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Data:    
Grupa:   mic  

Educatoare:  PETRUSE NICOLETA FLORICA 

Tema anual   de studiu: „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 

Tema s pt mânii: Iarna vine cu paşi mici 
Tema zilei: Ajut-o pe Zâna Iarna s  vin !  
Tipul  de  activitate: mixt    
Forma de realizare: activitate integrat  de o zi 
Scopul  activit ii:   

 Exersarea unor st ri emo ionale (veselie, triste e, furie, mirare, etc.) în diferite 

contexte educa ionale  în vederea descoperirii şi control rii acestora şi a  

adopt rii unor comportamente prosociale. 

Categoria de activitate: 
ADP:  Întâlnirea  de diminea : Activitate de grup - ,,Zâmbetul c l tor"- joc  

Rutine: servirea mesei, inviorarea, exersarea unor deprinderi de igien  personal  

ALA:  

- Activitatea pe centre de interes: 

 Art : - decor m cu fulgi rochia Zânei Iarna 

 Nisip şi ap : - ,,prindem" fulgii veseli din t râmul misterios al fulgilor de nea 

 Construc ii: - construim drumul spre Zâna Iarna 

- ,,Îmbr iş ri muzicale!" - joc distractiv 

ADE:  

- DEC: Educa ie artistico-plastic  ,,Mesaje pentru Zân "- pictur  

- DOS: Educa ie pentru societate- Doctorul ,,Veselie"- joc didactic 

 

Obiectiv integrator: 

 S  execute sarcinile de lucru date  (decoreaz  rochi a, construieşte un şir din 
cuburi, ,,prinde" fulgii ,,veseli", r spunde la întreb ri, picteaz , danseaz , se 
îmbr işeaz ), r spunzând favorabil unei solicit ri de acordare a unui sprijin, 

venit  de la o persoan ; 
  

 

Metode didactice: exerci iul, conversa ia, explica ia, demonstra ia, problematizarea, 

,,mâna oarb ", ,,turul galeriei" 

Mijloace  didactice: costuma ie ,,Zâna Iarna", costuma ie ,,Zâna Bun ", cuburi de 
lemn de dimensiuni diferite, suport ,,Nisip şi ap ", siluete fulgi ,,veseli"/,,trişti", 
undi e, bol plastic, lipici, fulgi argintii/albaştri , rochi  din hârtie creponat , cuf r, 
tablou ,,Iarna", fulgi din plastic cu led, imagini diferite, jetoane diferite, toppere cu 

emo ii, baghet  magic , tabl  magnetic , suport pentru pictur  realizat din folie PVC, 
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guaş , ustensile pentru pictur , be e ORL, recipiente vopsea, bure i pentru sp lat,  
plicuri cu sarcini, scrisoare, coroni e cu fulg, laptop.   

Forma de organizare:  individual, pe grupuri mici, frontal 

Durata: 1 zi 

Material bibliografic: 

 ,,Curriculum pentru înv mântul preşcolar” ( 3 la  6/7 ani) , M.E.C.T. – 2008 

 ,,Metodica activit ilor instructiv-educative în gr dini a de copii” 

 ,, Activitatea integrat  din gradini ” , ed. Didactica Publishing House, 2008 

 ,,Laborator preşcolar" , Mihaela P işi l z rescu, Liliana Ezechil, ed. V&I 

Integral , Bucureşti 2015 
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Scenariul zilei  
Tema zilei: ,,Ajut-o pe Zâna Iarna să vină!" 

 

 Ziua debuteaz  cu Întâlnirea de diminea , cu momentul Salutul. Educatoarea (costumat  
în Zâna cea Bun ) intr  în sala de grup  unde se g sesc preşcolarii veni i la gr dini . Ea îi salut  pe 
copii, apoi se prezint : 
,,- Bun  diminea a, dragi copii! 
- Bun  diminea a, Zâna  Bun ! 
- Eu sunt prietena Zânei Iarna şi am venit la voi s  v  aduc un mesaj de la ea." 

