PROIECT DIDACTIC PENTRU
ACTIVITATE INTEGRATĂ DE
O ZI

MAXIM ALINA MONICA
GRĂDINIŢA CU P.P NR.1
ZALĂU

Grupa: mijlocie
Educatoare: MAXIM ALINA MONICA
Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? ”
Tema săptămânii: ,,Cutiuța cu emoții”
Tema zilei: ,,Ziua misterelor”
Tipul de activitate: mixtă
Forma de realizare: activitate integrată de o zi
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Activitate de grup - ,, Aceasta este poziţia mea de
relaxare ”- joc
Rutine: servirea mesei, înviorarea, exersarea unor deprinderi de igienă personală
ALA:
- Activitatea pe centre de interes;
Știință: ,,Emoții și culori”
Nisip şi apă: ,,Cercetăm și învățăm, explorând emoțiile”
Joc de rol: ,,Detectorul de emoții”
- ,,Baloane și emoții” - joc distractiv
ADE:
- DOS: ,,Povestea lui Lily”- povestirea educatoarei
- DEC: „Lumea din adâncuri” – desen, pictură, modelaj
Dimensiuni ale dezvoltării:
3.Coceptul de sine
4.Autocontrol și expresivitate emoțională
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
2.Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
2.Mesaje orale în diferite situații de comunicare
Comportamente vizate:
3.1.Exersează, cu sprijin autoaprecierea pozitivă, în diferite situații
educaționale
4.1.Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare
1.2.Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare
2.2.Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauze, semnale
sonore, melodii.
2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.1.Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi,
curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)

Scopul activităţii:
 Exersarea unor stări emoţionale (veselie, tristețe, furie, etc.) în diferite
contexte educaţionale, în vederea identificării acestora precum şi a adoptării
unor comportamente prosociale în relațiile cu cei din jur.

Obiective:
 Să execute sarcinile de lucru date (realizează experimente, sortează
emoticoanele, exersează exprimarea propriilor emoții), răspunzând favorabil
unei solicitări verbale;
 Să identifice cel puţin două emoţii (furie, bucurie) dintre cele prezentate
prin intermediul poveștii, rezolvând sarcinile de pe cele șase fețe ale cubului;
 Să realizeze sarcinile propuse utilizând tehnici de lucru variate (desen,
pictură, modelaj).
Strategii didactice :
Metode si procedee: conversaţia, expunerea, povestirea, metoda cubului, șoțul
povestitor, tehnica viselor, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul,
problematizarea, brainstormingul, turul galeriei.
Mijloace didactice: Cufăr cu lacăte, chei, cadru-scafandru, bilete, bancnote, fețe
emotive, scoici, corali din spumă, alge din hârtie, borcane cu apă, cerneală, pipete,
gelatină, steluțe, șorț, siluete personaje, cub, diferite siluete de carton și spumă,
pensule, acuarele, creioane cerate, creioane colorate, degetare, plastilină, nisip
kinetic, creioane colorate, baloane, cd-player, recompense.
Forma de organizare: individual, pe grupuri mici, frontal
Durata: 1 zi
Material bibliografic:
 ,,Curriculum pentru educația timpurie” – 2019
 Suport pentru explicitarea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educația timpurie-2019
 ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”
 ,, Activitatea integrată din grădiniţă” , ed. Didactica Publishing House, 2008
 ,,Laborator preşcolar" , Mihaela Păişi lăzărescu, Liliana Ezechil, ed. V&I
Integral , Bucureşti 2015

Scenariul zilei
Tema zilei: ,,ZIUA MISTERELOR"

