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Cuvânt înainte 

 

 Desfășurarea activităților didactice online cu 

preșcolarii  a fost pentru noi o adevărată 

provocare, nu doar datorită vârstei acestora și 

abilităților de lucru cu gadgeturile, ci mai ales în 

ceea ce privește crearea unui echilibru între 

timpul pe care copiii ar fi trebuit să îl petreacă pe 

calculator sau telefon și timpul de joc liber sau 

educativ. Astfel, am încercat să împletim frumos 

clasicul cu modernul, jocul cu învățarea, am atras 

alături familia fără de care activitatea online nu 

ar fi posibilă la această vârstă, am încercat să 

păstrăm ritmul și provocările temelor cu care 

copiii erau obișnuiți și ... grădinița online a fost 

posibilă. 

 Acest auxiliar se dorește o sursă de inspirație 

pentru colegele debutante sau în căutare de idei 

pentru punerea în practică a învățământului la 

distanță în învățământul preșcolar. De pe un 

calculator cu conexiune la internet, printr-un 

simplu clik pe cuvântul AICI  cei dornici de idei 

noi vor descoperi resurse didactice utile. 

  



 

CUPRINS 

 

CURCUBEUL TOAMNEI (proiect tematic) 

 

ZÂMBET DE COPIL (proiect tematic) 

Culorile toamnei 

Vitamine și putere 

De la bobul de grâu la pâinea caldă 

Eu sunt unic și perfect! 

Emoțiile sunt prietenele mele 

Drepturile copilului, drepturile mele 

Sunt român și sunt mândru! 

 

POVESTE DE IARNĂ (proiect tematic) 

Ghetuța fermecată 

Obiceiuri românești 

Miracole de Crăciun 

Iarna, ca o poveste 

Iarna, ca o joacă 
 

EVALUARE 



CURCUBEUL TOAMNEI 
-PROIECT TEMATIC- 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum şi de ce se-ntâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: ”Curcubeul toamnei” 

SUBTEMELE PROIECTULUI TEMATIC:  

”Culorile toamnei” 

”Vitamine și putere” 

”De la bobul de grâu la pâinea caldă” 

GRUPA: MARE  

DURATA PROIECTULUI: 3 săptămâni 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE: 

A. 1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

A. 2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul 
apropiat. 

Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 

A. 3. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații 
sănătoase 

Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

B. 1.  Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Demonstrează abilități de solicitare şi de primire a ajutorului în situații problematice 
specifice 

B. 2.  Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte 
variate  

B. 4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

Recunoaşte şi exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte 
de artă etc. 

C. 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învățarea în situații noi 

C.  3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

Manifestă creativitate în activități diverse  

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale şi practice, în 
conversații şi povestiri creative 

D. 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii şi receptării 
lui (comunicare receptivă) 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 
emoții proprii (comunicare expresivă) 

E. 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat 



Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații - problemă şi provocări din viața 
proprie şi a grupului de colegi 
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind 
instrumente şi metode specifice 

E. 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 
cunoașterea mediului apropiat 

Identifică şi numeşte formele obiectelor din mediul înconjurător  
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

E.3.  Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 
Identifică şi valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spațiului 

RESURSE 
MATERIALE: cărți,  albume,  imagini, planşe/ jetoane,   culegere de texte literare, 

reviste, fişe, calculator, CD-uri, puzzle, jocuri de masă,  material manipulativ, 
materiale din natură, coli A4, creioane colorate, acuarele,  hârtie glasată, lipici,  
plastilină,  păpuşi,  jucării,  truse diverse, cuburi,  leggo,  roto-discuri, forme pentru 
nisip,  bețişoare, aparat foto etc. 

UMANE: copii, educatoare 
DE TIMP: 3 SĂPTĂMÂNI 

METODE ȘI PROCEDEE: observarea spontană şi dirijată, conversația euristică şi spontană, 
povestirea, exercițiul, brainstormingul, problematizarea, învățarea prin descoperire, 
experimentul, demonstrația, explicația, jocul NTC, codarea, etc. 

INVENTAR DE PROBLEME: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Contactul nemijlocit cu mediul oferă copiilor multiple şi noi posibilități de cunoaştere a unor 

aspecte din natură, legăturile dintre acestea, cauzele care le determină şi urmările care le 
au. 

Prin intermediul acestui proiect  dorim să oferim copiilor cunoştințe precise, lărgindu-le orizontul 
intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relațiile dintre 
fenomene. 

PLANIFICAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI (anexe) 
EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: Expoziție de lucrări, Jurnalul toamnei 

Ce știu copiii despre tema investigată? Ce nu știu și vor să afle despre tema 
investigată? 

Toamna frunzele îngălbenesc şi cad; 
Toamna este mai rece, bate vântul şi 
plouă. 
Toamna se coc fructele şi legumele; 
Este bine să consumăm fructe şi legume; 
Toamna sunt flori frumoase; 
Toamna se adună roadele din grădinim 
livezi, ogoare; 
Toamna începe un nou an şcolar; 
  

De ce toamna frunzele îngălbenesc şi cad? 
De ce este mai frig şi ploaia este mai rece? 
Care sunt fructele care se coc  toamna? 
Cum putem consuma şi păstra fructele şi legumele? 
De ce fructele ți legumele sunt importante pentru 
menținerea sănătății? 

Unde sunt fluturii şi celelalte insecte? 



„CULORILE TOAMNEI”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Acum e toamnă, da!”     Vizionează AICI    

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Citim imagini cu aspecte de toamnă” 
Artă - „Desenăm, colorăm frunze în culorile toamnei” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Formăm mulţimi de elemente după formă” ex. cu 

material individual                                                                Vizionează  AICI 

DOS – Educație pentru societate - Lectură după imagini „Schimbările climatice – 

cauze, efecte, soluții”                                                                       Vizionează AICI                                                                                   

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

    Joc de mișcare în aer liber  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Asociază frunzele după culoare” - fişă interactivă         Vizioneaza AICI 

Artă - „Frunze de toamnă” - modelaj 

DȘ-Activitate matematică -  „Formăm mulţimi de ... TOAMNĂ”   Vizionează AICI  

DOS – Educație pentru societate- „Paxi şi efectul de seră” – vizionare filmuleț 

educativ                                                                                             Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=MsKVEJc6JkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xrvoe1lpdNc
https://www.youtube.com/watch?v=S2ebdGxsI6E
https://www.liveworksheets.com/vq1431821qv
https://www.liveworksheets.com/fz1352534dy
https://www.youtube.com/watch?v=i_DAxjw9bS4


„CULORILE TOAMNEI”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Toamna, toamnă harnică”  Vizionează AICI                                         

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Manipulative - „Frunza” - mozaic 
Știință - „Găseşte umbra” - fişă interactivă Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului -  „Toamna” - memorizare                     

DEC – Activitate plastică - „Copacul toamna” - pictură     Vizionează AICI                                                                                                                             

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Sus - jos”     Vizionează AICI 

                                    

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Peisaj de toamnă” - puzlle online                                    Vizionează AICI 

Joc de rol - „De-a Zâna Toamna” 

DLC - Educarea limbajului -  „Toamna” - repetare poeziei                  

DEC – Activitate plastică - „Frunze de toamnă” - desen         Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=mlbUQ-cEl3k
https://www.liveworksheets.com/yl1431839yv
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_YbPKCuMSo8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a9WT7wB67FU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ef391199e70
https://www.youtube.com/watch?v=rOSfrYYpQ7U


„CULORILE TOAMNEI”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Toamna”                       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Exerciții grafice” 
Știință - „Ce urmează?” - fişă interactivă    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Formăm mulțimi de elemente  după culoare şi 

mărime” ex. cu mat. ind                                                  Vizionează  AICI 

DOS – Activitate practică -  Confecție „Frunze de toamnă”                                                                                                                            
           Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Prinde frunza” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Alfabetizare „Ce se-ntâmplă toamna” - citire de imagini    Vizionează AICI 

DȘ- Activitate matematică - „Rezolvare de fişe matematice”   

DOS – Activitate practică - „Peisaj de toamnă” - colaj               Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=JTy9MigKVGI
https://www.liveworksheets.com/ga1191309kt
https://www.youtube.com/watch?v=pEEDmh9BJ4A
https://www.youtube.com/watch?v=8fFncumyt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=7mZNR72fVZw
https://www.youtube.com/watch?v=-r1wIcVzzyk


„CULORILE TOAMNEI”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Cântecel de toamnă”     Vizionează AICI   

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Sudoku”- fişă interactivă         Vizionează AICI  
Artă - „Pictăm cu frunze” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului -  „Povestea toamnei” - poveste online                                                                                         
                                                             Vizionează  AICI 
DPM – Educație fizică - „Mers în deplasare în diferite direcții, cu diferite poziții 
de brațe”                                                                                                                         

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Pe cărarea din pădure”                                 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Alege şi grupează” - elemente de toamnă 

Construcții - „Grădina toamna”  

DLC - Educarea limbajului -  „Aventurile unei frunze” - poveste online 

                                                                                          Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică - „La plimbare prin pădure” – joc de mişcare  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=_27itbdusu0
https://www.liveworksheets.com/eb636932es
https://www.youtube.com/watch?v=ebgb9ahAhgg
https://www.youtube.com/watch?v=2mQoGUYkaY8


„VITAMINE ȘI PUTERE”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Toamna cea bogată”      Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Citim imagini cu fructe şi legume de  toamnă” 
                        Vizionează AICI 
Artă - „Coşul toamnei” - desen 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ - Cunoașterea mediului - „Fructe şi legume de toamnă” - observare  

                                                            Vizionează AICI  

DEC – Educație muzicală - „Toamna cea bogată” - joc cu text şi cânt                                                                                                          

                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Fugi la coşuleț”    

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Alfabetizare - „Stropi de ploaie” - grafisme 
Joc de rol - „De-a grădinarii” 
DȘ - Cunoașterea mediului - Joc - „Spune ce este, spune cum este!” 
                     Vizionează AICI 
DEC – Educație muzicală - Repetarea jocului cu text şi cânt „Toamna cea bogată” 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=hLSo2v1b2WY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PveP0C0h1-I
https://www.youtube.com/watch?v=HNJpmA09x40
https://www.youtube.com/watch?v=OVh3iffBQWw
https://www.youtube.com/watch?v=tNks7tIPLwA


„VITAMINE ȘI PUTERE”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „La piață”                          Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - ,,Oxidarea mărului” - experiment    Vizionează AICI 
 
Joc de rol - „De-a gospodinele” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Aşează corect” (formă, mărime şi culoare) -joc 

didactic                                                                             Vizionează  AICI 

DOS – Educație pentru societate - „Mâncăm sănătos cu Gaşca Zurli”                                                                                                                            

                                      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Jocuri distractive în aer liber - „Statuile”                           

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Spune ce ai gustat” - joc senzorial 

Artă - „Mărul” - amprentare                                                      Vizionează AICI 

DȘ - Activitate matematică -  „Grupează fructele/legumele după culoare” - 
exercițiu cu materiale din natură 