 

Citeşte apoi mesajul trimis de Zâna Iarna: 
 

Dragii mei  prieteni, 
  

 Eu sunt Zâna Iarna. Din p cate v  dau o veste trist . Am fost r pit  de o vr jitoare, deşi mi-aş 
fi dorit foarte mult s  vin la voi şi s  v  aduc fulgi de nea, jocuri cu sania, pe bunul Moş Cr ciun şi 
multe alte bucurii. Acum acest lucru nu mai este posibil, decât dac  voi şi cu Zâna cea Bun  , 
prietena mea, m  ve i ajuta. Ca s  face i asta trebuie s  trece i mai multe probe. Probele sunt ascunse 
într-un plic magic. Zâna cea Bun  v  va da indiciile necesare. Privi i cu aten ie tablou! Fiecare prob  
trecut  cu bine v  ajut  s  elibera i un fulg magic, închis în cuf rul magic. Când fulgii îi ve i elibera 
şi taboul îl ve i completa, abia atunci noi ne vom revedea.  

 Mult succes, dragii mei! 

 

 

 

 

       V  pup  cu drag! 
        Zâna Iarna  

 

 

 
  

 Dup  citirea mesajului se prezint  primele trei probe (activitatea în centrele de interes). Se 
precizeaz  faptul c  în aceste încerc ri ei au nevoie de puteri magice, sugerându-le c  ,,zâmbetul" va 
fi ,,arma lor secret "- acesta va fi motto-ul zilei. Zâna le va da puteri magice înaintea fiec rei probe, 
suflând peste ei ,,praf magic". 

ALA: 
Art : - decor m cu fulgi rochia Zânei Iarna 

Nisip şi ap :- prindem fulgii veseli de pe t râmul misterios al fulgilor de nea 

Construc ii: - construim drumul spre Zâna Iarna 

Pentru fiecare centru se va face o prezentare scurt , în care se prezint  sarcinile de lucru.  
 

ART : 
,, Rochia zânei de ve i decora 

Cu fulgi sclipitori pe ea 
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Un fulg magic mult dorit 

Ve i elibera." 

Sarcina de lucru: copiii trebuie s  lipeasc  diferite elemente decorative (fulgi argintii şi albaştri) pe o 
suprafa  dat  (rochie din hârtie creponat ). 
 

 

NISIP ŞI AP : 
,,Pe t râmul din adâncuri 
Fulgii veseli şi cei trişti 
Stau ascunşi şi-aşteapt  iute 

Tu acuma s  îi prinzi. 
Fii atent şi mare grij ! 
Pe cei veseli doar s -i prinzi. 

Şi pentru a noastr  Zân  

Un fulg magic s  salvezi." 

Sarcina de lucru: copiii ,,prind" cu ajutorul unui instrument (undi ) fulgi, re inându-i doar pe cei 

,,veseli" (identific  şi sorteaz ). 
 

CONSTRUC II: 
,,Hai copii cu to ii, 
Un drum lung s  construim, 
Fulgul magic s -l primim 

Şi poate pe Zân  o g sim." 

Sarcina de lucru: vor construi un şir, folosind cuburi de diferite culori şi dimensiuni. 
 
Tranzi ia (spre centrele de interes):  

,,Un praf magic voi sufla 

Şi putere voi ve i câştiga. 
Hocus-pocus!" 

 Fiecare preşcolar îşi va alege un centru,  cu posibilitatea de a alege mai multe centre în ziua 
respectiv . Cadrul didactic va supraveghea activitatea copiilor, oferindu-le ajutor şi   reamintindu-le 

motiva ia principal  a zilei.  
Dup  finalizarea sarcinilor de lucru şi epuizarea timpului alocat acestei activit i, se va realiza un 
feed-back al activit ii, copiii fiind invita i (metoda turul galeriei) s  vizualizeze activitatea derulat  
în fiecare centru.  