Vom începe ziua cu Jocurile și activitățile liber alese, care se vor desfășura în
centrele de interes deschise în acea zi:
*Joc de rol – ,,Detectorul de emoții”-joc de rol
*Nisip și apă – ,,Cercetăm și învățăm, explorând emoțiile”-experiment
*Știință – ,,Emoții și culoare"-joc de masă
La intrarea în sala de grupă, fiecare copil va fi întâmpinat de educatoare, care îl salută și
îi prezintă problema zilei: “Cufărul magic”, care este închis cu patru lacăte, iar pentru a-l putea
deschide trebuie să treacă prin patru probe. În continuare, educatoarea îi prezintă centrele de
interes deschise în acea zi.
La centrul JOC DE ROL, se va pregăti un cadru din placaj care va ilustra un scafandru și
scaune pentru spectatori.
Sarcină de lucru: copiii, prin rotație, vor juca rolul de scafandru, în funcție de emoticonul ales,
vor prezenta situații reale sau imaginare în care au trăit diferite emoții (frică, bucurie, furie etc)
iar restul copiilor vor interpreta roluri de spectatori.
La centrul NISIP ŞI APĂ, copiii vor avea eprubete cu apă, pipette, cerneală, steluțe,
gelatină.
Sarcină de lucru: copiii trebuie realizeze experimente privind amestecul apei cu; cerneala,
obiecte (steluțe din plastic) și gelatină.
La centrul ŞTIINŢĂ, copiii vor avea emoticoane și recipiente.
Sarcină de lucru: copiii vor sorta emoticoanele care redau aceeași stare emoțională și le așează în
recipientul indicat.
Fiecare preşcolar îşi va alege un centru, cu posibilitatea de a alege mai multe centre în
ziua respectivă. Cadrul didactic va supraveghea activitatea copiilor, oferindu-le ajutor şi
reamintindu-le problema a zilei.

După finalizarea lucrului pe centre, ne vom aduna pe semicerc. Moment de reflecție:
Oare am trecut proba? Deodată, sunetul unui clopoțel ne anunță că avem un colet la ușă și vom
descoperi că tocmai am primit prima cheie.
Rutina: înviorarea de dimineață
Tranziție: ”Este timpul să mâncăm,
Masa e gata, înspre baie ne-ndreptăm
Să ne spălăm.
Dăm cu apă și săpun fără de teamă,
Mai curați vom fi de-acum,
De bună seamă”.
Rutina: servirea micului dejun
Tranziție: Și acum ne ridicăm
Înspre baie ne-ndreptăm
Mâinile să le spălăm.
După rutine vom continua cu Întâlnirea de dimineață. Salutul – voi folosi următoarele
versuri pentru a-i saluta pe copii: “Dimineţa a sosit/ La grădiniţă am venit/ În cerc să ne adunăm/
Frumos să ne salutăm: -Bună dimineaţa, frumoşilor!” Prezența – voi face prezența cu ajutorul
copiilor, care vor identifica colegii care lipsesc. Îi voi ruga pe copii să se uite în jur și să-mi
spună ce copii nu au venit la grădiniță în acea zi. Calendarul naturii – împreună cu copiii vom
stabili în ce anotim, în ce lună și în ce zi din săptămână suntem. Îi voi ruga să se uite pe geam să
vadă cum e vremea afară, copilul care va ieși la numărătoare va veni și va completa calendarul
naturii cu semnul potrivit. Activitate de grup: “Aceasta este poziţia mea de relaxare....”Copiii
vor fi aşezați pe perne, în formație de cerc. În centrul cercului va veni un copil și va ocupa o
poziție relaxantă pentru el (stând întins, picior peste picior, cu mâinile sub cap etc), și va spune:
“Aceasta este poziția mea de relaxare”, după care toți copiii vor lua aceeași poziție și vor spune :
„ Aceasta este poziția (numele copilului) de relaxare“.
ADE DOS “POVESTEA LUI LILY” povestirea educatoarei
Tranziție:
Și acum ne ridicăm
Rândul iute să-l formăm