DOS – Educație pentru societate  - „Știu să mănânc sănătos” - convorbire 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=N8m8fKkpUj4
https://www.youtube.com/watch?v=OP4BEouDGsY
https://youtu.be/ZOq1kfvlhEw
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://youtu.be/MOSVFr7lGgQ


„VITAMINE ȘI PUTERE”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Vitamine”                    Vizionează AICI   

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Manipulative - ,,Asează după culoare fructe şi legume de toamnă” 
  
Construcții - „Coşuri sau lădițe pentru fructe şi legume” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „În țara lui Cartof-Împărat” - poveste online 

                                                                                     Vizionează  AICI 

DEC – Activitate plastică - ,„Borcane cu fructe dolofane” - pictură prin amprentare                                                                                                      

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Trenulețul toamnei” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - Joc online - „Puzzle”                                Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului - „În țara lui Cartof-Împărat” - repovestire 

DEC – Activitate plastică - „Fructul preferat” - desen 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/h4ATIYW89ao
https://youtu.be/MW7TBgxhPqc
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18090703c53b


„VITAMINE ȘI PUTERE”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Fructele”               Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Picături” - grafisme 
 
Știință - „Visul lui PitiClick despre fructe”    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ - Activitate matematică -  ,,Daruri de la zâna Toamnă”  - joc logic 

                                                                                           Vizionează AICI   

DOS – Activitate practică - „Strugurele” - lipire                                                                                                                       

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Jocuri de mișcare în aer liber  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Alfabetizare - „Ghicitori cu legume”                                    Vizionează AICI 

DȘ - Activitate matematică -  „Caută perechea” - joc logic    Vizionează AICI 

DOS – Activitate practică - „Decorațiuni de toamnă” - confecție 

                          Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/cnPaCGkZ86Q
https://youtu.be/2pOy1tRG0R0
https://youtu.be/AtjOUuaRR5Y
https://youtu.be/5KU2HaDM3tc
https://youtu.be/TR7ZUPG5ZRE
https://youtu.be/M56_brJwb1s
https://youtu.be/M56_brJwb1s


„VITAMINE ȘI PUTERE”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Papă tot”                       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Manipulative - ,,Din jumatate – întreg”- joc de masă 
  
Artă - „Fructe şi legume” - modelaj 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „Continuă propoziția” - joc didactic   

                                                                                        Vizionează  AICI 

DPM – Educație fizică - „Variante de mers şi alergare”                                                                                                                            

                            Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate - „Farfuria cu legume”  

                                              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Construcții - „Scări colorate pentru legume şi fructe” 

Știință - „Pregătim conserve pentru iarnă” 

DLC - Educarea limbajului - „Câte cuvinte are propoziția” - joc ex.   Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică - „Să facem sport!”                                        Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/e0rgVF29_os
https://youtu.be/A-E-9RuQmjA
https://youtu.be/Of41_krRQXA
https://youtu.be/KhFsTrNt5UE
https://wordwall.net/ro/resource/1229580
https://youtu.be/qVbNOkMYRoc


„DE LA BOBUL DE GRÂU LA PÂINEA CALDĂ”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „La moară”                      Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Citim imagini despre secretele plantelor” 
                        Vizionează AICI 
  
Construcții - „Silozuri pentru cereale” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ – Cunoașterea mediului -  „Cereale” - observare         Vizionează  AICI 

DEC – Educație muzicală -  „La moară” - cântec               Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Joc de atenție și mișcare - „Musicograma” 

      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de rol - „La piață” 

DȘ – Cunoașterea mediului -   „Din ce se obține făina de mălai?” -discuții libere 

DEC – Educație muzicală -  „Repetarea cântecelor despre toamnă” 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/EDTid4YS-ao
https://youtu.be/i6ylkMPYQPI
https://www.slideserve.com/coty/cereale
https://youtu.be/73UM7Hb8aPE
https://youtu.be/tgbYZWfeVaM


„DE LA BOBUL DE GRÂU LA PÂINEA CALDĂ”  

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „La moară la Dorohoi”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Colorăm/pictăm cereale” 
 
Joc de rol - „De-a brutarii” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică - „Exerciții cu material individual – „Aranjează în şir de 
la cel mai scurt la cel mai lung obiect/de la cel mai subtire la cel mai gros”                        

DOS – Educație pentru societate - „5 pâini” - poveste online      

                                                                                                         Vizionează AICI                                                                                                                             

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 Joc online- „Adevărat/Fals”      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Construcții - „Cuptorul pentru pâine” 

DȘ - Activitate matematică -  „De la mic la mare!” - joc exercițiu 

                    Vizionează AICI 

DOS – Educație religioasă - „Tatăl nostru” - memorizare 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/tQIQZTFz418
https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY
https://wordwall.net/resource/5376450
https://youtu.be/UYZvLhcjwio


„DE LA BOBUL DE GRÂU LA PÂINEA 

„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Țăranul e pe câmp!”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - Joc online „Puzzle”                        Vizionează AICI 
 
Construcții - „Moara de măcinat cereale” - lego 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „Grâul” - memorizare                      

DEC – Activitate plastică- „Produse de panificație” - modelaj                                                                                                                      

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Țăranul e pe câmp” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Porumbul săltăreț” - experiment                   Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului -  Repetarea poeziei „Grâul” 

DEC – Activitate plastică - „Floarea-Soarelui” - modelaj 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/sR7R5If_2Nw
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3133aa3ca25b
https://youtu.be/jQ2TJh1EG4w


„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Frământăm, frământăm”    Vizionează 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Loveşte cerealele” - joc online 
                  Vizionează AICI 
Manipulative - „Ne jucăm cu cereale” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Matematica distractivă” 

                                                                                    Vizionează  AICI 

DOS – Activitate practică -  „Porumbul” - confecție  

               Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Ne distrăm cu Ritza-Maritza”               

       Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Alfabetizare - „Scriem cuvinte ce denumesc cereale” 

DȘ-Activitate matematică -  „Joc cu cifre delicios”     Vizionează AICI 

DOS – Activitate practică - „Frământarea şi coacerea pâinii”  

            Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

„DE LA BOBUL DE GRÂU LA PÂINEA CALDĂ”  

https://wordwall.net/resource/5386528
https://youtu.be/j0b-ObEBJO0
https://youtu.be/y1E_t0CUxqw
https://youtu.be/wx6E55E9Zao
https://youtu.be/4u82kLWoYKU
https://youtu.be/UlRG3TYD4BY


„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

 

• Salutul 

• Cântec -  „Bat din palme”               Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Punem la încolțit boabe de grâu” - experiment 
 
Joc de rol - „La magazinul de pâine” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului -  „Petrică şi pâinea” - poveste online 

                                                                                      Vizionează  AICI 

DPM – Educație fizică - „Variante de mers”                                                                                                                            

                   Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc muzical - „Bul-bul-bul-du-buc” 

          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - Joc online - „Puzzle”                                                    Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului -  „Bogățiile toamnei” - poveste creată 

DPM – Educație fizică - „Facem sport şi ne jucăm!”               Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

„DE LA BOBUL DE GRÂU LA PÂINEA CALDĂ”  

https://youtu.be/lWRD1IBh4r0
https://youtu.be/34y5vPcI7VM
https://youtu.be/Dt0UgzFrp30
https://youtu.be/itnuP0scWGY
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d453cf74831
https://youtu.be/ZaU5kHCEB5E


ZÂMBET DE COPIL 
-PROIECT TEMATIC- 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? /Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?                    

TEMA PROIECTULUI: ”Zâmbet de copil”  

SUBTEMELE PROIECTULUI TEMATIC:  

”Eu sunt unic și perfect!” 

”Emoțiile sunt prietenele mele” 

”Drepturile copilului, drepturile mele” 

”Sunt român și sunt mândru!” 

GRUPA: MARE  

DURATA PROIECTULUI: 4 săptămâni 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE: 

A. 1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activități variate 

A. 2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat. 

Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 

A. 3. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase 

Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte şi situații periculoase 

Utilizează reguli de securitate fizică personală 

B. 1.  Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceştia 

Demonstrează abilități de solicitare şi de primire a ajutorului în situații problematice specifice 

B. 2.  Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate  

Îşi însuşeşte şi respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 
familiare 

Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 

Demonstrează acceptare şi înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 

B. 4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

Recunoaşte şi exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă 
etc. 

C. 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

 Inițiază activități de învățare şi interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat  

C.  3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

 Manifestă creativitate în activități diverse  

 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversații şi 
povestiri creative 



D. 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii şi receptării lui 

(comunicare receptivă) 
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 
D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții  
D. 1’. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) 
 Înțeleg mesaje simple  
E. 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat 

Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații - problemă şi provocări din viața proprie 
şi a grupului de colegi 
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi 
metode specifice 

E. 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 
cunoașterea mediului apropiat 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, 
volum 
Identifică şi numeşte formele obiectelor din mediul înconjurător  
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

E.3.  Caracteristici structurale şi funcționale ale lumii înconjurătoare 
Identifică şi valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spațiului 
Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spațiului 
Demonstrează cunoaşterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca ființă socială 
 

RESURSE 
MATERIALE: calculator/tabletă, enciclopedii, reviste, cărți,  albume,  imagini, planşe/ jetoane,   

culegere de texte literare, fişe,  puzzle, jocuri de masă,  material manipulativ, materiale din 
natură, coli A4, creioane colorate, acuarele,  hârtie glasată, lipici,  plastilină,  păpuşi, 
îmbrăcăminte,  jucării,  truse diverse, cuburi,  leggo,  roto-discuri, forme pentru nisip,  
bețişoare, etc.  

UMANE: copii, educatoare, părinți 
DE TIMP: 4 SĂPTĂMÂNI 

METODE ȘI PROCEDEE: activități sincron şi asincron - observarea spontană şi dirijată, conversația 
euristică şi spontană, povestirea, exercițiul, brainstormingul, problematizarea, învățarea prin 
descoperire, experimentul, demonstrația, explicația, jocul NTC, codarea, etc.  

INVENTAR DE PROBLEME: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce știu copiii despre tema investigată? Ce nu știu și vor să afle despre tema 
investigată? 

• Știm cum arătăm; 
• Avem nas, gură, ochi; 
• Există fete şi băieți; 
• Diferite sentimente : supărare, fericire, 

tristețe, etc. 
• Oamenii trebuie să iubească şi să fie buni unii 

cu alții 
• Copiii îşi iubesc părinții şi frații, 
părinții îi iubesc şi le fac cadouri copiilor 
• Cum se numeşte oraşul şi țara noastră; 
• Construcții/clădiri întâlnite în oraş; 
• Localități din țară; 
• Culorile drapelului şi imnul național; 
• Suntem români şi vorbim limba română.  