 Copiii sunt invita i lâng  ,,cuf rul magic" pentru a vedea dac  au reuşit s  elibereze cei trei 
fulgi. 

Tranzi ia:  
,,Lucrurile adun m, 
La rând noi ne aşez m 

Şi cu Zâna Bun  la baie plec m." 

Rutina: servirea micului dejun 

Tranzi ia:  
,,Lucrurile adun m, 
La rând noi ne aşez m 

Şi cu Zâna Bun  la baie plec m." 

 Urmeaz  apoi Întâlnirea de diminea , cu momentele: Calendarul naturii şi Activitatea 
de grup. 
Se completeaz  panoul ,,Calendarul naturii". 
Activitatea de grup: ,,Zâmbetul c l tor"- joc.  
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,,V  propun acum un joc frumos. S  ne zâmbim, trimi ând zâmbetul de la  unul la altul şi mai 
departe pân  la Zâna Iarna. Cu siguran  c  ea se va bucura. Hai s -i trimitem un mesaj zâmbitor şi 
poate ea ne va r spunde." 

 Urmeaz  apoi prima activitate pe domenii experien iale. Sarcina este precizat  în ,,plicul 
magic pe care copiii sunt invita i s -l deschid . 
 

 

 

DEC: ,,Mesaje pentru Zân "- pictur  

Tranzi ia:  
,, De peste dealuri, de peste mun i 
Zâna Iarna ne-a l sat 
Un mesaj de cercetat. 

Hai copii cu to ii! 
Mesajul s -l desluşim 

Fulgul magic s -l primim. 

Indiciile de ve i citi 
Mesajul voi îl ve i g si". 
 Copiii împreun  cu Zâna cea Bun  vor urma indiciile şi vor ajunge într-o sal  unde pe 
geamuri au mesaje scrise care aşteapt  s  fie descifrate. Copiii sunt invita i la activitate. 
Dup  finalizarea sarcinii de lucru copiii vor verifica dac  au reuşit s  elibereze înc  un fulg. Vor 
completa cu el taboul. 

Tranzi ia:  
,, Fulgul magic l-am primit 

Şi pe zâna noi am mul umit. 
La rând noi ne aşez m 

Şi cu Zâna Bun  la baie plec m." 

Rutina: deprinderi de igien  personal , servirea fructului. 
Tranzi ia:  
,,Fructul de-l vom mânca, 

Putere noi vom avea." 

 Copiii sunt invita i la o nou  prob , care va duce la eliberarea unui alt fulg. 
DOS: Educa ie pentru societate ,,Doctorul - Veselie"- joc didactic 

Tranzi ia: 
,,Zâna Bun  acum v  cere 

S  merge i pe sc unele. 
Şi ca s  ave i putere 

Un praf magic va sufla, 

Acum din cutia sa. 

Hocus-pocus!" 

Se desf şoar  activitatea, iar copiii vor reuşi eliberarea a înc  unui fulg. 
Tranzi ia: 
,,Fulgul l-a i eliberat 
Şi la rând voi a i plecat. 
Ne aşez m, ne ordon m 

Şi spre baie to i plec m." 

Rutina: deprinderi de igien  personal . 
 În cele din urm  copiii trebuie s  mai treac  o singur  prob , reuşind astfel eliberarea tuturor 

fulgilor şi completare tabloului. 
ALA: ,,Îmbr iş ri muzicale!" - joc distractiv 
Educatoarea prezint  regulile jocului, dup  care urmeaz  executarea jocului de c tre copii. Jocul se 
repet  de 4-5 ori. 
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Drept r splat  pentru efortul depus, copiii reuşesc eliberarea fulgului. 
Zâna cea Bun  adun  copiii în jurul tabloului, se fac aprecieri generale. În acest timp va intra în sala 
de grup  ,,Zâna Iarna" care le aduce copiilor recompense, le mul umeşte pentru ajutorul oferit şi 
ninge peste ei cu fulgi de nea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salutul: Educatoarea (costumat  în Zâna cea Bun ) intr  în sala de grup  unde se 
g sesc preşcolarii veni i la gr dini . Ea îi salut  pe copii, apoi se prezint : 
,,- Bun  diminea a, dragi copii! 
- Bun  diminea a, Zâna  Bun ! 