Spre semicerc noi ne îndreptăm
Povestea vrem să o aflăm.
Se desfășoară activitatea, urmată de un nou moment de reflecție: Oare am trecut proba?
Un nou sunet de clopoțel ne va anunța că ne așteaptă la ușă a doua cheie necesară deschiderii
“Cufărului magic”.
Tranziție:
Acum suntem fericiți
A doua cheie am descoperit.
Bucuroși cu toții,
Fructul îl vom savura
Și în continuare următoarea cheie
Sperăm că o vom câștiga.
Rutina: deprinderi de igienă personală, servirea fructului.
ADE DEC “Lumea din adâncuri” desen, pictură, modelaj
Tranziţia:
Și acum ne adunăm
Rândul iute să-l formăm.
Înspre grupă ne-ndreptăm
Prietenii din adâncuri
Să ni-i ajutăm.
Se desfășoară activitatea, urmată de momentul de reflecție: Oare am primit cheia? Un nou sunet
de clopoțel ne va anunța că ne așteaptă la ușă a treia cheie necesară deschiderii “Cufărului
magic”.
Tranziţia:
,,Bucuroși suntem
Că am reușit.
Și a treia cheie
Am descoperit.
Mai avem doar una
Ca să o găsim,
Si apoi magia
Chiar se va împlini.
Rutina: deprinderi de igienă personală.
În cele din urmă copiii trebuie să mai treacă o singură probă, reuşind astfel deschiderea
„Cufărului magic”.
ALA: ,,Baloane și emoții" - joc distractiv

Educatoarea prezintă regulile jocului, după care urmează executarea jocului de către
copii. Jocul se repetă de 4-5 ori.
Un nou sunet de clopoțel ne va anunța că ne așteaptă la ușă a patra cheie necesară
deschiderii “Cufărului magic”. Drept răsplată pentru efortul depus, copiii primesc ultima cheie
pentru a putea dechide „Cufărul magic”.
După finalizarea celor patru probe se va realiza un feed-back al activităţii, copiii fiind
invitaţi să se așeze pe perne și împreună vom deschide „Cufărul magic”. În interiorul lui vom
găsi cuvintele magice; TE ROG, IARTĂ-MĂ, ÎMI PARE RĂU, MULȚUMESC, SALUT. Vom
discuta despre importanța acestora pe baza poveștii; Povestea lul Lily, după care fiecare copil va
primi un plic cu aceste cuvinte pentru a le duce acasă.

TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Cutiuța cu emoții”
TEMA ZILEI: ,,Ziua misterelor”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă
FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre
CENTRE DESCHISE:
*Joc de rol
*Nisip și apă
*Știință
MOD DE REALIZARE :
*Joc de rol – ,,Detectorul de emoții” -joc de rol
*Nisip și apă – ,,Cercetăm și învățăm, explorând emoțiile” -experiment
*Știință
– ,,Emoții și culoare" -joc de masă
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*Joc de rol:
- să exerseze comportamente specifice rolului asumat (actor, spectator);
*Nisip și apă:
- să amestece elementele puse la dispoziție (apă, cerneală, steluțe, gelatină),
în vederea surprinderii efectelor;
*Știință:
-să identifice cel puțin 3 emoticoane după criteriul indicat (emoție),
așezându-le în recipientul potrivit.
METODE DIDACTICE: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul.
MIJLOACE DIDACTICE: cufărul magic, cadru scafandru, eprubete, cerneală,
vas cu apă, pipete, steluțe, gelatină, fețe emotive, cutii din plastic cu capac, bilete
intrare, bancnote prima cheie.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE
ACTIVITĂȚII

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

1.Captarea
atenţiei

Se prezintă motivaţia zilei (,,Cufărul
magic”-care va putea fi deschis, doar
prin realizarea unor sarcini și primirea
cheilor necesare)
Se prezintă centrele de interes și se
enunţă obiectivele vizate în fiecare
centru.
*Joc de rol – ,,Detectorul de emoții”
*Nisip și apă – ,,Cercetăm și învățăm,
explorând emoțiile”
*Știință – ,,Emoții și culoare"
Se prezintă sarcinile de lucru pentru
fiecare centru.

2.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

3.Prezentarea
optimă a
conţinutului şi
dirijarea
învăţării

NISIP ŞI APĂ, copiii vor experimenta
amestecul apei cu; cerneala, obiecte
(steluțe din plastic) și gelatină. Vor
observa că apa își schimbă culoarea, iar
steluțele vor coborî deoarece gelatina în
contact cu apa le va impinge în jos.
Copiii vor fi introduși prin discuții în
lumea din adâncuri, li se va explica
motivul pentru care caracatița aruncă cu
cerneală (când se simte amenințată),
furia acesteia se va transpune în
activitate prin agitarea amestecului de
apă cu cerneală și steluțe, apoi dacă se
aștepta un anumit timp, delimitat prin
bătăi din palme, steluțele vor coborî,
semn ca furia a trecut.
JOC DE ROL, se va pregăti un cadru
din placaj care va ilustra un scafandru.
Copiii, prin rotație, se vor transforma în
scafandrii și vor prezenta situații reale
sau imaginare în care au trăit diferite
emoții (frică, bucurie, furie etc) iar
restul copiilor vor fi spectatori.