• Care sunt părțile componente ale corpului uman? 
• De ce suntem diferiți? 
• Cum arată sceletul? 
• Ce este inima şi la ce ajută? 
• cum apar, ce provoacă anumite sentimente 
• ce rol are timpul în evoluția acestor sentimente 
• cum ne putem exprima sentimentele 
• Care este ziua oraşului? Dar a țării? 
• Ce semnifică aceste zile? 
• Cum sărbătoresc oamenii aceste evenimente? 
• Alte simboluri ale țării şi oraşului. 
• Legenda tricolorului. 
• Semnificația şi mesajul imnului. 
• Harta cu formele de relief, regiuni şi frumuseți 

naționale  



 
HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Activitățile acestui proiect îşi propun, prin abordarea unor conținuturi atractive, educarea 
valorilor comportamentale şi a atitudinilor, dezvoltarea socio-emoțională concretizată în capacitatea 
copiilor de a se analiza pe sine şi pe cei din mediul în care trăiesc, a-şi percepe şi exprima emoțiile, de 
a înțelege şi a răspunde emoțiilor celorlalți, dezvoltarea conceptului de sine, a abilităților de 
interacțiune cu ceilalți copii şi adulți, acceptarea şi respectarea diversității, cunoaştrea propriilor 
drepturi şi apartenența. 

Preşcolarii vor avea posibilitatea să înțeleagă rolul şi aparteneța la mediul în care trăiesc, îşi 
vor exersa şi dezvolta deprinderi morale, vor accepta şi respecta norme, precum şi regulile 
elementare de conviețuire socială, îşi vor modela propriul comportament, potrivit valorilor morale. 

 
PLANIFICAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI (anexe) 
 
EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: Jurnal electronic  

EU SUNT 

UNIC ȘI 

PERFECT ZÂMBET 
DE COPIL 

 

 

EMOȚIILE SUNT 

PRIETENELE MELE 

DREPTURILE  

COPILULUI,  

DREPTURILE  MELE 

SUNT ROMÂN  

ȘI SUNT  

MÂNDRU! 



„EU SUNT UNIC ȘI PERFECT!”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Familia mea”                       Vizionează   AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Familia mea” – desen  
 
Construcții - „Casa mea”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ -Cunoașterea mediului - „Familia mea” -film educativ    Vizionează  AICI 

DEC – Educație muzicală - „Chipul meu”                              Vizionează  AICI                                                                                                                             

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate- „Familia mea”  

                                              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
Alfabetizare - „Corpul omenesc” – citire de imagini 

Joc de rol -  „De-a mama/ De-a tata”  

DȘ - Cunoașterea mediului: - „Părțile corpului”  joc educativ ritmic                                         

                              Vizionează AICI 
DEC – Educație muzicală: Audiție cântece pentru copii  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/IsIgeURSyh4
https://youtu.be/IsIgeURSyh4
https://youtu.be/e0Dcansql-I
https://youtu.be/AqcGeEjSR6A
https://learningapps.org/view13614141
https://youtu.be/nuSUoSZ-QJo


„EU SUNT UNIC ȘI PERFECT!”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Partile Corpului”                   Vizionează AICI                                             

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Artă - „Obiectele pentru igiena personală” – desen  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „Corpul meu” – memorizare/învățare prin asociere        

                                                                                           Vizionează metoda AICI 

DOS – Educație pentru societate - „Igiena copiilor” – desene animate educative  

                                                                                                          Vizionează AICI   

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

„Corpul meu” - joc ritmic          Vizionează AICI                       

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

„Părțile corpului” - joc online                                             Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului - „Corpul meu” – repetarea poeziei          

DEC – Educație muzicală - „Corpul eu mi-l îngrijesc” – igienă  personală  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/pTG3sSXy_QU
https://www.facebook.com/NTCRo/videos/829854887501400
https://youtu.be/-ptZ864cFGM
https://youtu.be/tPe1cfuasQo
https://wordwall.net/resource/5942837


„EU SUNT UNIC ȘI PERFECT!”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec —„Eu sunt numai un copilaş”    Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

Știință- „Sunt unic, sunt diferit” – film educativ  Vizionează AICI 

Jocuri manipulative - „Jocul meu preferat” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ:Activitate matematică - „Familii de jucării” – formare de mulțimi după 2-3 criterii   

DEC: Educație plastică - „Chipul meu” – pictură 

DOS:  Om și societate - „O săptămână cu susul in jos” – poveste terapeutică                                                                                                     

                                                                    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc ritmic - „Ne distram cu Boroboata”                         

       Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

„Puzzle” - joc online                                                         Vizionează AICI           

DȘ - Activitate matematică - „Formăm mulțimi” -fişă interactivă   

                                                                                        Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică: „Copiii lumii” - desen 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/LtGXHaddQUM
https://youtu.be/b2UITcUmgJA
https://youtu.be/xpeRlGLQnME
https://youtu.be/6mNKXg6pxNQ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0015ed06bbaa
https://www.liveworksheets.com/bl1377547zs


„EU SUNT UNIC ȘI PERFECT!”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Prietenii mei”                 Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Cărți cu şi pentru copii” – citire de imagini 

Joc manipulativ - „Mânuța mea” – conturare cu obiecte mărunte  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

  

DLC -Educarea limbajului - „Familia” – poveste video       Vizionează AICI 

DOS – Activitate practică - „Copilul şi cartea” - taumatrope  

                                                                                          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc ritmic - „A Ram Sam Sam”     Vizionează AICI  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Jocuri online - „Puzzle”                                           Vizionează AICI 

DLC-Educarea limbajului - „Continuă propoziția!” – joc exercițiu 

DOS – Activitate practică - „Ramă foto pentru familia mea” - lipire  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/I1KwHplNE70
https://youtu.be/hR_KrjrhLRM
https://www.facebook.com/104137807971997/videos/848375982324290
https://youtu.be/935UBEm0gg0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=050d6a11de0b


„EU SUNT UNIC ȘI PERFECT!”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „10 degețele”                  Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Mânuțele mele” – desen  
Știință - „Cele 5 simțuri” – desene animate educative  
                                          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ - Activitate matematică - „Grupăm jucăriile” (mai multe/mai puține/
tot atâtea) – exerciții cu material individual  

DPM – Educație fizică - „Exerciții pentru copii”             Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de rol - „Petrecere în familie”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Alfabetizare - „Cărți despre simțuri” – citire de imagini  

DȘ:Activitate matematică - „Grupăm jucăriile” (mai multe/mai puține/tot 
atâtea) – exerciții cu material individual  

DPM – Educație fizică - „1, 2, 3”       Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/PCvYYmVyR-k
https://youtu.be/6ZmaeGWwYWs
https://youtu.be/B2MwfD-asxY
https://youtu.be/8pYdYCkLAj0


„EMOȚIILE SUNT PRIETENELE MELE”  

”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Emoția este pietena ta”        Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Cum arată emoțiile” – desen  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ -Cunoașterea mediului - „Detectivul de emoții” -film educativ                            
                                 Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Dacă vesel se trăieşte” – joc muzical          
                                    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare online - „Jocul emoțiilor”       
                      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Găseşte perechea” – joc online                                         Vizionează AICI 

DȘ - Cunoașterea mediului - „Insula emoțiilor” - poveste online Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - Audiție cântece pentru copii  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/YnsGJ5NNZkQ
https://youtu.be/hFhR6R6Jp0I
https://youtu.be/xlxAjxI-2Os
https://youtu.be/Vt1IyugsR-w
https://wordwall.net/resource/6260720
https://youtu.be/7jriUl_qOm4


„EMOȚIILE SUNT PRIETENELE MELE”  

„Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Sunt fericit!”                 Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Artă - „Pe tine ce te face fericit” – desen 
 
Construcții - „Casa fericirii”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ - Activitate matematică - „Multe—puține” – joc didactic 
 
DOS – Activitate practică - „Emoticoane din baloane” – confecție 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de motricitate - „Fă ca mine”    Vizionează AICI 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

„Puzzle” - joc online                                                       Vizionează AICI   

DȘ - Activitate matematică - „Multe-puține” - fişă interactivă                         
                                                                                        Vizionează AICI 
DOS – Activitate practică - „Ne jucăm cu emoticoane”           

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/sTsV620QSpo
https://youtu.be/JUs5r_T0c4o
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39b62dd0a0cf
https://www.liveworksheets.com/jc1356595jm


„EMOȚIILE SUNT PRIETENELE MELE”  

”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Nu mi-e frică de Bau-Bau”    Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Un strop de furie” – film educativ   Vizionează AICI 
 
Artă - „Furia” - desen   

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „Roata emoțiilor” – joc didactic    Vizionează AICI 

DOS – Educație pentru societate - „Broscuța țestoasă Tobias învață să-şi 

controleze furia” – desene animate educative                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Apă-Pământ”    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Jocuri online - „Puzzle”                                                      Vizionează AICI  

DLC -Educarea limbajului - „Câte cuvinte are propoziția?” – joe exercițiu 
 
DOS – Educație pentru societate - „Imită emoțiile” – joc online  
                                        Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/a6-abg1peVE
https://youtu.be/xFfxiyGQGcA
https://wordwall.net/ro/resource/1219852
https://youtu.be/LIZEDcKA7vg
https://youtu.be/ojcuuz9FRxk
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11a149ba2dd5
https://wordwall.net/ro/resource/852071


„EMOȚIILE SUNT PRIETENELE MELE”  

”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

• Salutul 

• Cântec - „Îmi cer iertare”                   Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Sunt copil, cum mă simt?”       Vizionează AICI 
 
Joc manipulativ - „Emoticoane” - mozaic  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ - Activitate matematică - „Ne jucăm, matematică învățăm!” – joc online  

                                             Vizionează AICI 

DEC - Educație plastică - „Emoticoane” – modelaj                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 Joc de mișcare distractiv     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Jocuri online - „Puzzle”                                                      Vizionează AICI 

DȘ - Activitate matematică - „Potrivim mulțimi” – Fişă interactivă   
                                                                                           Vizionează AICI 
DEC - Educație plastică - „Emoticoane” – dese    

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/JCDsRlUmJQQ
https://youtu.be/8sgQHEpgD2k
https://wordwall.net/resource/6375716
https://youtu.be/lI66TeL_04c
https://youtu.be/rxD_Wt02xrc
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27027ab4154c
https://www.liveworksheets.com/vk1373205cg


„EMOȚIILE SUNT PRIETENELE MELE”  

”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

 

• Salutul 

• Cântec -  „Emoții de păpuşă, emoții de fetiță”  

                          Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Joc manipulativ - „Față veselă/față tristă” – conturare cu 
obiecte mărunte  
Știință - „Curcubeul emoțiilor” – desene animate educative  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC - Educarea limbajului - „Împărăția emoțiilor” – poveste video  

                                 Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică - „Minute de mişcare de acasă”             Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate - „5 şoricei”  

              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Artă - „Curcubeul emoțiilor” – pictură  

DLC - Educarea limbajului - „Pe tine ce te face fericit?” – lectură  

DPM – Educație fizică - „Sport pentru copii”                   Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/j-olVUk1zwA
https://youtu.be/jnRgXxnkPnk
https://youtu.be/A5vv3wZXS7w
https://youtu.be/XNIa5alCtok
https://youtu.be/7U5SqUlrf_4


„DREPTURILE COPILULUI, DREPTURILE MELE”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Copiii colorează viața”     Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - ,,Orcine ai fi...” – filmuleț educativ 
 

                                                              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Cunoașterea mediului - „Toți copiii au drepturi” -film educativ  