 
Calendarul naturii: se va completa tabloul existent în sala de grup  cu cartonaşele 
corepunz toare. Educatoarea va adresa întreb rile corespunz toare, inând cont de 
aspectele care o intereseaz . 
 

Activitatea de grup: ,,Zâmbetul c l tor"- joc.  
,,V  propun acum un joc frumos. S  ne zâmbim, trimi ând zâmbetul de la  unul la altul 
şi mai departe pân  la Zâna Iarna. Cu siguran  c  ea se va bucura. Hai s -i trimitem 

un mesaj zâmbitor şi poate ea ne va r spunde." 
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TEMA ANUAL : „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 

TEMA S PT MÂNII: ,,Iarna vine cu paşi mici”  

TEMA ZILEI : ,,Ajut-o pe Zâna Iarna s  vin ”  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 

TIPUL ACTIVIT II: mixt   
FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre 

 NISIP ŞI AP  

 ART  

 CONSTRUC II 
MOD DE REALIZARE :   

 NISIP ŞI AP  –  prindem fulgii veseli de pe t râmul misterios al fulgilor de 

nea 

 ART  – decor m cu fulgi rochia Zânei Iarna 

 CONSTRUC II – construim drumul spre Zâna Iarna 

OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 NISIP ŞI AP : 

- s  ,, prind " dintr-un spa iu amenajat, cu ajutorul unei ustensile (undi  cu 
magnet) diferite obiecte (fulgi); 

- s  aşeze într-un bol doar elementele men ionate (fulgii ,,veseli"). 
  ART  : 
- s  lipeasc  elemente decorative  (fulgi argintii/albaştri) pe un suport dat 
(rochie din hârtie creponat ); 

 CONSTRUC II: 

- s  construiasc , din cuburi de lemn, un şir, reprezentând ,,drumul" care poate 
duce spre o direc ie specificat  (la Zâna Iarna). 

METODE DIDACTICE : exerci iul, expunerea, conversa ia, explica ia, 
problematizarea 

MIJLOACE DIDACTICE : costuma ie ,,Zâna Iarna", costuma ie ,,Zâna Bun ", 
cuburi de lemn de dimensiuni diferite, suport ,,Nisip şi ap ", siluete fulgi 
,,veseli"/,,trişti", undi e, bol plastic, lipici, fulgi argintii/albaştri, rochi  din hârtie 
creponat . 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMENTE/ 

INDICATORI) Metode Mijloace Forme 

organizare 

Captarea aten iei Se prezint  motiva ia zilei (ajutorul pe care trebuie s -

l ofere copiii Zânei Iarna pentru a putea veni pe 

p mânt) de c tre personajul-surpriz  care a venit în 
grup  (Zâna cea Bun ). Se prezint  tabloul care 
trebuie completat, precum şi ,,cuf rul magic" în care 
sunt ,,închişi" fulgii de nea ce trebuie elibera i. Se 
anun  motto-ul zilei: ,,Zâmbeşte şi vei reuşi!". 

Expune-

rea  

 

 

Zâna cea 

Bun  

 

Cuf rul 
magic 

 

frontal Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

Anun area temei şi 
a obiectivelor 

Se prezint  primul plic, în care sunt prezentate 
centrele de interes şi temele aferente. Se enun  
obiectivele vizate în fiecare centru (prin versuri). 