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Metode și
Metode și
Mijloace de
indicatori
procedee
învățământ
Cufărul
Se observă
Conversația
magic
interesul
manifestat de
copii
Conversația
Observarea
comportament
ului nonverbal

Explicaţia
Demonstrația
Eprubete
Vas cu apă
Călimară cu Observarea
cerneală
comportament
Pipete
ului nonverbal
Steluțe
Gelatină
Conversaţia

Bilete
intrare
Bancnote
Cadru
scafandru

ŞTIINŢĂ, copiii vor sorta
emoticoanele, după criteriile: emoție și
culoare, după care le vor introduce în
recipientul potrivit.
4.Obţinerea
performanţei

5.Evaluarea
activităţii

Se execută sarcinile de lucru în fiecare
centru. Copiii au posibilitatea să
schimbe centrul în care lucrează, după
finalizarea sarcinilor date. Pe parcursul
activităţii, cadrul didactic oferă
explicaţii suplimentare, dacă este cazul.
Se realizează o evaluare a activităţii din
fiecare centru. Se primește recompensa
(prima cheie).

Fețe
emotive
Cutii
colorate
Exerciţiul
Apreciere
verbală

Jocul
Conversaţia

Prima cheie

Apreciere
verbală
Recompensă

TEMA ANUALĂ: „ Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Cutiuța cu emoții”
TEMA ZILEI: ,,Ziua misterelor”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOS
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere de cunoștințe
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Povestea lui Lily"
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să identifice reacțiile emoționale dezirabile și indezirabile ale personajelor
din poveste;
-să rezolve sarcinile prezentate pe cele șase fețe ale cubului, valorificând
informațiile dobândite în activitate;
-să relateze un moment din experiența personală, similar sau apropiat
situației lui Lily.
METODE DIDACTICE: conversația, povestirea, șorțul povestitor, metoda
cubului, brainstormingul, problematizarea, tehnica viselor.
MIJLOACE DIDACTICE: cufărul magic, a doua cheie, sorț, siluete personaje,
cub, șorț povestitor.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE
ACTIVITĂȚII

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

1.Captarea
atenţiei

Se revine lângă ,,Cufărul magic" şi li se
reaminteşte motivaţia zilei: rezolvarea
sarcinilor și dobândirea celor patru chei
necesare pentru a descoperi misterul din
Cufăr.

2.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Se prezintă următoarea sarcină, Povestea
lui Lily și se anunţă obiectivele activității
într-un limbaj accesibil copiilor.

3.Prezentarea
optimă a
conţinutului şi
dirijarea
învăţării

Voi prezenta ”Povestea lui Lily”(Anexa
1) prin metoda șorțului povestitor. În
timpul povestirii voi folosi o mimică
adecvată, utilizând tonul vocii și
expresivitatea potrivită în interpretarea
rolurilor.
Povestea va fi prezentată după următorul
plan de idei:
1. Caracatița Lily vrea să se joace cu
mingea alături de prietenii ei.
2. Prietenii o refuză.
3. Lily îi stropește cu cerneală.
4. Supărată, Lily pleacă spre casă,
dar se întâlnește pe drum cu
înțeleapta Sisi.
5. Caracatița
primește
sfaturi
înțelepte despre cum poate să-și
controleze furia de la steluța Sisi.
6. Lily își cere iertare de la prieteni.