                                            Vizionează AICI  

DOS – Educație pentru societate - „Norişorul roz” – poveste online                                            
                                                                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare- „Dansează Hopa-Hopa”                

                                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

ARTĂ - „Prietenul meu special” – desen  

DȘ - Cunoașterea mediului - „Drepturile copilului”          Vizionează AICI 

DOS – Educație pentru societate - „Stabilirea de drepturi şi îndatoriri în 
familie” –  dicuții în familie  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/kwePQrLj6n8
https://youtu.be/ksJRbuiiMG8
https://youtu.be/qSBlFhlvCF8
https://youtu.be/RcKe6CW0I78
https://youtu.be/K-qcXuT7TvE
https://youtu.be/tsVyhuSb2gs


„DREPTURILE COPIILOR, DREPTURILE MELE”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Să fim copii mereu!”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Construcții - „Clădiri din lumea largă” 
 
Știință - Joc online - „Puzzle”                        Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Alege şi potriveşte” - joc logic 

                                       Vizionează  AICI 

DEC – Educație plastică - „Copiii lumii” - pictură                                                                   
                                                                        

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de motricitate - „Fă ca mine”      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
 

Alfabetizare - „Citim imagini cu drepturile şi îndatoririle copiilor”                         
                                                                                            Vizionează AICI 
DȘ-Activitate matematică -  „Alege şi potriveşte” - fişă interactivă       
                                                                                            Vizionează AICI 
DEC – Educație plastică - „Copii de pretutindeni” - modelaj  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/NwEyTAjzSfM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cd033268a83
https://wordwall.net/ro/resource/6639787
https://youtu.be/D1o_Xnx6_e8
https://gopro.com/v/Ro6WbvbNrO9D1
https://www.liveworksheets.com/zg1504520tm


„DREPTURILE COPIILOR, DREPTURILE MELE”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Copilăria”                      Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - Joc online - „Puzzle”                     Vizionează AICI 
 
Joc muzical - „Podul de piatră”                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC – Educarea limbajului -  „Elefantul Elmer” - poveste 

                                          Vizionează  AICI 

DOS – Activitate practică - „Copacul cu drepturi” - lipire                                                                            

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Baby Shark”      Vizionează AICI       

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Construcții - „Globul pământesc” 

DLC – Educarea limbajului -  „Elefantul Elmer” - repoveste prin imagini 

DOS – Activitate practică - „Și eu am dreptul” - lipire  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/xCkTk-CUzVk
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b7dc3beff4b
https://youtu.be/IzlyDTuPaaA
https://youtu.be/dXi8cfmxKaM
https://youtu.be/XqZsoesa55w


„DREPTURILE COPIILOR, DREPTURILE MELE”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Lumea copiilor”              Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Cărți pentru copii” - citire de imagini 
Joc de rol - „Sarcinile mele în familie” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ-Activitate matematică -  „Aranjăm mulțimi”                      Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Sunt copil de România”                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 Joc de mișcare - „Dansează Bughi-Bughi”                                             
         Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - Joc online - „Puzzle”                                        Vizionează AICI 

DȘ -Activitate matematică -  „Ordonează copiii în şir crescător după 
înălțime!” – joc online                                                                    Vizionează  AICI                                             

DEC – Educație muzicală - „Deşteaptă-te, române!”        Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/IwO6oKlv-co
https://learningapps.org/watch?v=p8cqarfm220&fbclid=IwAR2P83vYvX2m5Faw5F8nfp29ZTegXSj8vKXXMvHuGEKBzEXj2ZZvqLeN_Y
https://youtu.be/Pa4DBe2qo0I
https://youtu.be/OS7IUOBdwRY
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27027ab4154c
https://learningapps.org/watch?v=pgro7e47j20&fbclid=IwAR0WP-8pHrLrcu5unH-PfE9HP0sVc24f-ikTizGjr0rXnBqltT5jZX9lpw4
https://youtu.be/Eb3Fedzb_w8


„DREPTURILE COPILULUI, DREPTURILE MELE”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Cântec pentru Maya”     Vizionează AICI                                   

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Copiii lumii” - joc online               Vizionează AICI 
 
Construcții - „Steagul țărilor pe care le cunoaştem” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC – Educarea limbajului -  „Învârte roata” - joc online 

                                           Vizionează  AICI 

DPM – Educație fizică - „Moment de mişcare”                                                                    
                                                                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Experiment - „Căsuțe din pufuleți” 

                              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Artă - „Temă la alegere” - pictură/desen  
DLC – Educarea limbajului - „Câte silabe are cuvântul?” - fişă interactivă  
                    Vizionează AICI 
DPM – Educație fizică - „Gimnastica pentru copiii”         Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/a8Dwoz9Rib8
https://wordwall.net/resource/6615228
https://wordwall.net/ro/resource/6388271
https://wordwall.net/resource/6626401
https://youtu.be/XqSZtDbsL44
https://www.liveworksheets.com/hr1351710bu
https://youtu.be/Y8rLsUj_Ues


„SUNT ROMÂN ȘI SUNT MÂNDRU”  

„Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Portul românesc”           Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Călătorie prin țara mea” - citire de imagini 
 
Construcții - „Oraşul meu în sărbătoare” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ– Cunoașterea mediului - „Ce sărbătorim la 1 Decembrie?”- convorbire 
                                

DEC – Educație muzicală - „Limba românească”                                                                    
                                                                                          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Jocul românesc” 

                                Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Știință - „Găseşte perechea” - joc online                             Vizionează AICI  

DȘ– Cunoașterea mediului - „Steagul României” - observare  Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Hora Unirii” - audiție              Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=rnzxxyAMyIk
https://www.youtube.com/watch?v=AtWB9Gc7UQo
https://www.youtube.com/watch?v=FsP566Qg1Uk
https://wordwall.net/resource/7060201
https://www.youtube.com/watch?v=8kuGsYHQrMc
https://www.youtube.com/watch?v=jEUfTba6ZE8


„SUNT ROMÂN ȘI SUNT MÂNDRU”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Drag mi-e jocul românesc” Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Steagul României” - desen  
 
Construcții - „Conturul țării” (materiale la alegere) 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ – Activitate matematică -  „Ne jucăm cu stegulețe” - familiarizarea cu  
cifrele de la 1 la 5; raportarea corecta a numarului la cantitate 
                               
DOS - Educație pentru societate - „La mulți ani, români... România!” - 
memorizare                                                                                                                

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de atenție- „Ghiceşte şi potriveşte” 

                                Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
Știință - „Micii românaşi” - puzzle                                  Vizionează AICI 
DȘ – Activitate matematică -  „Numără şi potriveşte” - fişă interactivă  
             Vizionează AICI 
DOS - Educație pentru societate - „România - 1 Decembrtie!” - observare                                        
                         Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPTvNxbmjSY
https://wordwall.net/resource/7309311
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b537f864dc3
https://www.liveworksheets.com/cz1395100kc
https://youtu.be/yk2frPaQxr0


„SUNT ROMÂN ȘI SUNT MÂNDRU”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Portul românesc”            Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Caută imagini cu aspecte din țara noastră”  
Artă - „Decorează o coală albă folosind culorile steagului” – 
exerciții grafice   
 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC – Educarea limbajului -  „Poveste de 1 Decembrie” - poveste online 

                                        Vizionează  AICI 

DEC – Educație plastică- „Stegulețe” - modelaj                                                                                

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare cu text și cânt - „Țăranul e pe 
câmp”                                       Vizionează AICI   

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online - „Portul românesc”                                                     Vizionează AICI 

DLC – Educarea limbajului - „Spune cuvinte care încep cu litera R” - joc exercițiu 

DEC – Educație plastică- „Hora copiilor” - pictură  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo
https://www.youtube.com/watch?v=8td9dzFDpfo
https://www.youtube.com/watch?v=eHCHks6UE2k
https://wordwall.net/resource/7037708


„SUNT ROMÂN ȘI SUNT MÂNDRU”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Hora”                             Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă - „Steagul României” - desen 
 
Construcții - „Coloana infinitului” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ – Activitate matematică -  „Al câtelea lipseşte?” - joc didactic 

 
DOS – Activitate practică - „Costumul meu popular” - confecționare din hârtie 

creponată        

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - „Țară, țară, vrem oştaşi!” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Jocuri de mișcare în aer liber - „Mergem ca soldații”, „Fluturăm stegulețele” 

 
DȘ – Activitate matematică -  „Numără şi potriveşte?” - joc online  
                              Vizionează AICI 
                

DOS – Activitate practică - Finalizarea lucrărilor şi prezentarea costumelor  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=hhRelbxSx0Y
https://wordwall.net/resource/6503631/joc-cu-numere-1-5/numara-si-potriveste-imagine-la-cifra-0-5


„SUNT ROMÂN ȘI SUNT MÂNDRU”  

”Cine sunt/suntem?”  

 

• Salutul 

• Cântec - „Hai la hora mare!”       Vizionează AICI  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „România, țara mea!” - joc online     Vizionează AICI 
 
Joc de rol - „Plecăm la paradă” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC – Educarea limbajului -  „Te provoc să....” – joc online (ghicitori, formare de 

propoziții, despărțire în silabe)                                                     Vizionează  AICI 

DPM – Educație fizică - „Exerciții pentru cei mici”                                                                    
                                                                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 
Joc de perspicacitate - „Ajută românaşul să  
ajungă la steag!” – fişă interactivă  
                                              Vizionează AICI                 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Artă - „Desenează şi decorează un costum popular!”  

DLC – Educarea limbajului - „Cuvinte, silabe”                         Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică - „Ne mişcăm, ne jucăm, sănătatea o păstrăm!”        

                             Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=G4jeX0qHxH8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cab3cb637df
https://wordwall.net/resource/6848190/1-decembrie-ziua-rom%C3%A2niei
https://www.youtube.com/watch?v=B2MwfD-asxY
https://www.liveworksheets.com/js1409257hg
https://wordwall.net/resource/2862636/cuvinte-silabe
https://wordwall.net/resource/7109827


POVESTE DE 
IARNĂ 

-PROIECT TEMATIC- 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?„  

           „Când/cum și de ce se-ntâmplă?”  

TEMA PROIECTULUI: ”Poveste de iarnă”  

SUBTEMELE PROIECTULUI TEMATIC:  

”Ghetuța fermecată” 

”Obiceiuri românești” 

”Miracole de Crăciun” 

”Iarna, ca o poveste” 

”Iarna, ca o joacă” 

GRUPA: MARE  

DURATA PROIECTULUI: 5 săptămâni 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE: 

A. 1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activități variate 

A. 2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat. 

Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 

A. 3. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase 

Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte şi situații periculoase 

Utilizează reguli de securitate fizică personală 

B. 1.  Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceştia 

Demonstrează abilități de solicitare şi de primire a ajutorului în situații problematice specifice 

B. 2.  Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate  

Îşi însuşeşte şi respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 
familiare 

Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 

Demonstrează acceptare şi înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat 

B.3. Conceptul de sine 

  Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale 

  Îşi promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice 



B. 4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

Recunoaşte şi exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc. 

