
 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2 

GRUPA: Mică 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: Petcu Titiana 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

TEMA DE STUDIU: „Cum a fost, este şi va fi aici pe pământ ? ” 

PROIECT TEMATIC: „Povestind la gura sobei”  

SUBTEMA PROIECTULUI: „Poveşti de departe” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Limbă şi comunicare (DLC)  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmitere de cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

✓ Formarea şi dezvoltarea limbajului expresiv al copiilor prin activizarea şi îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte și expresii;  

✓ Formarea şi exersarea capacităţii copiilor de a se exprima în propoziții simple, corecte şi coerente. 

    Obiective operaţionale: 

O1 – Să denumeasca titlul povestirii audiate;  

O2 – Să recunoască cel puţin un personaj aşezându-l în mănuşă în ordinea cronologică a apariţiei în povestire; 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, tehnica covorul povestitor, povestirea, problematizarea 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: păpuşa Cartea Magică, siluetă suport mănuşă, siluete personaje din poveste (şoarece, iepure, vulpe, lup, urs), macheta pădurea, covorul 

povestitor din pânză, pernuţe, cufăr. 

DURATA: 15 minute  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani). Ministerul Educației cercetării și tineretului, 2008; 



➢ Piramida cunoașterii, coord. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chis, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

➢ Revista Învățământului preșcolar nr. 1-2/2009, București; 

➢ Ghid pentru proiecte didactice, Editura Didactică, 2008. 

Nr 

ctr 

Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice 

Metode şi procedee Mijloace de învăţământ 

1. Organizarea 

activităţii 

Aerisirea sălii de grupă, aranjarea pernuțelor în formă de semicerc, 

pregătirea materialului didactic necesar, introducerea copiilor în sala 

de grupă.  

  

2. Captarea atenţiei  Pe Cartea Magică se află cele patru chei pe care copiii le-au primit 

recompense la centrele de interes. Împreună cu educatoarea cele 

patru încuietori sunt deschise cu cheiţele rostindu-se pe rând replica 

magică „Hocu-Pocus!”. Cartea Magică se deschide şi din ea apare 

Covorul Povestitor. 

Conversaţia  

Jocul 

Cartea magică 

Chei colorate 

Macheta pădurea 

Covorul povestitor 

3. Anunţarea 

temei şi a obiectivelor 

Se anunţă tema şi obiectivele pe înţelesul copiilor. Explicaţia  

 

4. Dirijarea 

învățării 

Educatoarea prezintă conținutul poveștii folosind intonația și 

tonalitatea adecvată, modularea vocii pentru a imita personajele, 

marcarea pauzelor determinate de mimica și gesturile adecvate 

situațiilor. 

Concomitent cu narațiunea copiii urmăresc jocul personajelor 

(siluete) care vor fi prezentate la momentul potrivit în cadrul 

poveștii. 

Educatoarea evidențiază mesajul poveștii: „Nu contează că suntem 

diferiţi, contează întotdeauna să ne ajutăm şi să fim prieteni!” 

 

Povestirea 

Covorul povestitor 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Covorul povestitor 

Machetă pădurea 

Siluete personaje: moşneagul, 

câinele, şoarecele, iepurele, 

vulpea, lupul, ursul 

Siluetă suport mănuşă 

5. Obţinerea 

performanţei 

și asigurarea feedback-

Moşneagul a făcut cadou mănuşa tuturor animalelor care au 

transformat-o în adăpost.  

Animalele vor să intre din nou în căsuţă, în ordinea în care au apărut 

Problematizarea   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ului în poveste. 

Copiii sunt numiţi pe rând să recunoască câte un personaj, să-l 

denumească şi să-l aşeze în căsuţă. 

6. Încheierea activităţii Se fac aprecieri individuale şi colective asupra întregii activităţi. 

Cartea Magică le mulţumeşte copiilor că au fost prietenii animalelor 

şi le oferă recompensă un cufăr cu surprize. 

Conversaţia 

Surpriza  

Recompensa  

 Recompense: cufăr 