STRATEGII
DIDACTICE
Metode și
Mijloace de
procedee
învățământ
Conversația
Cufărul
magic

Converația

Povestire

Se observă
interesul
manifestat de
copii

Observarea
comportamentu
lui nonverbal

Șorț
povestitor
Figurine

Șorțul
povestitor

EVALUARE
Metode și
indicatori

Observarea
comportamentu
lui nonverbal

4.Obţinerea
performanţei

5.Asigurarea
retenției și
transferului

6.Evaluarea
activităţii

După terminarea poveștii le voi prezenta
copiilor Cubul magic și îi voi invita să ne
jucăm împreună cu acesta. Copiii vor
rostogoli cubul și vor răspunde la
întrebările care se află pe fețele acestuia.
1. Argumentează: “Ce faci când colegii
propun un joc și tu vrei să te joci
altceva?”
2. Descrie metoda pe care a folosit-o
Lily pentru a-și alunga furia .
3. Aplică: Interpretează rolul caracatiței
în momentul în care aceasta a învățat
cum să-și controleze furia.
4. Analizează: comportamentul lui Lily
în momentul în care prietenii nu au vrut
să se joace cu ea.
5. Asociază comportamentul tău cu cel al
caracatiței Lily.
6. Compară: felul în care s-a comportat
Lily la începutul poveștii, cu felul în care
s-a comportat ea la sfârșit.
Voi invita copiii să relateze dacă s-au
regăsit în situații similare cu cea a lui
Lily și cum au procedat.
Se fixează tema activității.

Metoda
cubului
Cubul
Evaluare orală
Problematiz
area
Brainstormi
ngul

Tehnica
viselor

Aprecierea
raspunsurilor
copiilor
Aprecieri
verbale

Brainstormi
ngul

Conversaţia
Se realizează o evaluare a activităţii, iar,
urmare a prestaţiei avute, copiii reuşesc
să obțină a doua cheie.

Aprecierea
raspunsurilor
copiilor

Recompense
A doua cheie

Aprecieri
verbale

TEMA ANUALĂ: „ Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Cutiuța cu emoții”
TEMA ZILEI: ,,Ziua misterelor”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DEC
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi și deprinderi
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Lumea din adâncuri”
MIJLOC DE REALIZARE: desen, pictură, modelaj
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să traseze linii drepte și linii curbe în vederea realizării temei propuse (alge,
stele de mare, pești);
- să aplice culoarea pe coala de hârtie sub forme diferite (linii, puncte, pete
de culoare) utilizând diverse instrumente (pensule de diferite tipuri, beţe, degetare);
-să modeleze cu ajutorul materialelor puse la dispoziție (plastilina/nisipul
kinetic) diferite forme (corali, solul mării), utilizând diferite tehnici (aplatizare,
mișcare circulară, tasare).
METODE DIDACTICE: conversația, expunerea, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul, turul galeriei.
MIJLOACE DIDACTICE: diferite siluete de carton și spumă poliuretanică
reprezentând lumea din adâncuri (pești,corali, alge, scoici) creioane colorate,
creioane cerate, ustensile pentru pictură, beţe, degetare, loc amenajat reprezentând
lumea acvatică, plastilină, nisip kinetic, recompense, a treia cheie, cufărul magic.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE
ACTIVITĂȚII

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

1.Captarea
atenţiei

Se revine lângă ,,Cufărul magic" şi li
se
reaminteşte
motivaţia
zilei:
rezolvarea sarcinilor și dobândirea
celor patru chei necesare pentru a
descoperi misterul din Cufăr.

Conversația

Cufărul
magic

Se observă
interesul
manifestat de
copii

2.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Se prezintă următoarea sarcină,
”Lumea din adâncuri” și se enunţă
obiectivele vizate.

Conversația

Loc
amenajat
reprezentând
lumea
acvatică

Observarea
comportamen
tului
nonverbal

3.Prezentare
a optimă a
conţinutului
şi dirijarea
învăţării

Intuirea modelului şi a materialului
de lucru- se face de către educatoare
care îi invită pe copii să analizeze
“rezultatul” obținut prin manifestarea
furiei caractiței Lily. O mulțime de
pești, corali și alge si-au pierdut
strălucirea (culorile), fiind acoperite cu
cerneală.
Încălzirea muşchilor mici ai mâiniise
fac
exerciţiile
pregătitoare,
utilizându-se următorul catren:
,,Palmele nu stau deloc,
Ci se pregătesc de joc.
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare.