C. 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
 Inițiază activități de învățare şi interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat  
C.  3. Activare și manifestare a potențialului creativ 
 Manifestă creativitate în activități diverse  
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversații şi 

povestiri creative 
D. 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii şi receptării lui 

(comunicare receptivă) 
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă) 
D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții  
D. 1’. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) 
 Înțeleg mesaje simple  
E. 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat 

Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații - problemă şi provocări din viața proprie şi a 
grupului de colegi 
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode 
specifice 

E. 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum 
Identifică şi numeşte formele obiectelor din mediul înconjurător  
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 
Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

E.3.  Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 
Identifică şi valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spațiului 
Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spațiului 
Demonstrează cunoaşterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca ființă socială 
 

RESURSE 
MATERIALE: calculator/tabletă, enciclopedii, reviste, cărți,  albume,  imagini, planşe/ jetoane,   

culegere de texte literare, fişe,  puzzle, jocuri de masă,  material manipulativ, materiale din 
natură, coli A4, creioane colorate, acuarele,  hârtie glasată, lipici,  plastilină,  păpuşi, 
îmbrăcăminte,  jucării,  truse diverse, cuburi,  leggo,  roto-discuri, forme pentru nisip,  bețişoare,  

UMANE: copii, educatoare, părinți 
DE TIMP: 5 SĂPTĂMÂNI 

METODE ȘI PROCEDEE: activități sincron şi asincron - observarea spontană şi dirijată, conversația 
euristică şi spontană, povestirea, exercițiul, brainstormingul, problematizarea, învățarea prin 
descoperire, experimentul, demonstrația, explicația, jocul, codarea, etc.  

INVENTAR DE PROBLEME: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce știu copiii despre tema investigată? Ce nu știu și vor să afle despre tema investigată? 

• Suntem in anotimpul iarna. 
• Iarna ninge. 
• Iarna este frig. 
• Sarbatorile de iarna sunt preferatele 

noastre. 
• Hainele de iarnă sunt groase pentru a ne ține 

cald. 
• Iarna vin Moş Nicolae şi Moş Crăciun. 
• Moş Nicolae lasă dulciuri în papuceii 
• copiilor cuminți. 
• Iarna mergem cu colindul; 
• Moş Crăciun locuieşte la Polul Nord. 
• Moş Crăciun aduce dulciuri şi jucării la 
• toți copiii. 
• Iarna ne jucăm cu zăpadă, ne dăm cu 
• sania, schiurile, patinele etc. 

• Activitatile desfasurate de oameni in anotimpul iarna; 
• Cauza producerii unor fenomene specifice iernii: 

ninsoare, inghet; 
• Echipamente si probe de concurs ale unor sporturi de 

iarna: sanie, patina, schi. 
• Ce reprezinta sarbatorile de iarna? 
• Ce sporturi de iarna cunoastem? 
• De ce ninge? 
• De unde ştiu Moş Nicolae şi Moş Crăciun dacă am fost 

cuminți? 
• Cum mă pot juca iarna pe afară? 
• Cât trăieşte un om de zăpadă? 
• Cine este Moş Nicolae? Dar Moş Crăciun? 
• Care este semnificația creştină a Crăciunului? 
• De ce colindăm? 
• Cum trăiau strămoşii noştri? Ce obiceiuri aveau ei?  



 
   HARTA PROIECTULUI/DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Iarna este anotimpul mult îndrăgit de copii, este anotimpul ce te conduce pe tărâmul 
basmului, într-o atmosferă plină de dragoste, linişte sufletească şi înțelegere. Acum, totul se schimbă 
în jurul nostru: stelele strălucesc mai puternic, aerul are miros de smirnă şi tămâie, iar noi îmbrăcăm 
haina blândeții, pentru că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să învățăm ce este iertarea. Aceste 
sentimente le trăim şi la început de iarnă, când copiii îl aşteaptă pe Moş Nicolae, cu năsucul lipit de 
geamurile împodobite cu flori de gheață şi cu ghetuțele cremuite şi aranjate în holul de la intrare. 
Afară e frig, iar în suflețelele lor e multă căldură, destulă pentru a-i dezgheța obrajii Moşului, care 
vine să le aducă dulciuri şi fructe. Avem nevoie de Moş Nicolae şi de Moş Crăciun, avem nevoie de 
magia sărbătorilor de iarnă, căci aceste lucruri ne fac să deschidem uşa vieții unui nou an. Avem nevoie 
de amintirile plăcute ce ne năpădesc în aceste zile speciale şi de hrana sufletească ce se naşte din 
emoția pricinuită de apropierea sărbătorilor de iarnă. 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 5 săptămâni şi se doreşte a fi o încercare de lărgire 
şi adâncire a reprezentărilor despre anotimpul iarna, prin completarea experienței  personale de viață 
cu date perceptive mai sistematice asupra transformărilor ce se petrec în acest anotimp precum şi de 
cunoaştere a unor datini şi obiceiuri specifice poporului român, formarea virtuților creştine şi 
cultivarea comportamentului moral-spiritual al copiilor. 

 
PLANIFICAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI (anexe) 
 
EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: Jurnal electronic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„POVESTE DE 

IARNĂ” 

„GHETUȚA 

FERMECATĂ” 

„OBICEIURI 

ROMÂNEȘTI” 

„MIRACOLE 

DE 

CRĂCIUN!” 

„IARNA, CA 

O 

POVESTE!” 

„IARNA, CA 

O JOACĂ!” 



„GHETUȚA FERMECATĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec -,,Prima zăpadă”            Vizionează  AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare -„Ghetuța moşului” – exerciții grafice 
Artă- ,,Sania lui Moş Nicolae”-desen 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ- Cunoașterea mediului - „Povestea lui Moş Nicolae    Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală -„Cântec pentru Moş Nicolae!” Vizionează AICI 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 Construcții- „Șemineul”  

DȘ- Cunoașterea mediului - „Moş Nicolae pe întelesul copiilor”                                                         
                                                    Vizionează AICI 

DEC-Educație muzicală –„Sfântul Nicolae” (colind) Vizionează AICI   

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

Joc de mișcare-  „Joc cu bulgări de zăpadă”               
                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

https://youtu.be/u2zUZHAb2Xs
https://youtu.be/prkkNxdIy-U
https://youtu.be/arN0yEH1D2Y
https://youtu.be/tX-69xgbP1c
https://youtu.be/orMxutjpo7k
https://youtu.be/-3TsZlKD7W0


„GHETUȚA FERMECATĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec  ,,A,a,a a venit iarna, da”   Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă- „Moş Nicolae”- pictură 
Joc de rol- „Moş Nicolae şi copiii”                       

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ – Activitate matematică— „Găseşte locul potrivit!” – joc logic                                                                
                                                                           Vizionează AICI 

DOS –Educație pentru societat-„Dragul meu Moş Nicolae” poveste 
educativă                                                                    Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOME NII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mişcare-„Sus Jos”                                                       
                         Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
 

Joc online- „Daruri de Moş Nicolae”                                  Vizionează  AICI 
DȘ- Activitate matematică - "Ne jucăm cu formele geometrice"  
                                                                           Vizionează AICI 
DOS – Educație pentru societate-„Dragul meu Moş Nicolae” – repovestire 
după imagini                                                                        Vizionează  AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/LHcIz-ujmoY
https://youtu.be/mzlOz1c7VEc
https://youtu.be/OOqf1iTSYKU
https://youtu.be/a9WT7wB67FU
https://wordwall.net/resource/7853049
https://wordwall.net/resource/4593044C:/Users/User/OneDrive/Documente/NAC%20SPORT%20DATA
https://youtu.be/OOqf1iTSYKU


„GHETUȚA FERMECATĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: ,,Iarna ,bucuria copiilor”   Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință- „Recunoaşte evenimentele lunii decembrie” 
                                                           Vizionează AICI 
Construcții-  ,,Căsuța Moşului”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC –Educarea limbajului - ,,Legenda lui Moş Nicolae”   

             Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică -  ,,Cizmulita lui Moş Nicolae”                                                                                                                            
             Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare -„Pot s-o fac!”  

              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc interactiv online - ,,Ghetuța moşului”-puzzle         Vizionează AICI 

DLC– Educarea limbajului - , Moş Nicolae ”-memorizare Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică - ,,Nuieluşa”- modelaj  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/zRIzgkvtMMI
https://wordwall.net/resource/7055517/potrive%C8%99te-sarbatorile-de-iarna
https://youtu.be/WITvaWmt1Rw
https://pin.it/2Ti2hFs
https://youtu.be/V4HFZxPbHx0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3392b5aa59e1C:/Users/User/OneDrive/Documente/NAC%20SPORT%20DATA
https://youtu.be/9BpyCMKE5Ho


„GHETUȚA FERMECATĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec ,,Vine Moş Nicolae”           Vizionează  AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare-„Spune ce şti despre!”     Vizionează AICI 
Știință-„Găseşte ghetuța pereche!”     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ –Activitate matematică- „Poziții spațiale (stanga, dreapta, aproape, 

departe, între)                            Vizionează  AICI 

DOS-Abilități practice-„Șemineul lui Moş Nicolae”- confecție 

             Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc senzorial-„Traista lui Moş Nicolae”  

                             Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online - ,,Ce fapte ii plac lui Moş Nicolae?                   Vizionează AICI 

DȘ – Activitate matematică-„Gheata moşului” - fişă matematică  online               
                       Vizionează AICI 

DOS- Abilități practice - Finalizarea lucrărilor practice  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/ej16q9pTeNA
https://wordwall.net/resource/8005417
https://learningapps.org/watch?v=puuiqq1u320&fbclid=IwAR3EjjTKpOcUcGA-36RjDTSJH3EP9I_XxXrw1Z1T4tEua_wp9LzV34H01pg%20C:/Users/User/OneDrive/Documente/NAC%20SPORT%20DATA
https://youtu.be/qkJKRdCnjsg
https://pin.it/7aYehEV
https://youtu.be/V4HFZxPbHx0
https://wordwall.net/resource/7640736/ce-fapte-ii-plac-nu-i-plac-lui-mos-nicolae
https://www.liveworksheets.com/bs1401748gi%20C:/Users/User/OneDrive/Documente/NAC%20SPORT%20DATA


„GHETUȚA FERMECATĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Moş Nicolae”                   Vizionează  AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Construcții -„Biserica Sfântul Nicolae” 
Joc de rol -„De-a Moş Nicolae”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC-Educarea limbajului -„Gheata Moşului” – fişă interactivă  

                   Vizionează  AICI 

DPM – Educație fizică—„Săritura cu deplasare”             Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate -„Ce ascunde moşul în 
sac?”                                          Vizionează  AICI       

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Artă- ,,Nuielușa lui Mos Nicolae”-lipire                 Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului- „Scrisoare pentru Moş Nicolae”  

DPM – Educație fizică - „Muzică şi mişcare”                     Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/I6GHhj_K5BA
https://www.liveworksheets.com/eh1402077mt
https://youtu.be/fWVpRhr5xVA
https://wordwall.net/ro/resource/7756374
https://pin.it/5525Qt9
https://youtu.be/23vmZ-r2RaY


„OBICEIURI ROMÂNEȘTI”  

„Cine sunt/suntem?” 