Expune-

rea 

 

Plicuri cu 

sarcini de 

lucru 

frontal Observarea 

comportamentu-

lui nonverbal 

Prezentarea optim  
a con inutului şi 

dirijarea înv rii 

Se prezint  cu ajutorul versurilor sarcinile de lucru 
pentru fiecare centru. 

ART - copiii trebuie s  lipeasc  elemente decorative 
(fulgi albaştri/argintii) pe un suport dat (rochie din 
hârtie creponat ). 
CONSTRUC II- copiii trebuie s  construiasc , din 
cuburi de lemn, un şir, reprezentând un drum care va 
duce, probabil, spre Zâna Iarna. 

NISIP ŞI AP - copiii trebuie sa ,,prind "dintr-un 

spa iu amenajat, cu ajutorul unei undi e cu magnet, 
,,fulgii veseli", pe care ulterior îi aşeaz  într-un bol de 

plastic. 

Explica-

ia 

Conver-

sa ia 

 

 

Materiale 

pe 

centrele 

de interes 

grupuri 

mici 

 

individu-

al 

Observarea 

comportamentu-

lui nonverbal 

Ob inerea 
performan ei 

Se execut   sarcinile de lucru în fiecare centru. Copiii 
au posibilitatea s  schimbe centrul în care lucreaz , 
dup  finalizarea sarcinilor date. Pe parcursul 
activit ii, cadrul didactic ofer  explica ii 
suplimentare, dac  este cazul. 

Exerci i-
ul 

Jocul 

 

Materiale 

pe 

centrele 

de interes 

grupuri 

mici 

 

individu-

al 

Apreciere 

verbal  

Evaluarea 

activit ii 
Se realizeaz  o evaluare a activit ii din fiecare centru. 
Se acord  recompensa (3 fulgi elibera i) 

Conver-

sa ia 

 frontal Apreciere 

verbal  
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TEMA ANUAL : „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 

TEMA S PT MÂNII: ,,Iarna vine cu paşi mici”  

TEMA ZILEI : ,,Ajut-o pe Zâna Iarna s  vin ”  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE- DEC: Educa ie artistico-plastic  

TIPUL ACTIVIT II: formare şi exersare de deprinderi 
TEMA ACTIVIT II: Mesaj pentru Zâna Iarna" 

MIJLOC DE REALIZARE :  pictur  

OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 s  picteze cu ajutorul unor instrumente diferite (degetul, palma, pensule de 

diferite tipuri, be e ORL) linii, puncte, pete de culoare, reprezentând un mesaj 

adresat Zânei Iarna; 

 s  utilizeze minim 2 tipuri de materiale dintre cele puse la dispozi ie. 
METODE DIDACTICE : exerci iul, expunerea, demonstra ia, explica ia, turul 

galeriei. 

MIJLOACE DIDACTICE : costuma ie ,,Zâna Bun ", suport pentru pictur  realizat 
din folie PVC, guaş , ustensile pentru pictur , be e ORL, bure i pentru sp lat, loc 

amenajat cu z pad  artificial ,  plicuri cu sarcini, scrisoare, fulg magic- recompens . 
Durata: 1 zi 
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DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMENTE

/ 

INDICATORI) Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Captarea aten iei Se revine lâng  tablou şi ,,cuf rul magic" şi li se 
reaminteşte motiva ia zilei şi motto-ul, copiii fiind 

stimula i s  reuşeasc  eliberarea unui alt fulg de 
nea. Se propune copiilor parcurgerea unui traseu, 

în vederea descoperirii urm toarei probe. 

Expunerea   Frontal Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

Anun area temei 
şi a obiectivelor 

Se prezint  al doilea plic, în care sunt prezentate 
sarcinile pentru aceast  activitate. Se enun  
obiectivele vizate şi tema. 

