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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 19.12.2017
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT:Grădiniţa Joldeşti, Liceul Tehnologic ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'' Vorona
GRUPA: Mare -Voiniceii
EDUCATOARE: Dumitraş Mirela
TEMA DE STUDIU: “ Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC : “Bucurie dăruim, bucurie noi primim''
SUBTEMA: “ Dăruim din suflet”
TEMA ZILEI: “Spiriduşi harnici ai moşului”
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinuturi integrate : (ADP+ALA1+ADE+ALA2)
TIPUL DE ACTIVITATE: Fixarea și consolidarea cunoștinţelor și a deprinderilor dobândite
DOMENIILE EXPERENŢIALE: DŞ, DOS
DURATA: 1 zi
SCOPUL ZILEI: Consolidarea cunostintelor despre numeratia in limitele 1-5; Consolidarea deprinderilor practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică; Lărgirea orizontului de cunoaştere şi respectare a obiceiurilor din preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun şi manifestarea sentimentelor de
bucurie faţă de această sărbătoare şi cultivarea unui comportament bazat pe generozitate şi dragoste faţă de semeni.
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, lună, poziţia în succesiunea zilelor săptămânii);
-să picteze decoraţiunile din ipsos, utilizându-şi creativitatea;
- să imbine fursecurile folosind cremă ;
-să lucreze respectând anumite reguli de igienă.
- să utilizeze corect materialele de lucru pentru a lucra cu tehnica şnuruirii;
-să decoreze traistuţa conform sarcinii de lucru;
-să constituie mulţimi cu 1-5 elemente după insuşirile date(culoare)
- să numere crescător şi descrescător in limita 1-5;
-să denumească corect vecinii numerelor, stabilind locul fiecaruia in şirul numeric;
- să raporteze corect numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
- să formeze mulţimi cu un element mai mult/mai puţin/tot atâtea faţă de altă mulţime;
- să raspundă motric la comenzile primite;
- consolidarea unui comportament civilizat în joc.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, convorbirea, învățarea prin cooperare, demonstraţia, didactic, observaţia, R.A.I., exerciţiul, lucrul în
echipă, problematizarea, turul galeriei.
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Mijloace didactice : Calendarul naturii, bulgăre din beteală, decoraţiuni din ipsos, culori acrilice, pensoane; fursecuri şi cremă, coli pentru scrisoarea
pentru Moş Crăciun, carioci, brad pentru expoziţia decoraţiunilor, cutie poştală, trăistuţe cartonate, şnur, diverse decoraţiuni, lipici, suport pentru
expoziţia de trăistuţe, bomboane ca răsplata la jocuri, cerc, coş de plastic, mingiuţă, bulgări din hârtie.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual

BIBLIOGRAFIE:
Smaranda Maria-Cioflica, Camelia Lazar, „Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009;
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008, MECI;
Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2012, Ed. Arlequin, Bucureşti;
Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2014, Ed. Arlequin, Bucureşti.
Neagu M. Beraru – „Activitati matematice in gradinita de copii”, Editura Polirom, Iasi 1997;
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ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
 Întâlnirea de dimineaţă: “Surprizele lui Moş Crăciun” - salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei
 Rutine: Sosirea copiilor
”Bine-i pentru sănătate / Să ai mâinile curate!” - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare
“Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;
Gustarea
 Tranziţii:
 După întâlnirea de dimineaţă, copiii vor continua cu programul de gimnastică zilnică.
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 Copiii vor fi invitați către centrele de interes prin câteva versuri: ,, Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/ Ne invârtim, ne răsucim
şi spre centre noi pornim!”
 Mergem la baie pe versurile "Unu, doi, unu, doi/ La baie mergem noi/ Pe mânuţe ne spălăm/ Ca apoi noi să mâncăm''
 Înainte de a trece la activitatea integrată pe domenii experiențiale, se va desfăşura jocul de mişcare “ Spiriduşul spune...”

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES:
 Copiii vor fi invitați către centrele de interes prin câteva versuri: ,, Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/ Ne invârtim, ne răsucim
şi spre centre noi pornim!”
ARTĂ: ''Spiriduşii pictează decoraţiuni pentru brad''
BIBLIOTECĂ:„Scrisoare pentru Moş''scriem şi desenăm lista de cadouri pentru copiii nevoiaşi.
JOC DE ROL: ''Spiriduşii cofetari-Fursecuri pentru copilaşi''.

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
Activitate practică DOS : ''Trăistuţa magică''
DŞ activitate matematică: ''Care spiriduş stie, câştigă!''

