”, F. Grama, M. Pletea, L. Culea, A. Sesovici, A. 

Ciobotaru, C. Sânu, G. Dincă; 

 Metode interactive de grup-ghid metodic”, S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

SECVENTA 

DIDACTICA 

 

         

 

                      CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 Metode si        

     procedee 

Material didactic / 

Mijloace de invatamant 

1.Moment 

organizatoric 

   Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic. 

  

2.Captarea atenţiei  Se realizează prin prezentarea mascotei care-l reprezintă pe Billy Pinguinul și  care 

vrea sa le faca cunoștință copiilor cu prietenii lui de la poli care au intrat în niște 

încurcături și s-au amestecat. Copiii sunt rugați să-l ajute pe Pinguinul Billy să îi 

grupeze după diferite criterii: culoare,mărime, formă. 

 

Conversaţia 

Observaţia 

 

 

Mascota pinguinul Billy  

Jetoane reprezentând 

animale polare  

3. Desfasurarea 

jocului 

1. Prezentarea jocului: 

Se prezintă titlul jocului- În lumea animalelor polare - și se explică regulile. Copiii 

au sarcina de a-l ajuta pe Billy pinguinul să îi scoată din încurcătură prietenii de la 

poli care s-au amestecat. 

Demonstrarea jocului 

Se demonstrează jocul de către cadrul didactic, acesta formă o grupă după criteriul 

mărimii și una după criteriul culorii. 

 

 

-  

-  

Conversația 

Observația 

Explicația 

-  

-  

-  

-  

Mascota pinguinului 

Billy  jetoane 

reprezentând animale 

polare  

Cutiuța cu surprize 

Macheta 



Jocul de proba 

Se realizează jocul de probă de către un copil, care, conform sarcinii, formează 

grupa peștilor portocalii. 

2. Varianta I: 

Copii sunt solicitață să vină și să aleagă din coș animale polare, pentru a forma 

grupe, conform criteriilor primite: culoare, mărime. Aceste grupe vor fi așezate pe 

macheta reprezentând ținutul înghețat, în spațiile indicate: la plăcile de gheață, pe 

munții de gheață, pe partea de apă. 

-  

Explicația 

Demonstrația  

Exercițiul 

-  

-  

-  

 

4. Obtinerea 

performantei 

Pe planșele reprezentând plăci de gheață se află grupe de animale polare, însă în 

fiecare grupă există un intrus. Copiii identifică intrusul și îl așează la grupa din care 

acesta face parte ( formarea de grupe după criteriul formei) 

 

 Explicația Exercițiul 

 

Planșe reprezentând plăci 

de gheață. 

Jetoane  

5.Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri individuale şi colective asupra modului de comportare şi participare 

la activitate. Se oferă recompense. 

Conversația 

 

Recompense 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