  

• Salutul 

• Cântec: „Colindul piticilor”           Vizionează  AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare -„Trăistuța” – exerciții grafice”  
Joc de rol- „La colindat”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ- Cunoașterea mediului-„Obiceiuri şi tradiții româneşti în perioada  

sărbătorilor de iarnă” - video educativ                            Vizionează  AICI 

DEC – Educație muzicală  -„Colind”                                Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare online -„Cling, cling”                           
          Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Artă- „Trăistuța tradițională” – confecție (decupare, lipire, şnuruire) 

DȘ- Cunoașterea mediului - „Primiți cu colindul?”           Vizionează  AICI 

DEC – Educație muzicală - „Colinde” - audiție                  Vizionează  AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/5vs4qRAY9PE
https://youtu.be/2FomU-wnHUU
https://youtu.be/PIa0SKpAYTw
https://youtu.be/XeWE1EkSXUA
https://youtu.be/NyYnPPz3kpw
https://youtu.be/dt_t5Ar5IUY


„OBICEIURI ROMÂNEȘTI”  

„Cine sunt/suntem?” 

  

• Salutul 

• Cântec „O, brad frumos”            Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă- „Bradul împodobit”-desen 
Construcții - „Bradul” (materiale la alegere)  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DȘ – Activitate matematică— „Ordonăm şi numărăm” – consolidare 1 - 5  

DOS – Educație pentru societate -„Bradul de Crăciun” – poveste online 

                                                                                       Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de atenție „Loveşte cârtița care are un 
brad împodobit!”                      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

Manipulative - „Bradul împodobit” – conturare cu obiecte mărunte  

DȘ- Activitate matematică - „Numără şi încercuieşte” -fişă de lucru  
             Vizionează  AICI 

DOS – Educație pentru societate- „Povestea bradului”     Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/uX-Rdx13GIM
https://youtu.be/haYWm472bno
https://wordwall.net/ro/resource/7984109
https://www.liveworksheets.com/ni1424372ei
https://youtu.be/36-Z3hdAjWw


„OBICEIURI ROMÂNEȘTI”  

„Cine sunt/suntem?”  

  

• Salutul 

• Cântec:  „Globul mic şi mofturos”     Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință- „Găseşte perechea!”             Vizionează AICI 
 
Artă- „Globuri de Crăciun” - modelaj  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DLC –Educarea limbajului - „Poveste de Crăciun” - poveste online   
                                Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică -  „Ornamente de Crăciun” – pictură                                                                    
             Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Activitate gospodărescă -„Împodobim bradul”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online - „Portul românesc”                                        Vizionează AICI 

DLC– Educarea limbajului -  „Poveste de Crăciun”- povestiri ale copiilor 

DEC – Educație plastică - Finalizarea lucrărilor „Ornamente de Crăciun” 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/a995MFAjyPQ
https://wordwall.net/ro/resource/7878208
https://youtu.be/LnvPr4cZ-1Y
https://www.facebook.com/105549438015854/posts/129279275642870/
https://wordwall.net/resource/7037708


„OBICEIURI ROMÂNEȘTI”  

„Cine sunt/suntem?”  

  

• Salutul 

• Cântec:  „Un brăduț”                  Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Construcții- „Atelierul lui Moş Crăciun” 
 
Știință-  „Caută perechea”                  Vizionează AICI                                                     

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DȘ –Activitate matematică- „Aşează-mă la forma  coresponzătoare” 

                                                                 -joc logic          Vizionează AICI 

DOS- Abilități practice-  „Podoabe de Crăciun”- confecție  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare -„Jocul cercurilor”     

                                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online - „Bradul de Crăciun” - puzzle                           Vizionează AICI 

DȘ – Activitate matematică- „Numără elementele” – fişă de lucru                 
                                                                                   Vizionează AICI 

DOS- Abilități practice- Finalizarea lucrărilor practice  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/DaE9Y314HjQ
https://learningapps.org/display?v=p22at522a20
https://wordwall.net/ro/resource/7891494
https://www.facebook.com/117620642981897/posts/188116095932351/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b98e4d12246
https://www.liveworksheets.com/bg1457525ue


„OBICEIURI ROMÂNEȘTI”  

„Cine sunt/suntem?”  

• Salutul 

• Cântec:  „Moş Crăciun cu plete dalbe”  

                                                            Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință- „Pregătiri pentru Crăciun!”-puzzle online 
                                                            Vizionează  AICI 
Activitate gospodărească - „Pregătim fursecuri”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC –Educarea limbajului - „Uite, Vine Moş Crăciun” – memorizare  

DPM – Educație fizică-  „Sport pentru copii”  

            Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate -„Ce cadou se ascunde-n 
sac?”                             

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc interactiv online - „Găseşte umbra!”-fişă online         Vizionează AICI 

DLC– Educarea limbajului -  „Uite, Vine Moş Crăciun” – repetarea poeziei 

DPM – Educație fizică - „Educație fizică pentru cei mici” 

                                                                                           Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/-dd-pkIbzOA
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28ccae476e0f
https://youtu.be/vCZFlW3Z460
https://www.liveworksheets.com/2-hm253829qg
https://youtu.be/B2MwfD-asxY


„MIRACOLE DE CRĂCIUN”  

„Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Miracolul Crăciunului”     Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Alfabetizare - „Crăciunul Copiilor –lectură  
                                                             Vizionează AICI 
Artă- „Ce îmi doresc de Crăciun?” - desen  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ- Cunoașterea mediului-„Crăciunul pe înțelesul copiilor” –  

                                      prezentare video                          Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală- „Poveste de Crăciun”              Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Puzzle online -„Crăciunul”       
                            Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Construcții- „Lăcaşul sfânt”  

DȘ- Cunoașterea mediului - „Simbolurile Crăciunului”       Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Colinde de Crăciun” - audiție   

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/m-r1AvaZEHk
https://youtu.be/k2JxvAP2aGk
https://youtu.be/x2vP_mbTRK4
https://youtu.be/1Ml0bCe1eCk
https://youtu.be/V4HFZxPbHx0
https://wordwall.net/ro/resource/8167954


„MIRACOLE DE CRĂCIUN”  

„Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”  

 

• Salutul                                                                               

• Cântec: „Iată, vin colindători”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă- ”Bradul de Crăciun”- pictură 
Puzzle online- „Bradul”                      Vizionează  AICI 
 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ – Activitate matematică— ”Ne dați ori nu ne dați?” – joc didactic  

(material video)                                                               Vizionează AICI 

DOS –Educație pentru societate-”Brăduțul de Crăciun”- poveste educativă  

                                                                                      Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 

Joc de mișcare-„Christmas dance”                                                          
                                Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de perspicacitate-„Caută-i perechea!”                       Vizionează  AICI 

DȘ- Activitate matematică - „Fă să fie tot atâtea!” – fişă de lucru  

DOS – Educație pentru societate- ”Brăduțul de Crăciun” – repovestire 
după imagini                                                                        Vizionează  AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/cKketT0I6jc
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2913af63c5e2
https://youtu.be/46QAlUymVfo
https://youtu.be/ZZZYoUAnVoY
https://youtu.be/3cKFDamamXw
https://wordwall.net/ro/resource/8283346
https://learningapps.org/view15870778


„MIRACOLE DE CRĂCIUN”  

„Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „E iar Crăciunul”               Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Construcții- „Ieslea lui Isus”  
Alfabetizare-„Miracolul de Crăciun”- desene animate 
educative                                             Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DLC –Educarea limbajului - „Bucurii de Crăciun” – despărțirea în silabe  
                               Vizionează  AICI 

DEC – Educație plastică- „Crăciunul prin ochii copiilor” – desen 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc interactiv -„Jucării” - Întregeşte imaginea 
jucăriilor                                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de rol- „Gospodinele pregătesc bunătăți de Crăciun”  

DLC– Educarea limbajului -  „Ghici, ghicitoarea mea!” 

DEC – Educație plastică - „Ornamente de Crăciun” - modelaj  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/cFekJgZ8Ydk
https://youtu.be/XCvt-TSorns
https://www.liveworksheets.com/eh1427109xo
https://www.liveworksheets.com/mc1100335cd


„MIRACOLE DE CRĂCIUN”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Clopoței, clopoței”          Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Construcții- „Atelierul lui Moş Crăciun” 
Știință-„Ajută renii să ajungă la sania lui Moş Crăciun” 
                                                            Vizionează  AICI                                                     

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DȘ –Activitate matematică- ”Atelierul lui Moş Crăciun” – joc didactic  

                                                                                          Vizionează AICI 

DOS- Abilități practice-„Căciulițe de spiriduşi” - confecție  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 
 
 

Joc de mișcare- „Dansul spiriduşilor”  
                                                Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
 

Joc online- Puzzle                                     Vizionează AICI 
DȘ – Activitate matematică-„Vecinii numerelor” – joc interactiv 
                                                                                         Vizionează AICI 
DOS- Abilități practice- „Decoruri de Crăciun” - confecție  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/bSAwKfh17Ks
https://www.liveworksheets.com/dm1404881ux
https://youtu.be/KpNbhZQPgj4
https://youtu.be/23vmZ-r2RaY
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ed192b73a2a
https://wordwall.net/ro/resource/8297055


„MIRACOLE DE CRĂCIUN”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

• Salutul 

• Cântec: ”Magia Crăciunului”           Vizionează AICI                                      

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Artă- „Scrisoare pentru Moş Crăciun” - desen 
Alfabetizare -  „Ce să fie oare?”- ghicitori  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC –Educarea limbajului - ”Povestea nasterii lui Iisus” – poveste educativă 

                                                                                            Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică-  ”Drumul lui Moş Crăciun” – traseu aplicativ  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de perspicacitate -Puzzle                                  
                                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de rol - ”De-a Moş Crăciun”  

DLC– Educarea limbajului -  Propoziții şi silabe – fişă interactivă 

                                                                                            Vizionează AICI 

DPM– Educație fizică - „Antrenamentul spiriduşilor”          Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/_ctC2CQ0rUI
https://youtu.be/UX8kAZGn-kQ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1663001d355b
https://www.liveworksheets.com/sa1425520nf
https://youtu.be/dlNdYpkFrU4


„IARNA, CA O POVESTE”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: ,,Iarna a sosit în zori”      Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință- „Curiozități despre anotimpul Iarna!”           
                                          Vizionează AICI 
Artă -  „Iarna”- desen                         Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ- Cunoașterea mediului -  „Anotimpul iarna – prezentare generală” - video 
educativ                                                                                Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală -  „Iarnă, bine ai venit”               Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - ,,Ne mişcăm cu Zdrăngănel”        

                                                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc interactiv online - ,,Găseşte perechea şi află cum ne încălzim în 
anotimpul iarna! “                                                                 Vizionează AICI 

DȘ- Cunoașterea mediului -  „Cum e vremea iarna?”       Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală -  „Cerne iarna” – audiție             Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/j4NSeuAXL4s
https://gopro.com/v/62J0JezVWmw6p
https://wordwall.net/resource/7055517/potrive%C8%99te-sarbatorile-de-iarna
https://youtu.be/WCfvZcVZ6Dg
https://youtu.be/5ESJAGolVAw
https://youtu.be/iHsHPTwIcwY
https://wordwall.net/resource/7822382
https://youtu.be/zvPl9RVOK8I
https://youtu.be/rQ45C8Y4Byo


„IARNA, CA O POVESTE”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

Salutul 

Cântec: ,,A, a ,a, a venit Iarna, da! ”          Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință-  „De ce hibernează animalele?”-  video educativ 
                                             Vizionează AICI 

Construcții -  „Căsuțele animalelor în anotimpul iarna”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 
DȘ– Activitate matematică-  „Ne jucăm cu Zâna Iarna” – consolidare 1 - 5; 

                                                                                             Vizionează AICI 
DOS – Educație pentru societate- „Fetița cu chibrituri” – poveste online 

                                                                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de imitație- „Aranjează culorile la fel ca mine!” 