6

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE – ALA II
Jocul de mişcare: „Spiriduşii-aruncători de bulgări''

SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei debutează cu întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în cercul prieteniei pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii
grupei.
Educatoarea îi întâmpină cu salutul:

”Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit;
În cerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm!”
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Salutul zilei este: ''Bună dimineata, spiriduşi!'' Copiii se vor saluta prin metoda ,,Cerc interior- Cerc exterior” combinată cu metoda ,,Amestecă-ÎngheaţăFormează perechi”. Copiii vor forma două cercuri unul în interiorul celuilalt. La comanda educatoarei: Amestecă! cercurile se vor învârti în
direcţii diferite; la comanda : Îngheaţă! copiii se vor opri iar la comanda: Formează perechi! copiii din cercul interior se vor întoarce către copiii din cercul
exterior şi se vor saluta cu perechea din faţa lor.
Se trece la Întâlnirea de dimineaţă, efectuarea prezenţei copiilor – o fetiţă va număra câţi băieţi sunt în total şi un băiat va număra fetiţele. Completarea
calendarului naturii ,,A-nceput o nouă zi/ Cum e vremea azi, copii?”va fi făcută de către meteorologul de serviciu, un copil, care va verbaliza acţiunile
efectuate, punându-se accent pe modificările apărute în natură
Este ales copilul zilei care urmeaza sa prezinte calendarul naturii şi prezenţa.
Calendarul naturii - Vom denumi anotimpul în care ne aflăm şi voi îndruma copiii să privească afară, pe fereastră, vom aşeza împreună jetonul
corespunzător stării vremii. Apoi copiii sunt îndemnaţi să spună ce au observat ei dimineaţă cănd au venit la grădiniţă şi cum ne îmbrăcăm în acest
anotimp. Se va completa calendarul cu ziua săptămânii, data, luna, anul, iar copilul zilei, ajutat de educatoarea indică jetoanele pe care sunt scrise
denumirile acestora.
Activitatea de grup - Folosind metoda interactiva R.A.I, activitatea de grup se va realiza prin jocul “De ce îţi place Crăciunul?” Copiii vor arunca de
la unul la altul „bulgarele fermecat” (din beteala) şi vor preciza un motiv pentru care le place sărbătoarea.
Noutatea zilei - ,,Este o zi specială pentru că avem oaspeţi!’’ - educatoarea va îndrepta atenţia spre musafirii din sala de grupă, care au venit la ei să îi
vadă cât sunt de cuminţi şi căt de multe lucruri ştiu ei despre anotimpul iarna.
După intâlnirea de dimineaţă urmează momentul de gimnastică zilnică efectuat prin jocul:''Mi-a cerut boierul sa-i macin piperul!''
Are loc captarea atenţiei prin prezentarea de către educatoare e cutiei cadou găsită in sala de grupă. Se deschide cutia şi se observă că este trimisă de la
Moş Craciun. In scrisoare Mos Crăciun ne roagă să fim spiriduşii lui pentru o zi, ca sa ii putem fi de folos.
Din anii trecuţi, el ştie că sunt copii nevoiaşi la noi in sat şi ne roagă sa-i ajutăm ca să facem surprize şi mai mari celor mai puţin avuţi.
Astfel, avem diverse sarcini de indeplinit.
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 Tranziţie: Copiii vor fi invitați către centrele de interes prin câteva versuri: ,, Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/ Ne invârtim, ne
răsucim şi spre centre noi pornim!”
La centrul JOC DE ROL copiii vor imbina fursecurile folosind cremă.
La centrul ARTĂ copiii vor picta decoraţiunile pentru brad.
La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor putea scrie lui Moş Crăciun o scrisoare desenând ceea ce cred ei ca au nevoie copiii nevoiaşi din sat.
După finalizarea lucrării la un centru, copiii pot să îşi aleagă un alt sector. Se continuă până la sunetul clopoţelului.
Rutina: ”Locul meu de joacă e curat şi frumos”- exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;
Se vor expune decoraţiunile de brad in brăduţul din grădiniţă, se vor aşeza fursecurile lângă brad, iar scrisorile le vor pune in cutia poştală existentă
in grădiniţă.
Înainte de a trece la activitatea integrată pe domenii experiențiale, se va desfăşura jocul de mişcare “ Spiriduşul spune...”
Vom continua să il ajutăm pe moş incercând să realizăm toate sarcinile din scrisoare.
La activitatea practică vom realiza trăistuţe pentru copii ca să aibă cu ce merge la colindat. După ce vom incălzi mânuţele şi vom intui materialul prezent
pe măsuţe, vom imbina prin şnuruire trăistuţele apoi le vom decora cu diverse decoratiuni specifice.
Rutină: Bine-i pentru sănătate
Să ai mâinile curate.
 Mergem la baie pe versurile "Unu, doi, unu, doi/ La baie mergem noi/ Pe mânuţe ne spălăm/ Ca apoi noi să mâncăm''
Rutină: Gustarea
 După activitatea practică, se va desfăşura jocul distractiv:''Ingheaţă''
 Activitatea matematică se va incepe pe versurile: Ne-am jucat, ne-am relaxat/Acum e vremea de lucrat!''
Tranziţie: joc distractiv ''Ingheaţă'
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Secvenţa II ADE – DŞ
După cum ne-a scris moşul in scrisoare, urmează să organizăm un concurs ''Care spiriduş ştie, caştigă '', iar echipele vor caştiga bomboane pe care le vor
dărui copiilor care nu au posibilităţi materiale.
Vom impărţi grupa in 2 echipe, echipa spiriduşii reni şi echipa spiriduşii oameni de zăpadă.
In trăistuţa de la moş primită, găsim plicul cu sarcinile concursului, in care se găsesc 6 probe pentru intrecere.
După ce are loc concursul, vom vedea câte bomboane am reuşit să strângem pentru copii şi le aşezăm langă brad.
Cu tranziţia'' De lucrat, am lucrat /De numărat, am numărat /Acum e vremea iarăşi de jucat''se face trecerea către ALA II.
ALA II

