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

PROIECT TEMATIC:Au fost și sunt în jurul nostru 

SUBTEMA PROIECTULUI  :Viețuitoarele pădurii 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Estetic și Creativ 

TEMA ACTIVITĂŢII: Ursul  

MIJLOC DE REALIZARE : 1.Tehnica amprentării 

                                                    2.Tehnica pensulei 

TIPUL DE ACTIVITATE:Formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

1. Stimularea expresivității și creativității, a trăirilor legate de imagini vizuale prin consolidarea deprinderilor de aplicare a 

diferitelor tehnici de pictură  sau imaginare în legatură cu tema dată. 

 

Proiect de activitate 



 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să denumească cel puțin două dintre materialele pe care le au la dispoziție; 

- Să picteze cel puțin un urs, folosind tehnica amprentării și tehnica pensulei; 

- Să aprecieze lucrarea proprie/ a celorlalți colegi, după  cel puțin unul dintre criteriile date (modul de lucru îngrijit, utilizarea 

corectă a instrumentelor de lucru, realizarea corectă a lucrării);  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei. 

Mijloace: pânză, pensule, acril, farfurii din plastic, ecusoane, pânză model, sfori, cârlige. 

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; 

• „Metode interactive de grup-ghid metodic”, S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga; 

• „Pictura mai mult decat o joaca”, E.BARBONI, M. BOJNEAG,Editura EMIA 2002; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

SECVENȚA 

DIDACTICĂ 

 

 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

Metode și 

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. 

 Mobilier 

Material didactic 

2.Captarea atenţiei Se realizează prin intermediul unei marionete -urs care va interpreta rolul 

ursulețului morocănos.Ursulețul le aduce copiilor câteva materiale surpriză. Copii 

vor identifica materialele și ursulețul îi provoacă să picteze un ursuleț cu ajutorul 

palmelor. 

 

 

Conversația 

 

 

Marionetă - urs 

3.Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

  Anunț tema activității: Ursul și obiectivele urmărite. 
 

Conversația 

Explicația 

 

4. Desfășurarea 

activității 

 

 
 

 

Se explică modul de realizare al lucrării și utilizarea celor două tehnici de pictură ( 

tehnica amprentării și tehnica pensulei), evidențiindu-se etapele realizării lucrării. 

Se realizează exercițiile pentru încălzirea mâinilor. 

Copiii vor dispune de materialul necesar realizării lucrării și  vor picta pe pânză 

urși prin tehnica amprentării și tehnica pensulei. 

Se lucrează individual în scopul realizării sarcinii de lucru propuse. 

Se îndrumă modul de lucru şi se oferă indicaţiile necesare, acolo unde este cazul. 

Lucrările vor fi realizate pe un fundal sonor corespunzător. 

 

Demonstrația 

Explicația 

 

Conversația 

Exercițiul 

Marionetă – urs 

Ecusoane 

Pânze model 

Pânze 

Pensule 

Farfurii 

Acril 

9.Încheierea 

activităţii 

După finalizarea lucrărilor se realizează o expoziție pe care copiii merg pe rând să 

o vizioneze. Se fac aprecieri frontale, de grup și individuale cu privire la modul în 

care copiii au îndeplinit sarcina primită. 

Turul galeriei 

Conversația 

 

Sfori și cârlige 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