STRATEGII DIDACTICE
Metode și
Mijloace de
procedee
învățământ

Expunerea
Conversaţia

Exerciţiul

Bate vântul ne-ncetat,
Degetele le-am mişcat.
Spre stânga sau dreapta mea
Le mişcăm noi uite-aşa.
Ploaia cade ne-ncetat,
Vârful degetelor bat.
Iar apoi le răsfirăm
Şi la un pian noi cântăm."
Demonstrarea şi explicarea modului
de lucru
Se demonstrează modul de lucru,
Explicaţia
pentru fiecare zonă: desen, pictură, Demonstraţia
medelaj.

Loc
amenajat
reprezentând
lumea
acvatică

EVALUARE
Metode și
indicatori

Observarea
comportamen
tului
nonverbal

4.Obţinerea
performanţei

Se execută sarcinile de lucru. Copiii au
posibilitatea să schimbe zona la care
lucrează, după finalizarea sarcinilor
date. Pe parcursul activităţii, cadrul
didactic oferă explicaţii suplimentare şi
ajutor, dacă este cazul.

5.Asigurarea
retenției și
transferului

Se vor purta dicuții cu copiii despre ce
au realizat în această activitate și cu ce
scop le-au realizat (motivația zilei).

Conversaţia

6.Evaluarea
activităţii

Se realizează o evaluare a activităţii,
iar, urmare a prestaţiei avute, copiii
reuşesc să obțină a treia cheie necesară
deschiderii ”Cufărului magic”.

Conversaţia

Exerciţiul
Jocul

Turul
galeriei

-creioane
colorate,
Evaluare
-creioane
orală
cerate,
-acuarele,
-degetare,
-bețe
-pensule,
-plastilină,
-nisip kinetic

Loc
amenajat
reprezentând
lumea
acvatică
Recompense
A treia cheie

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

TEMA ANUALĂ: „ Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Cutiuța cu emoții”
TEMA ZILEI: ,,Ziua misterelor”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA
TIPUL ACTIVITĂŢII: exersare de deprinderi
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Baloane și emoții"
MIJLOC DE REALIZARE: joc distrativ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să reproducă prin mimică și gestică emoția prezentată pe propriul balon;
-să execute mișcări de dans pe fondul muzical propus.
METODE DIDACTICE:
demonstraţia, jocul.

conversația,

expunerea,

exerciţiul,

explicaţia,

MIJLOACE DIDACTICE: cufărul magic, a patra cheie, baloane emotive (vesele,
triste), cd-player.
REGULA JOCULUI: copiii se vor grupa câte 2, vor dansa liber pe o melodie
având grijă ca balonul primit să rămână în aer și să nu atingă pământul; când
melodia se opreşte unul dintre cei doi copii va prinde balonul, îl va analiza, pentru
a vedea ce emoție exprimă, și va reda emoția respectivă.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE
ACTIVITĂȚII

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

1.Captarea
atenţiei

Se revine lângă ,,Cufărul magic" şi li
se
reaminteşte
motivaţia
zilei:
rezolvarea sarcinilor și dobândirea
celor patru chei necesare pentru a
descoperi misterul din Cufăr.

Conversația

2.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Se prezintă obiectivele și următoarea
sarcină, ”Baloane și emoții” într-un
limbaj accesibil copiilor.

Conversația

3.Prezentare
a optimă a
conţinutului
şi dirijarea
învăţării

Se prezintă regulile joculi:
1. Copiii se vor grupa câte doi.
Expunerea Baloane
2. Fiecare grup primește un balon care
Cd-player
exprimă bucurie/tristețe/furie.
Conversaţia
3. Ei dansează pe un fond muzical,
având grijă ca baloanele să nu ajungă
jos.
4. Când muzica se oprește un copil va
prinde balonul.
Exerciţiul
5. Copilul indicat de educatoare va
reda prin mimică și gesturi emoția
prezentată pe balonul său.
Se execută jocul de probă.
Explicaţia
Jocul se repetă de 5-6 ori.
Demonstraţia

4.Obţinerea
performanţei

Copiii execută jocul de 5-6 ori.

5.Evaluarea
activităţii

Sunt ajutaţi cei care întâmpină anumite
dificultăţi.