Jocul de mişcare „Spiriduşii-aruncători de bulgări”

Activitatea se încheie cu aprecieri legate de modul în care preşcolarii au participat la activitate pe parcursul întregii zile.
Drept recompensă, copiii primesc bomboane. Se intonează cantecul ''Moş Crăciun.''
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EVENIMENTUL DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

STRATEGII
DIDACTICE

EVALUARE

Se asigură condiţiile necesare desfăsurării activităţii:

Moment
organizatoric

- aerisirea sălii de grupă;
- pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea activității;
- crearea atmosferei optime de lucru.
- aşezarea mobilierului pe grupe şi semicerc;
- organizarea colectivului de preşcolari;
conversaţia
ADP - Activităti de dezvoltare personală
Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi
R.A.I.
în semicerc.
Salutul
frontal
Prezenţa
individual
Calendarul naturii
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observarea
comportam
entului
iniţial al
copiilor

relaţionare
prin acţiune
şi
comunicare

Conversaţia
Activitatea de grup
Noutatea zilei
Gimnastică

Captarea
atenţiei

Exerciţiu

stimularea
interesului

elementul
surpriză

Observarea
Comportamen
tului verbal
şi
nonverbal
al copiilor

Educatoarea descoperă într-o parte a grupei 2 cutii şi o scrisoare. Se
deschide scrisoarea şi se constată că este trimisă de Moş Craciun-anexa1

In scrisoare Mos Crăciun ne roagă să fim spiriduşii lui pentru o zi.

Anunţarea
temei

conversaţia
problematizarea

Din anii trecuţi, el ştie că sunt copii nevoiaşi la noi in sat şi ne roagă sa-l
ajutăm să facem surprize acestor copilaşi. Primirea căciuliţelor magice.

observaţia

Astfel, avem diverse sarcini de indeplinit.
conversaţia
Vom putea să deschidem altă cutie după ce folosim materialele din cutia pe euristică
care am desfăcut-o.
explicaţia
Se anunţă obiectivele zilei:
 să lucrăm pe centre de activităţi cu materialele trimise de Moş Crăciun.
 să confecţionăm trăistuţe,
 să desfăşurăm un joc concurs;


Tranziţie: ,, Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap,
trap/ Ne invârtim, ne răsucim şi spre centre noi pornim!”
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ALA 1 - Are loc activitatea pe centre:

Desfăşurarea
activităţii

ARTĂ: ''Spiriduşii pictează decoraţiuni pentru brad''
BIBLIOTECĂ:
„Scrisoare pentru Moş'' scriem şi desenăm lista de cadouri de care au
nevoie copiii nevoiaşi.-anexa 2

explicaţia
observaţia
exerciţiu
munca în echipă

JOC DE ROL: ''Spiriduşii cofetari-Fursecuri pentru copilaşi''
Copiii intuiesc materialele, îi anunţ sarcinile de lucru si voi da explicaţiile
munca
necesare înţelegerii acestora.
individuală
turul galeriei
Copiii își aleg singuri centrul de interes la care doresc să lucreze, iar după
finalizarea sarcinii, vor putea schimba locul. Sunt apreciați copiii care
explicaţia
vorbesc frumos unul cu celălalt, fără să țipe.
conversaţia
După terminarea activităților, se aude un sunet de clopoțel, semn că trebuie
demonstrare
să realizăm o expoziție cu produsele activităților pe centre de interes.
Expoziția se realizează pe o măsuță la intrarea în grupă, unde se găseşte şi
un brad mic, insistându-se pe aspectele pozitive ale fiecărui produs
realizat.
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analiza
produselor
activităţii
aprecierea
rezolvării
corecte a
sarcinilor
date
stimulente

Tranziţie: Joc distractiv “Spiriduşul spune...”
ADE I DOS
Se va deschide si cea de a doua cutie de la Moş şi găsim o traistă cu mai
multe materiale de lucru.

conversaţia
euristică
observarea
comportam
entului
verbal
şi
nonverbal
al copiilor

demonstrare
exerciţiul

Conversaţie
exerciţiul
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aprecieri
verbale

Educatoarea intreabă copiii dacă ştiu ce este o traistă şi le explică că se
foloseşte şi pentru mers cu colinda.
Se anunţă copiii că vor realiza o trăistuţă pentru alţi copii necăjiţi.