Expunerea 

 

Plicuri cu 

sarcini de 

lucru 

Frontal Observarea 

comportamen-

tului nonverbal 

Prezentarea 

optim  a 
con inutului şi 

dirijarea înv rii 

Intuirea modelului şi a materialului de lucru- se 

face de c tre educatoare care îi invit  pe copii s  
,,citeasc " mesajul l sat de Zâna Iarna pe geam, 
precum şi materialele cu care vor lucra. 
Înc lzirea muşchilor mici ai mâinii- se fac 

exerci iile preg titoare, utilizându-se urm torul 
catren: 

,,Palmele nu stau deloc, 

Ci se preg tesc de joc. 
Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare. 

Bate vântul ne-ncetat, 

Degetele le-am mişcat. 
Spre stânga sau dreapta mea 

Le mişc m noi uite-aşa. 
Ploaia cade ne-ncetat, 

Vârful degetelor bat. 

Iar apoi le r sfir m 

Şi la un pian noi cânt m. 

Expunerea 

 

Conversa-

ia 

 

 

 

 

Exerci iul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frontal Observarea 

comportamen-

tului nonverbal 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMENTE

/ 

INDICATORI) Metode Mijloace  

 Demonstrarea şi explicarea modului de lucru 
Se demonstreaz  modul de lucru, sugerându-li-se 

c  pot folosi cât mai multe instrumente, chiar şi 
degetul sau palma, iar mesajul poate avea forme 

diferite. 

Explica ia 

Demonstra-

ia 

 Frontal  

Ob inerea 
performan ei 

Se execut   sarcinile de lucru. Copiii au 
posibilitatea s  schimbe  masa la care lucreaz , 
dup  finalizarea sarcinilor date. Pe parcursul 
activit ii, cadrul didactic ofer  explica ii 
suplimentare şi ajutor , dac  este cazul. 

Exerci iul 
Jocul 

 

 grupuri 

mici 

Apreciere 

verbal  

Asigurarea 

reten iei şi 
transferului 

Cadrul didactic invit  copiii s  descopere un loc 
de joac  cu z pad  şi le sugereaz  s  ,,lase urme", 

transmi ând astfel un mesaj Zânei Iarna  

Exerci iul 
Jocul 

 

 frontal Apreciere 

verbal  

Evaluarea 

activit ii 
Se realizeaz  o evaluare a activit ii, iar, urmare a 
presta iei avute,  copiii reuşesc ,,eliberarea" din 
cuf rul magic a înc  unui fulg. 

Conversa-

ia 

Turul 

galeriei 

 

Recom-

pense 

frontal Aprecieri 

verbale 
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TEMA ANUAL : „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 

TEMA S PT MÂNII: ,,Iarna vine cu paşi mici”  

TEMA ZILEI : ,,Ajut-o pe Zâna Iarna s  vin ”  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE- DOS: Educa ie pentru societate 

TIPUL ACTIVIT II: mixt  

TEMA ACTIVIT II: Doctorul -,,Veselie" 

MIJLOC DE REALIZARE :  joc didactic 

OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 s  denumeasc  minim 2 emo ii dintre cele prezentate în diferite contexte 

educa ionale create (imitarea unor emo ii de c tre copii deghiza i, prezentarea 

unor imagini); 

 s  imite starea emo ional , folosind gesturi şi grimase corespunz toare, 
raportându-se la situa ia care a generat-o (când i se solicit  ajutorul, când afl  o 
veste,  când primeşte un dar, când este bolnav, când e la o petrecere, etc.). 

SARCINA DIDACTIC : denumirea emo iilor; imitarea unei st ri emo ionale cu 
ajutorul gesturilor şi a grimaselor. 
REGULILE JOCULUI: copilul atins cu bagheta zânei va veni şi va ,,evalua starea 
de s n tate" a ,,fulgilor", denumind starea emo ional ; copilul care zâmbeşte cel mai 
frumos va fi invitat s  imite starea emo ional  prezentat  de c tre un  fulg, folosind 

gesturi şi grimase corespunz toare; copilul în dreptul c ruia se aprinde ledul baghetei 
va denumi starea emo ional  generat  de o anumit  situa ie (când i se solicit  ajutorul, 
când afl  o veste,  când primeşte un dar, când este bolnav, când e la o petrecere, etc.) 
ELEMENTE DE JOC: aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, bagheta zânei, 

aprinderea ledului, rolul asumat (doctor) 

METODE DIDACTICE : exerci iul, explica ia, ,,mâna oarb ", problematizarea, 
conversa ia. 