                                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de rol - ,,Iarna în pădure!”   
DȘ– Activitate matematică- „Pune tot atâția nasturi cât arată cifra” -fişă online 

                                                               Vizionează AICI 
DOS – Educație pentru societate -  „Mănuşa pierdută” – continuă povestea                

                                                                                                           Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/zRIzgkvtMMI
https://youtu.be/h-tsuBIq7Us
https://youtu.be/yk398hsw9q8
https://youtu.be/k3yOjv1pVCM
https://youtu.be/HcKDx66Nug8
https://www.liveworksheets.com/kp1465402lf
https://youtu.be/pa23OEwt3UM


„IARNA, CA O POVESTE”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: ,,Fulgi de nea, mii şi mii!”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Construcții- ,,Fulgi de nea” – leggo/pioneze/materiale 
mărunte 
Știință— ,,Sortați florile de gheată” – fişă online 

                                          Vizionează AICI  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC– Educarea limbajului -„Poveste fulgului de zăpadă” - poveste online              

                                                                                                           Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică-  „Peisaj de iarnă” - pictură 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Știință-„Zăpadă artificială” – experiment 

                                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online - „Găseşte perechea – valsul fulgilor!”                          Vizionează AICI 
DLC– Educarea limbajului-  „Poveste omului de zăpadă”- poveste online 

                                                               Vizionează AICI 
DEC – Educație plastică-  „Omul de zăpadă” - pictură 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/elOVUK60Li0
https://www.liveworksheets.com/kk1431158oc
https://youtu.be/xeFfJ5-eTw8
https://youtu.be/alCwIYN1ark
https://wordwall.net/ro/resource/8294331
https://youtu.be/itWuqtIaV1Q


„IARNA, CA O POVESTE”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Omulețul de zăpadă”               Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
 

Artă- „Familia oamenilor de zăpadă” - pictură 

Știință — „Găseşte jumătatea”                       Vizionează AICI  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

 DȘ– Activitate matematică - „Predarea numărului şi cifrei 6”- exercițiu cu 
material individual 

 Dos – Abilități practice-  „Oameni de zăpadă”- confecție          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare- „Suflul iernii” – dansăm şi ne miş                                                     

căm                     

                                                                   Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2  

 

Joc  online - „Sortați oamenii de zăpadă de acelaşi fel”    Vizionează AICI 

DȘ– Activitate matematică-  ,,Recunoaşte cifra!”              Vizionează AICI 

DOS – Abilități practice-  Finalizarea lucrărilor practice  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/U_uh9NKlXUM
https://learningapps.org/display?v=prdoiknn520&fbclid=IwAR100w7Hqy4FG7Q6tEUAWj-6IXfBkuxl-CMkG25_UL8jVbTZYt_nzz0r4-I
https://youtu.be/-3t8_OxerG0
https://youtu.be/SRexWCbFsiE
https://www.liveworksheets.com/al1433051fh
https://www.liveworksheets.com/cb1502178tl


„IARNA, CA O POVESTE”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Fulgi de nea”                     Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Iarna – bucuria copiilor”-puzzle online 

                                                 Vizionează AICI 
Alfabetizare - „Ghici ghicitoarea mea”           Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DLC– Educarea limbajului- „Omul de zăpadă” – memorizare  

DPM – Educație fizică-  „Să facem sport!”                                          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 

Joc de atenție-,,Crează oameni de zăpadă” 

                                     Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Desene animate — ,,Poveste de iarnă”                                          Vizionează AICI 

DLC– Educarea limbajului -  „Omul de zăpadă” – repetarea poeziei 

DPM– Educație fizică - „Traseu aplicativ”                                  Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/1q3yjpcFGJQ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e56364b90c5&fbclid=IwAR2YGam3X1JPQrkATyXHMUSYVdUuhULy6TNxe4TufrIP69r6oINl33vStj4
https://youtu.be/udIXLLO9FdE
https://youtu.be/qVbNOkMYRoc
https://wordwall.net/ro/resource/8292896
https://youtu.be/EaGu9OMzOnM
https://youtu.be/Xbrph9Vb3mA


„IARNA, CA O JOACĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: ,,Hai la joacă afară!”                     Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Alfabetizare-  ,,Jocurile copiilor iarna –citire de imagini                     

                                                                        Vizionează AICI 
Artă - ,,Sporturi de iarnă preferate”  - desen                                               

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 
DȘ- Cunoașterea mediului -  „Totul despre anotimpul iarna”- video educativ    

                Vizionează AICI 
DEC – Educație muzicală - „Săniuța fuge!”- cântec                Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de atenție - „Spune ce lipseşte omului de zăpadă”   

                                                                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc interactiv online -  Puzzle                             Vizionează AICI 

DȘ- Cunoașterea mediului - „Aşează-mă corect!” -fişă             Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Dansul fulgilor” - audiție                 Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/pcYe0jggR7s
https://youtu.be/9VTMHLsvfq4
https://youtu.be/UQpy7m5Wplk
https://youtu.be/81kPRMsA_7o
https://www.youtube.com/watch?v=VeesarxVhi0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30dee39f00f9
https://www.liveworksheets.com/uy1489308bv
https://youtu.be/rMnJLroJOzw


„IARNA, CA O JOACĂ”  

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec:  ,,Iarna, bucuria copiilor”              Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință- Jocurile olimpice de iarnă”                 Vizionează AICI 
Joc de rol- ,,De-a schiorii” ,,La patinoar’ 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ– Activitate matematică -  Compunerea şi descompunerea numărului 6 

DOS – Educație pentru societate - ,,Unde şi cum ne jucăm iarna?”  

                 Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Alfabetizare -,,Patinaj artistic” 

        Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

Știință— ,,Iarna” – Găşeste perechea!                                             Vizionează AICI 

DȘ– Activitate matematică-  „Compunerea numărului 6”          Vizionează AICI 

DOS – Educație pentru societate- ,,Cum ne ingrijim sănătatea in anotimpul iarna?’     

                                                                                                        Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/zRIzgkvtMMI
https://youtu.be/iVwoS7KasDI
https://youtu.be/EZJEb697l0c
https://www.youtube.com/watch?v=lWfC5tKzPek
https://wordwall.net/ro/resource/8286336
https://www.liveworksheets.com/ix1496197nf
https://youtu.be/a0lJHPxdS6I


„IARNA, CA O JOACĂ!” 

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Joaca”                                        Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință- „Grupează după marime”                    Vizionează AICI                                                  

Manipulative- Omul de zăpadă,”- mozaic  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

DLC –Educarea limbajului - ,,Punguța fermecată cu litere decorată”  

             Vizionează  AICI 

DEC – Educație plastică -  ,,Omul de zăpadă” - desen 

                                                                                                      Vizionează  AICI                                                                                                                             
              

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare -„Iarnă, bine ai venit!                                

                                     Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Construcții -,,Patinoarul”    

DLC– Educarea limbajului -  „Cu sunete ne jucăm”                            Vizionează AICI 

DEC – Educație plastică - ,,Omul de zăpadă - modelaj  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/tdf4VQuF1pg
https://wordwall.net/ro/resource/7956033
https://youtu.be/njmzRRySWJ8
https://youtu.be/fd2E6PyiB-I
https://youtu.be/5ESJAGolVAw
https://www.liveworksheets.com/fs1876507qc


„IARNA, CA O JOACĂ!” 

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul 

• Cântec: „Căciulița, mănuşile şi fularul”       Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință -„Găseşte perechile”                         Vizionează AICI 

Artă - ,,Căciula, fularul şi mănuşile”- şnuruire  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ –Activitate matematică -  „Hrăneşte pinguinul!” - joc didactic 

DOS-Abilități practice-„Săniuța”- confecție      Vizionează  AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare-„Nu scăpa bulgărele”  

                                  Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

Alfabetizare- ,,Ce sunt eu?” ghicitori despre jocuri de iarnă            Vizionează AICI 

DȘ – Activitate matematică- ,,Surprizele iernii!” – fişă interactivă  Vizionează AICI 

DOS- Abilități practice - Finalizarea lucrărilor practice  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/fBc9nglKHP0
https://wordwall.net/resource/9396318
https://youtu.be/ElQxqjCZnuQ
https://youtu.be/V4HFZxPbHx0
https://youtu.be/ope8_KPW1FQ
https://www.liveworksheets.com/ja1489496ln


„IARNA,CA O JOACĂ!” 

„Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”  

  

• Salutul  

• Cântec:,,Hora Unirii”                            Vizionează  AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință - ,,Alexandru Ioan Cuza si Unirea” - filmulet educativ  

                                                                       Vizionează AICI 

Artă - ,,Romania, țara mea!”- desen  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC-Educarea limbajului -,,Mos Ion Roata si Unirea” poveste         Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică —,,Facem sport şi ne jucăm!”                       Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - ,,Dans popular”    Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc online-  Puzzle                                                                            Vizionează AICI 

DLC - Educarea limbajului- ,,Mos Ion Roata si Unirea” - repovestire 

DPM – Educație fizică - „Te provoc!”                                                 Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://youtu.be/jEUfTba6ZE8
https://youtu.be/dyvdhJhmQdo
https://youtu.be/VXqmFvwxvXE
https://youtu.be/ZaU5kHCEB5E
https://youtu.be/pcyNOf2xFwA
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2dcdeedbe6c9
https://youtu.be/Z2p9ny4QOkM


„OLIMPIADA CAMPIONILOR” 

EVALUARE 

  

• Salutul 

• Cântec: „Ploaia”                                Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Anotimpuri”-puzzle                          Vizionează AICI 

Artă —„Anotimpul preferat”- desen  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ –Cunoașterea mediului - ,,Ghiceşte anotimpul                            Vizionează AICI 

                                         Fişă de lucru online „Fructe şi legume de toamnă”                                                   

                                                                                                        Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Micul interpret” – jocuri muzicale rimate                                                                                                                              
              Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare -,,Jocuri distractive în aer liber”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 
 

Alfabetizare - „Ghici ghicitoarea mea!”-joc interactiv                    Vizionează AICI 

DȘ– Cunoașterea mediului- „Cum e vremea iarna?”                          Vizionează AICI 

