
 

 

 

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 Om şi Societate (DOS) - Activitate practică  

TEMA ACTIVITĂŢII: „Şoricelul din mănuşă” 

FORMA DE REALIZARE: Lipire 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare şi exersare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL:  

✓ Formarea şi exersarea priceperilor şi deprinderilor de a confecţiona lucrări originale prin aplicarea unor tehnici specifice activităţilor practice- lipire, asamblare; 

✓ Educarea capacităţii de a aplica norme de securitate personală şi norme de curăţenie în spaţiul de lucru; 

✓ Dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a sensibilităţii şi a gustului pentru frumos. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

• Să denumească cel puțin două materiale de lucru aflate pe măsuțe, pe baza experienței anterioare; 

• Să lipească în spaţiul de lucru toate elementele puse la dispoziţie, asamblând într-o manieră originală chipul unui şoricel; 

• Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea personală sau a altui coleg, folosind cel puţin un criteriu enunţat de educatoare (acurateţea lucrării, finalitate, estetică). 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.  

• RESURSE MATERIALE: cufăr, lipici, elemente de asamblare a chipului șoricelului (cap, urechi, nas, mustăți, ochi), fișe suport- mănuși, medalioane, panou pentru 

expunerea lucrărilor . 



LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă 

DURATA: 15  min.  

BIBLIOGRAFIE:  

➢ Curriculum pentru învăţământul preşcolar - prezentare şi explicitări, Editura DPH Bucureşti 2009; 

➢  Piramida cunoaşterii – Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Diamant, 2014. 

Nr. 

crt. 

Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Strategii didactice 

Metode şi procedee Mijloace de 

învăţământ 

1. Organizarea 

activităţii 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic. 

  

2. Captarea  

atenţiei  

Copiii deschid cufărul primit recompensă de la Cartea Magică şi în interiorul 

acestuia descoperă mănuşi colorate. 

Conversaţia 

Jocul  

cufăr 

mănuşi colorate siluete 

3. Anunţarea 

temei şi a obiectivelor 

Se anunţă tema activităţii şi obiectivele pe înţelesul copiilor. Conversaţia  

Explicaţia 

 

4. Desfăşurarea activităţii Intuirea materalului  

Se observă şi se denumesc materialele de la măsuţe. Fiecare copil va realiza pe fişa 

suport sub formă de mănuşă chipul unui şoricel.  

Explicarea tehnicii şi a etapelor de lucru. Demonstrarea modului de lucru:  

- se explică și se demonstrează tehnicile pe care le vor folosi pentru realizarea 

lucrărilor, accentuându-se atât normele de securitate, igienă şi curăţenie în spaţiul de 

lucru cât şi criteriile de acurateţe a lucrărilor, de estetică dar şi de finalizare a 

acestora; 

- se realizează chipul unui şoricel, într-o manieră originală, prin lipirea şi asamblarea 

elementelor puse la dispoziţie pe mănuşa suport.  

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinii: 

 

Conversaţia 

Observaţia 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

paie, crenguţe de copac, 

hârtie autocolant, 

aracet, lipici, căsuțe din 

carton, șervețele, 

medalioane 

 

 

 

 

 

 



 

Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor mâinilor, recitându-se versurile: 

„Şoricica gospodină, 

Mătură-n casă, -n grădină 

(degetele stau relaxate-n jos şi se îndoaie palmele de la încheieturi în sus şi în jos) 

Nu stă-n loc, la geam se-aşează, 

Coase, spală, croşetează. 

 (se imită cusutul, spălatul, coşetatul) 

Înspre-amiază sparge nuci, 

Să facă prajituri dulci.” 

(se imită acţiunile) 

Executarea temei de către copii: 

Se acordă atenţie respectării etapelor de lucru şi acurateţii lucrării. Supravegherea 

muncii independente şi acordarea unor sugestii şi ajutor acolo unde este cazul. În 

timpul lucrului se asigură climatul favorabil muncii independente prin audiţie 

muzicală. 

 

Jocul 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale de lucru, 

casetofon. 

5. Evaluarea activităţii Copiii expun lucrările pe panoul de expoziţie, se aplică metoda Turul Galeriei, copiii 

observă lucrările şi verbalizează într-o manieră cât mai obiectivă modul în care 

acestea au fost realizate; se apreciază modul în care au fost respectate si aplicate 

criteriile de realizare a lucrărilor. 

Conversația Macheta cu căsuțe 

6. Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra desfăşurării întregii activităţi. Pentru treaba minunată, copiii 

primesc recompensă câte o mănuşă medalion. 

Conversaţia 

Recompensa 

Mănuşi medalioane 