MIJLOACE DIDACTICE : costuma ie ,,Zâna Bun ", toppere emo ii, copii degiza i 
în fulgi în diferite st ri emo ionale, costume fulgi,  imagini, ustensile şi echipament  

doctor, plicuri cu sarcini, scrisoare, fulg magic- recompens . 
Durata: 1 zi 
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DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMENTE/ 

INDICATORI) Metode  Mijloace Forme de 

organizare 

Captarea aten iei Se revine lâng  tablou şi ,,cuf rul magic" şi li se 
reaminteşte motiva ia zilei şi motto-ul, copiii fiind 

stimula i s  reuşeasc  eliberarea unui alt fulg de nea. Se 
propune copiilor descoperirea  urm toarei probe. 

Expune-

rea  

 Frontal Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

Anun area temei 
şi a obiectivelor 

Se prezint  al treilea plic, în care sunt prezentate 
sarcinile pentru aceast  activitate. Se enun  obiectivele 
vizate şi tema. 

Expune-

rea 

 

Plicuri cu 

sarcini de 

lucru 

Frontal Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

Prezentarea 

optim  a 
con inutului şi 

dirijarea înv rii 

Intr  4 copii deghiza i în fulgi, care imit  diferite 
emo ii. 
 Se explic  şi se demonstreaz  de c tre cadrul didactic 
sarcinile şi regulile jocului. 

Varianta 1: ,,C t sunt de s n toşi fulgii?" 

Copiii vor fi invita i s  joace rolul ,,Doctorul- Veselie",  

s  verifice starea de s n tate emo ional  a fulgilor. 
Copilul atins cu bagheta magic  va veni în fa , va 
,,consulta" fulgul-copil şi va denumi emo ia mimat  de 
acesta.  

Se execut  jocul de prob . 

Demon-

stra ia 

 

Explica-

ia 

 

Exerci i-
ul 

 

 

Copii-

fulgi 

deghiza i 

individual Aprecierea 

verbal  

 

 

 

Ob inerea 
performan ei 

Se execut   jocul de c tre copii, pân  la epuizarea 
fulgilor. 

Varianta 2: ,,Fii ca ei!" 

Copiii sunt invita i s  zâmbeasc , iar cel care a afişat 
cel mai frumos zâmbet este invitat s -şi aleag  un fulg. 
El trebuie s  imite starea emo ional  a acestuia, 
folosind gesturi şi grimase corespunz toare. Se 
apreciaz  dezinvoltura manifestat . 
Jocul se execut  pân  la epuizarea fulgilor. 

Exerci i-
ul 

Jocul 

 
Proble-

matizarea 

 

 

Copii-

fulgi 

deghiza i 

individual Aprecieri verbale 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMENTE/ 

INDICATORI) Metode Mijloace  

 Varianta 3: ,,Ce fac eu atunci când..." 

Copilul în dreptul c ruia se aprinde ledul baghetei, cu 
ochii închişi, va extrage o imagine din cuf rul magic, 
va spune ce vede, apoi va imita starea emo ional  
generat  de situa ia prezentat  în imagine. 

Se exerseaz  apoi cu toat  grupa. 

Exerci i-
ul 

 
Proble-

matizarea 

Mâna 

oarb  

 

 

Imagini individual Aprecieri verbale 

Asigurarea 

reten iei şi 
transferului 

Copiii trebuie s  trimit  un zâmbet tuturor celor din 
sala de grup . Sunt invita i apoi cu to ii s  interpreteze 
un cântec, la alegere, bucurându-i astfel pe fulgii 

prezen i. 
Se fixeaz  tema activit ii. 

