
PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE – GRUPA  MICĂ 

1 activitate pe săptămână 

 

SĂPTĂMÂNA TEMA 

1 
Evaluare Inițială 

Exerciții cu material individual - „Spune ce ai găsit în coșuleț și grupează-le”  

2 
Evaluare Inițială  

Exerciții cu material individual „Alegem jucăriile și le grupăm”  

3 
Exerciții cu material individual - „Spune cine (ce) sunt?” (gruparea jucăriilor după felul lor: păpuși, 

mașini, etc.) 

4 Exerciții cu material individual – „Grupează jucăriile care au aceiași formă și spune ce grupă ai format”  

5 Exerciții cu material individual – „Așează-mă lângă jucăria care are culoarea mea”  

6 Exerciții cu material individual – „Alege și grupează jucăriile mari și mici” 

7 Joc didactic: „Ce a ascuns ursulețul?” (gruparea de obiecte după un singur criteriu, fel, culoare, mărime). 

 Vacanță învățământ preșcolar și primar 

8 
Joc didactic: „Facem ordine” (gruparea de obiecte după două  criterii simultane, fel și culoare, culoare și 

mărime, fel și mărime) 

9 Joc logic: „Alege cercurile și joacă-te cu ele” (joc de constituire de mulțimi) 

10 
Exerciții cu material individual – „O jucărie, mai multe jucării” (diferențierea cantitativă dintre două 

grupe, apreciere globală a cantității) 

11 Joc Logic: „Alege pătratele și joacă-te cu ele” (joc de constituire de mulțimi) 

12 
Exerciții cu material individual - „Grupe cu mai multe și mai puține obiecte” (diferențierea cantitativă 

dintre două grupe, apreciere globală a cantității) 



13 
Joc didactic: „Coșul cu fructe și legume” (diferențierea cantitativă dintre două grupe, apreciere globală a 

cantității) 

 Vacanță de iarnă 

 Vacanță de iarnă 

14 Joc logic: „Construim căsuțe” 

15 Joc logic: „Așează-mă la căsuța mea” (joc de constituire de mulțimi) 

16 
Evaluare sumativă 

Joc didactic: „La circ”  (formare de grupe după: fel, culoare, mărime, mai multe, mai puține)  

17 
Evaluare sumativă  

Joc logic: „Ce știi despre mine?”. 

 Vacanță intersemestrială 

18 Exerciții cu material individual – „Caută și spune unde sunt jucăriile” – poziții spațiale – ” pe – sub” 

19 Exerciții cu material individual – „Spuneți unde sunt?” - poziții spațiale - Jos – sus  

20 Exerciții cu material individual – „Unde sunt ursuleții?” - poziții spațiale – în față, în spate  

21 Joc didactic: „Păcăleli” – poziții spațiale 

22 
Exerciții cu material individual - „Așezăm în horă fetițe și băieți” (așezare prin alternare după fel a 

obiectelor din două grupe, după modelul dat de educatoare). 

23 
Exerciții cu material individual – „Șirag de mărgele colorate” (așezare prin alternare după culoare a 

obiectelor din două/ trei grupe, după modelul dat de educatoare). 

24 
Exerciții cu material individual – „Decorăm cordonul cu flori mari și mici” (așezare prin alternare după 

mărime a obiectelor din două/ trei grupe, după modelul dat de educatoare). 

25 
Joc didactic: „Știu să fac un șir” (așezare prin alternare după mărime și culoare a obiectelor din două/ trei 

grupe, după modelul dat de educatoare). 



 Școala Altfel 

 Vacanța de Paște 

26 Joc logic: „Aranjăm cercurile și pătratele” (aranjare în tablou) 

27 Exerciții cu material individual – „Formăm grupe cu 1  obiect” (predarea numărului și cifrei 1) 

28 Exerciții cu material individual – „Punguța cu 2 bani” (predarea numărului și cifrei 2)  

29 Exerciții cu material individual – „1,2,3...” (predarea numărului și cifrei 3) 

30 Joc didactic: „Cine știe să numere mai bine?” 

31 Joc didactic: „Cine are același număr?” 

32 
Evaluare finală  

Joc didactic: „Istețel” (grupare după  criteriile mărime, culoare, formă; poziții spațiale) 

33 
Evaluare finală 

Joc didactic: „Cine este cel mai bun?” (alternare, numărare,)  

34 
Evaluare finală 

Joc logic: „Găsește – mi locul potrivit” 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Obiectivele și modul de desfășurare al jocurilor logice se găsesc în: 

1. Jocuri logice pentru preșcolari și școlari mici – Gheorghe Iftime - 1977 

2. Jocuri logico-matematice pentru preșcolari și școlarii mici – Silvia Dima, Daniela Pâclea, Elena Țarcă- 1998 
 