                                          - Fişă de lucru online                              Vizionează AICI 

DEC – Educație muzicală - „Cântece pentru copii” – audiție  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27989f255211
https://www.youtube.com/watch?v=mOKVCvAhUkU
https://www.liveworksheets.com/bt1485625un
https://pin.it/2Ti2hFs
https://wordwall.net/resource/6225601/ghicitori
https://youtu.be/zvPl9RVOK8I
https://www.liveworksheets.com/qb1421951rv


„OLIMPIADA CAMPIONILOR” 

EVALUARE 

 

• Salutul 

• Cântec: „Bună dimineața!”                          Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Știință- „Găseşte perechea!”                            Vizionează AICI 

Construcții- „Castel pentru Crăiasa Zăpezii” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 
DȘ –Activitate matematică -„Ce ştii despre mine?”-joc logic        Vizionează AICI 
                                Numără şi potriveşte- fişă online     Vizionează AICI 
DOS – Educație pentru societate -„Mănâncă sănătos fructe şi legume” 
                                                             Vizionează AICI 
                           „Alege locul potrivit!”-fişă interactivă      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc distractiv -„Poți sa faci ca....?”  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 

Joc de rol -„Petrecere în pijamale” 

DȘ– Activitate matematică -  „Apolodor, pinguinul călător”-fişă interactivă 

                                                             Vizionează AICI 

DOS – Educație pentru societate -  „Aşa da, aşa nu!”-comportamnete corecte                     

                                                             Vizionează AICI 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4
https://wordwall.net/resource/1909806/perechi-perechi
https://www.youtube.com/watch?v=AcYZ5usDeBE
https://www.liveworksheets.com/tc1441595lx
https://www.youtube.com/watch?v=F9HYRIaQbW4
https://www.liveworksheets.com/yi1372474sb
https://www.liveworksheets.com/st1487134bk
https://www.liveworksheets.com/kv1384619gf


„OLIMPIADA CAMPIONILOR” 

EVALUARE 

 

• Salutul 

• Cântec: ”Bună dimineța, hai să ne trezim!” Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Artă -„Eu şi familia mea” – desen 
Matematică/Manipulative—,,Caută imaginea potrivită”-fişă 

interactivă                                                       Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC –Educarea limbajului -„Continuă povestea....!” – poveste cu început dat 

DEC – Educație plastică - „Peisaj din natură”-pictură 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Știință- „Alege şi potriveşte”-fişă interactivă    

                                                         Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
Alfabetizare - „Cum mă simt în fiecare situație-emoții?”-fişă interactivă   

                                                                                                       Vizionează AICI 
DLC– Educarea limbajului -  „Alege corect!”                                  Vizionează AICI 
DEC – Educație plastică - „Fete şi băieți”-desen  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=85apF7Xf_h8
https://www.liveworksheets.com/qq1502520ff
https://www.liveworksheets.com/oz1316730xh
https://www.liveworksheets.com/qg547474pq
https://www.liveworksheets.com/sz1210512qa


„OLIMPIADA CAMPIONILOR” 

EVALUARE 

  

• Salutul 

• Cântec: „Dacă eşti fericit, cântă aşa...!” Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Știință - „Ajută românaşul să ajungă la steag”-fişă labirint                  

                                                                        Vizionează AICI 
Joc de rol: „De-a familia” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DȘ– activitate matematică:  „Ne jucăm cu Tic-Pitic”                      Vizionează AICI  
                               
DOS– abilități practice: „Copacul în anotimul iarna/toamna”-confecție  

                                                                                                          Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

Joc de mișcare - Jocuri distractive în aer liber  

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
Joc de rol - „Pregătesc masa pentru păpuşa mea” 
DȘ – Activitate matematică: „Să numărăm corect” –fişă de lucru online 

                                                                        Vizionează AICI 
DOS- Abilități practice: „Hora prieteniei”-modelaj  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=2AU8B7b9LC8
https://www.liveworksheets.com/jn1374057gx
https://www.youtube.com/watch?v=Sbi1Pbxx9pE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=nQlIgimxNoE
https://www.liveworksheets.com/bv1492600ph


„OLIMPIADA CAMPIONILOR” 

EVALUARE 

 
• Salutul 

• Cântec: „Bună dimineața”                            Vizionează AICI 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 
Matematică/manipulative: „Ce culoare am?” – fişă interactivă                                           
                                                                         Vizionează AICI 
Alfabetizare: „Alege răspusul corect”      
                                                                        Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

 

DLC-Educarea limbajului: „Răspunde repede şi bine”                     Vizionează AICI 

DPM – Educație fizică: „Să facem sport!”                                      Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 Joc de mișcare: „Ne jucăm cu culori”-fişă interactivă                    

                                       Vizionează AICI 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

 
Joc distractiv: „Statuile” 
DLC-Educarea limbajului: „Bifează cuvântul corect”-fişă interactivă                     
                                                                                         Vizionează AICI 
DPM – Educație fizică: „Dansul fulgilor de nea”-euritmie  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DE DUPĂ AMIAZĂ 

https://www.youtube.com/watch?v=ISF2N_nHbUA
https://www.liveworksheets.com/hg896841tk
https://www.liveworksheets.com/ch1386326gb
https://www.youtube.com/watch?v=Y78lv1RQGgc
https://www.youtube.com/watch?v=qVbNOkMYRoc
https://www.liveworksheets.com/hg896841tk
https://www.liveworksheets.com/pm1093647uj
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Elenacerga.  Potriveşte : SARBATORILE DE IARNA  . Wordwall https://wordwall.net/resource/7055517 
Povesti Pentru Copii. (2019, decembrie 9). POVESTEA LUI MOS NICOLAE - POVESTI PENTRU COPII - BASME in LIMBA ROMANA.  
YouTube. https://youtu.be/JX-jD6FR6ps 
Pinterest  https://pin.it/4S5JMnu 
Patty Shukla Kids TV - Children's songs ( 2012, februarie 22). I Can Do It by Patty Shukla (Children's Action Song). YouTube. https://youtu.be/V4HFZxPbHx0 
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3. TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii. ( 2016, decembrie 06). Vine Moş Nicolae! - Cântece de iarnă pentru copii. YouTube. https://youtu.be/ej16q9pTeNA 
Povesti cu Lola ! (2020, mai 21). Pozitii spatiale - joc interactiv pentru copii.YouTube. https://youtu.be/qkJKRdCnjsg 
I Heart Crafty Things. Pinterest. https://pin.it/67xeq5R 
Mihaelapestica. Ce fapte ii plac / nu-i plac lui Mos Nicolae?.  Wordwall https://wordwall.net/resource/7640736 
DanielaVulpes. Gheata Mosului. Liveworksheets. https://www.liveworksheets.com/bs1401748gi 
TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii. (2017, noiembrie 28). Moş Nicolae - Cântece de iarnă pentru copii | TraLaLa. YouTube. https://youtu.be/I6GHhj_K5BA 
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Dianagherghinis. Aşază-mă la forma corespunzătoare. Wordwall. https://wordwall.net/ro/resource/7891494 
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Momentul de poveste (5 dec. 2020) -  
Legenda omului de zapada/Povestea omului de zapada pentru copii/ 
Povesti de iarna pentru copii. Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=itWuqtIaV1Q 
TraLaLa – Cantece si desene animate pentru copii (15 dec. 2014) - Omulețul de zăpadă. Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=U_uh9NKlXUM 
Gaseste jumatatea - https://learningapps.org/display?v=prdoiknn520&fbclid=IwAR100w7Hqy4FG7Q6tEUAWj-6IXfBkuxl-CMkG25_UL8jVbTZYt_nzz0r4-I 
Kidspot (17 iunie 2015) - Easy craft: How to make a sock snowman. Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=-3t8_OxerG0 
GurinelTV (23 ianuarie 2018) – Suflul Iernii. Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=SRexWCbFsiE 
Gianinaveszele – Sortareoameni de zapada . Liveworksheets - https://www.liveworksheets.com/al1433051fh 
 Gianinaveszele- numarul si cira 6   https://www.liveworksheets.com/cb1502178tl 
TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii (4 dec. 2014) - Fulgii de nea - Cântece de iarnă pentru copii. Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ 
Petry88 - https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e56364b90c5&fbclid=IwAR2YGam3X1JPQrkATyXHMUSYVdUuhULy6TNxe4TufrIP69r6oINl33vStj4 
Ramona Pauna  (4 ianuarie 2021) - "Ghici, ghicitoareamea?" . Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=udIXLLO9FdE 
Ramona Pauna  (17 dec. 2020) - "Sa facem sport!” . Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=qVbNOkMYRoc 
Otesanuioana197 Oameni de zapada . Wordwall -https://wordwall.net/ro/resource/8292896/oameni-de-z%c4%83pad%c4%83 
AlaBala - Desene animate dublate in romana (22 noiembrie 2019) - Poveste de iarnă (Ep 22) Tina şi Tony - Desene animate de iarnă pentru copii. Youtube - https://www.youtube.com/
watch?v=EaGu9OMzOnM 
Ramona Pauna (3 ianuarie 2021) - "Traseu aplicativ – educatie fizica prescolari” .Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=Xbrph9Vb3mA 
TraLaLa – Cantece si desene animate pentru copii (21 noiembrie 2015) -Hai la joacă afară . Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=pcYe0jggR7s  
Art & Hobby World – Totul despre anotimpul iarna (10 ianuarie 2021) . Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=UQpy7m5Wplk 
TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii (12 decembrie 2017) - Săniuța fuge - Cântece de iarnă. Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=81kPRMsA_7o     
 Ce-i lipseşte omului de zăpadă? #grădiniță#omdezăpadă#jocdeatentie                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=VeesarxVhi0 
CapritaVeronica1 – Iarna. Liveworksheets -https://www.liveworksheets.com/uy1489308bv 
TraLaLa – Cantece si desene animate pentru copii (20 noiembrie 2015) – Dansul fulgilor . Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=rMnJLroJOzw 
TraLaLa – Cantece si desene animate pentru copii (15 decembrie 2017) - Iarna, bucuria copiilor - Cântece de iarnă pentru copii de grădiniță. Youtube - https://
www.youtube.com/watch?v=zRIzgkvtMMI  
CuriosulIstetila(13 ianuarie 2021) - JocurileOlimpice - Sporturile de iarna pe înțelesul copiilor. Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=iVwoS7KasDI 
MihaelaGudac1- Compunerea numarului 6                                                  https://www.liveworksheets.com/ix1496197nf 
CuvinteMagice(11 ianuarie 2021) – Unde şi cum ne jucăm iarna? Aşa da/ aşa nu! . Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=EZJEb697l0c 
Luiza Ilie - Campionatul National de Patinaj Artistic, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=lWfC5tKzPek 
Arnico67 – Iarna . Wordwall - https://wordwall.net/ro/resource/8286336/iarna 
Nicoleta Zernescu(14 ianuarie 2021) - Cum ne ingrijim sanatatea in anotimpul Iarna?!. Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=a0lJHPxdS6I 
TraLaLa – Cantece si desene animate pentru copii (25 noiembrie 2015) - Joaca - Cântece de iarnă pentru copii. Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=tdf4VQuF1pg 
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