Exerci i-
ul 

 frontal Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

Evaluarea 

activit ii 
Se realizeaz  o evaluare a activit ii, iar, urmare a 
presta iei avute,  copiii reuşesc ,,eliberarea" din cuf rul 
magic a înc  unui fulg. 

Conver-

sa ia 

 

Recom-

pense 

frontal Aprecieri verbale 
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TEMA ANUAL : „ Când, cum şi de ce se întâmpl ?” 

TEMA S PT MÂNII: ,,Iarna vine cu paşi mici”  

TEMA ZILEI : ,,Ajut-o pe Zâna Iarna s  vin ”  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 

TIPUL ACTIVIT II: exersare de deprinderi 

TEMA ACTIVIT II: ,,Îmbr iş ri muzicale" 

MIJLOC DE REALIZARE: joc distrativ 

OBIECTIVE OPERA IONALE:  
 s  exerseze comportamente (îmbr is ri) specifice  unei st ri emo ionale induse 

(veselia); 

 s  respecte regulile jocului. 
 METODE DIDACTICE : exerci iul, explica ia, demonstra ia. 
MIJLOACE DIDACTICE : costuma ie ,,Zâna Bun ", coroni e ,,fulgi", LCD, stick 
cu melodii, plic cu sarcini, recompense, cuf rul magic. 
REGULA JOCULUI: copiii vor dansa liber pe o melodie; când melodia se opreşte 
îşi caut  o pereche şi se îmbr işeaz . 
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DESF ŞURAREA ACTIVIT II 
EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CON INUTUL  ŞTIIN IFIC STRATEGIILE  

          DIDACTICE 

EVALUAREA 

(INSTRUMEN

TE/ 

INDICATORI) 
Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Captarea aten iei Se revine lâng  tablou şi ,,cuf rul magic" şi li se 
reaminteşte motiva ia zilei şi motto-ul, copiii fiind 

stimula i s  reuşeasc  eliberarea unui alt fulg de nea. Se 
propune copiilor descoperirea  urm toarei probe. 

Expunerea   Frontal Observarea  

interesului 

manifestat de 

copii 

Anun area temei şi 
a obiectivelor 

Se prezint  al patrulea plic, în care sunt prezentate 
sarcinile pentru aceast  activitate. Se enun  obiectivele 
vizate şi tema. 

Expunerea 

 

Plicuri cu 

sarcini de 

lucru 

Frontal Observarea 

comportamen-

tului 

nonverbal 

 

4.Prezentarea 

con inutului şi 

dirijarea 

înv rii 

Se prezint  regulile jocului: 
1. Copiii primesc câte o coroni  cu fulg. 
2. Ei danseaz , executând diferite mişc ri. 
3. Când muzica se va opri, fiecare copil îşi va c uta o pereche 
şi se vor îmbr işa. 
4. Jocul se repet  de 5-6 ori. 

Se execut  jocul de prob . 

Explica ia 

Conversa-

ia 

Demon-

stra ia 

 

 

 

 

 

 

Coroni e- 

fulg 

 

CD-player 

 

Frontal 

 

 

Se observ  
interesul 

manifestat de 

copii 
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5. Ob inerea 
performan ei 

 

 

 

Copiii execut  jocul de 5-6 ori. 

Sunt ajuta i cei care întâmpin  anumite dificult i. 

 

 

Conversa-

ia 

 

Exerci iul 
 

Coroni e- 

fulg 

 

CD-player 

individual  

Aprecieri 

verbale 

 

 

 6. Evaluarea 

activit ii 
Se realizeaz  o evaluare a activit ii, iar, urmare a 
presta iei avute,  copiii reuşesc ,,eliberarea" din cuf rul 
magic a înc  unui fulg. 
 

 

 

Conversa-

ia 

 

Recompen-

se 

 Aprecieri 

verbale 

 

 