STRATEGII DIDACTICE
Metode și
Mijloace de
procedee
învățământ

Cufărul
magic

Se observă
interesul
manifestat de
copii

Observarea
comportamen
tului
nonverbal

Conversaţia

Exerciţiul
Jocul
Se realizează o evaluare a activităţii, Conversaţia
iar, urmare a prestaţiei avute, copiii
reuşesc ,,deschiderea Cufărului magic"
în care vor descoperii cuvintele
fermecate, pe care le vor folosi ori de
câte ori vor greși.

EVALUARE
Metode și
indicatori

Baloane
Cd-player
Recompense

Se observă
interesul
manifestat de
copii

Aprecieri
verbale

Aprecieri
verbale

Povestea lui Lily
-poveste creată-

În marele ocean trăia odată o caracatiță drăguță, care se numea Lily. Aceasta era tare
jucăușă și avea o mulțime de prieteni.
Într-o zi, Lily și-a luat mingea și a pornit spre locul unde se juca cu prietenii ei. Aceștia
tocmai se jucau „de-a super eroii”.
-Eu propun să ne jucăm altceva! Ce ziceți să ne jucăm cu mingea?
-Păi ne-am jucat și ieri, a spus Roly, peștele clown.
-Dacă vrei, poți să te joci cu noi „de-a super-eroii”, spuse Bobo, peștele balon.
-N-am nici un chef de jocurile voastre. Dacă nu vreți să ne jucăm cu mingea, atunci nu
mai sunteți prietenii mei.
-“Lasă că le arăt eu lor”, s-a gândit Lily și imediat a aruncat cu cerneală spre aceștia.
Lily a plecat furioasă spre casă. Cum mergea ea așa s-a întâlnit cu Sisi, steluța cea
înțeleaptă. Aceasta s-a uitat atentă la caracatiță și i-a spus:
-Văd că ești furioasă. Ce s-a întâmplat?
-Nimic! a spus Lily pe un ton nepoliticos.
-Ei, dar ceva tot s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci cum de ești așa
furioasă?
-Păi…aveți dreptate doamnă Sisi. Am vrut să mă joc cu prietenii mei cu mingea și ei nu
au vrut iar eu am aruncat cu cerneală.
-Acum te simți bine?
-Nu, deloc. Vreau să fim prieteni în continuare.
- Se poate întâmpla să ne supărăm, uneori chiar să ne înfuriem dar nu este bine să-i rănim
pe cei din jur. Atunci când simți că furia se apropie trebuie să tragi aer în piept și să respiri de trei
ori și vei vedea că aceasta va trece.
-Doar atât? a întrebat Lily nerăbdătoare.
-Stai, nu te grăbi! Acum amintește-ți ce frumos v-ați jucat zilele trecute.
-Asta e ușor, a spus Lily cu mândrie.
-Acum gândește-te la motivul pentru care te-ai supărat.
-M-am gândit că sunt răi și nu mai sunt prietenii mei dacă nu vor să se joace ce vreau eu.
-Și ai procedat corect?
Lily s-a gândit o vreme, după care a anunțat că a găsit răspunsul.
-Știu! Cred că aș putea să le spun că eu prefer să mă joc altceva. Doar am și alți prieteni.
-Bravo! Sunt mândră de tine, a spus Sisi. De acum înainte să fii și tu o caracatiță
înțeleaptă.

-Mulțumesc, doamnă Sisi! Așa am să fac.
A doua zi s-a dus în mare grabă spre prietenii ei care se jucau.
-Bună, prieteni dragi!
-Bună, îi răspunseră prietenii.
-Vă rog să mă iertați, pentru purtarea mea de ieri.
-Privește și tu! spuse Roly. Coralii, steluțele de mare, algele chiar și noi suntem cu toții
albaștrii. Chiar și nisipul l-ai deranjat cu furia ta.
-Îmi pare rău! Vă rog să mă iertați!
-Te iertăm, dar să nu mai arunci niciodată cu cerneală spre noi, că a fost foarte neplăcut.
-Vă mulțumesc! Spuse Lily, bucuroasă că se poate juca iar împreună cu prietenii ei.
Din ziua aceea, Lily nu s-a mai înfuriat pe prietenii ei, iar când ceva nu îi plăcea și simțea
că furia se apropie, respira adânc de trei ori și aceasta trecea.
SFÂRȘIT

