
DATA: 20. 02. 2018 

UNITATEA: Grădiniţa Nr. 203                                                                                        

NIVEL: I 

GRUPA: Mică  

 PROFESOR  ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:  Iordache Georgeta,  Tudor Cerasela Elena 

 

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 Limbă și Comunicare/ DLC 

TEMA ACTIVITĂȚII: Povestea Ursului cafeniu 

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 

TIPUL DE ACTIVITATE:  transmitere și însușire de noi cunoștințe 

SCOP: 

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale, a creativității și 

expresivității limbajului oral; 

• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

 



OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să povestească cel puțin un fragment din  Povestea ursului cafeniu, pe baza imaginilor prezentate; 

• Să denumească cel puțin două personaje din Povestea ursului cafeniu; 

• Să răspundă la cel puțin o întrebare legată de personajele/ secvențele din poveste; 

• Să precizeze titlul poveștii audiate, cel puțin jumătate dintre copii. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee 

• conversaţia 

• explicaţia 

• observația 

• povestirea 

• explozia stelară 

Mijloace: 

• mascota reprezentând pinguinul Billy; 

• mascotă reprezentând ursulețul cafeniu; 

• mulaje reprezentând animale polare: urși, pinguini, focă, vulpe, veveriță etc; 

• machetă reprezentând Ținutul înghețat; 

• imagini reprezentând conținutul poveștii; 

• jetoane cu steluțe de diferite culori; 

• mijloce TIC: tablă SMART 

• căsuța de gheață 

• recompense 



Forma de organizare: 

• Frontal 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

• „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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

Metode si 

procedee 

Material didactic 

Mijloace de învățământ 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare 

desfăşurării optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului 

- pregătirea materialului didactic 

Conversația Materialul necesar activitităţii 

2.Captarea atenţiei Se realizează prin intermediul machetei 

reprezentând Ținutul înghețat, a 

animalelor polare descoperite în 

momentul întâlnirii de dimineață, dar și a 

apariției prietenului Pinguinului Billy 

(mascota zilei), un ursuleț de culoare 

cafenie, care dorește să le spună copiilor 

povestea lui. 

Conversația Macheta cu animalele polare 

Ursulețul cafeniu 

Pinguinul Billy 

3.Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

Se anunţă tema activităţii: „Povestea 

ursului cafeniu” şi se prezintă în mod 

accesibil copiilor obiectivele propuse: 

audierea poveștii, repovestirea 

acesteia pe baza imaginilor, 

identificarea personajelor poveștii. 

Conversația 

Explicația 

Materialele prezentate în 

momentul captării atenției 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

Expunerea povestii de catre 

educatoare se realizează sub forma 

unui teatru de păpuși,  în mod 

expresiv, vocea si tonul fiind potrivite 

cu importanta faptelor, de asemenea 

mimica si gestica fiind 

corespunzatoare. 

Explicarea cuvintelor noi se va face pe 

parcursul povestii. 

 

Povestirea  

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

Macheta reprezentând ținutul 

înghețat; 

Personajele poveștii: animale 

polare, ursul cafeniu 

 



Expunerea  poveștii se realizează după 

următorul plan de idei: 

1. Sosirea ursului cafeniu în ținutul 

înghețat; 

2. Luarea în derâdere a ursului cafeniu 

de către animalele polare, pe motiv că 

acesta ar fi murdar; 

3. Întâlnirea cu pinguinul și  sfatul 

acestuia dat ursul cafeniu; 

4. Întoarcerea ursului cafeniu la 

animalele polare și primirea cu 

entuziasm de către acestea; 

5. Prăbușirea muntelui de gheață și 

salvarea puiului de urs polar de către 

usul cafeniu; 

6. Aprecierea animalelor polare față 

de fapta ursului cafeniu 

După audierea poveștii, se fixează 

conținutul acesteia; cu sprijinul 

cadrului didactic și pe baza imaginii 

apărute pe tabla smart, câte un copil 

va repovesti câte o secvență din 

poveste. 

5.Obţinerea 

performanţei 

Se realizează prin metoda interactivă 

Explozia stelară;  din căsuța de gheață 

se va extrage  câte o steluță, pe care 

este scrisă, cu litere invizibile,  o 

întrebare legată pe întâmplările și 

personajele din poveste. Copilul care 

va răspunde întrebării adresate, 

primește, ca recompensă, steluța 

respectivă. Se fixează în acest fel și 

mesajul poveștii: bunătatea și prietenia 

față de cei din jurul nostru. 

Conversația 

Observația 

Explicaţia 

Explozia stelară 

 

Imagini din poveste 

Tabla Smart 

Steluțe 

Căsuța de gheață 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Încheierea activităţii 

Se fac aprecieri verbale asupra întregii 

activități a copiilor si se împart 

stimulente. 

Se fixează titlul povestii: Povestea 

ursului cafeniu. 

Explicația 

Conversația 

 

Recompense 