Se intuiesc materialele primite: şnur colorat, carton cu orificii dispuse pe
margini.
Educatoarea explică şi demonstrează realizarea trăistuţei.
Inainte de rezolvarea sarcinilor, se vor efectua cateva exerciţii de incălzire a
mâinilor:'' Avem pe mânuţe 10 spiriduşi(arătăm degetele), ii rugăm să ne
facă puţin masaj la obrăjori, la bărbie,la urechiuşe, la năsuc (stângem uşor
nasul şi ne zicem numele)la căpuşor, apoi relaxăm spiriduşii prin
exerciţii de scuturare a mâinilor''
Copiii realizează lucrările fiind supravegheţi de educatoare şi ajutaţi cu
informaţii suplimentare.
 Rutina- gustarea.
 Mergem la baie pe versurile "Unu, doi, unu, doi/ La baie mergem noi/
Pe mânuţe ne spălăm/ Ca apoi noi să mâncăm''.
 Moment de relaxare după masă: jocul distractiv'
 Ingheaţă''.
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Obţinerea
performanţei

relaţionare

Secvenţa II DŞ

conversaţia

Se continuă cu jocul propus de Moş care se numeşte ''Care spiriduş ştie,
câştigă!''Vom impărţi grupa in 2 echipe, echipa spiriduşii reni şi echipa
spiriduşii oameni de zăpadă.
In trăistuţa de la moş primită, găsim plicul cu sarcinile concursului, in care conversaţia
se găsesc 6 probe pentru intrecere.
Explicarea jocului
explicaţia
Se vor nominaliza echipele formate, vor primi ecusoane şi li se prezintă
coşuleţele unde se vor pune premiile ca să putem observa care echipă
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prin acţiune şi
comunicare

aprecieri
asupra
rezolvării
problemelor

munca în echipă
câştigă.
Se intuieşte materialul: trăistuţele realizate la activitatea anterioară, suport
pentru a expune trăistuţele, jetoane cu cifre , bomboane etc.
Explicarea regulilor. Se explică regulile:
-fiecare probă este scrisă pe bileţele,
-bileţelele se regăsesc în plicuri, fiecare plic conţine o probă;
-copilul numit din fiecare echipă va rezolva corect sarcina de pe bileţel;
-în urma rezolvării corecte a probei, fiecare echipă va primi câte
o bomboană.
Jocul de probă.Are loc demonstrarea jocului de către cele 2 echipe prin
rezolvarea sarcinilor date de educatoare:-numără trăistuţele roşii,

demonstraţia

-numără trăistuţele albastre.
Proba nr.1. a.sortează trăistuţele de aceeaşi culoare;

b.asociază un număr fiecarei mulţimi de trăistuţe;
Proba nr.2.a. formează o mulţime cu un element mai mult decât
arată
cifra 4;
b.formează o mulţime cu un element mai puţin decât arată cifra 4;
Proba nr.3.a.spune care sunt vecinii mai mici ai nr.2 şi 4;
b.spune care sunt vecinii mai mari ai nr.2 şi 4;
Proba nr 4.a.Numără crescător1- 5;
b.Numără descrescător 5-1;
Proba nr.5.a.Spune a câta mulţime este mulţimea trăistuţelor roşii;
b.Spune a câta mulţime este mulţimea trăistuţelor albastre;
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munca în echipă

Asigurarea
feed-backului

Încheierea
activităţii şi
evaluarea

problematizarea
Proba nr.6 - a păcălelii. Voi cere pe rând copiilor să inchidă ochii, timp in observaţia
care voi introduce o schimbare la grupele de trăistuţe formate, exerciţiul
verbalizând intenţionat greşit, cu scopul de a observa spiritul de
observaţie al copiilor.
Aceştia sesizează greşeala şi o corectează.

Pentru că au lucrat frumos e timpul să jucăm un joc nou. Se vor
desfăşura jocuri de miscare: „Spiriduşii-aruncători de bulgări''.
Pentru acest joc avem nevoie de câteva coli de hârtie albă, un cerc de HulaHoop, un coș de rufe, o minge de ping-pong și o sticlă goală de suc.Cum

Explicaţia
Demonstraţia

se joacă:
faceți bulgări din hârtie

puneți cercul pe covor și încercăm să aruncați bulgării în cerc

punem coșul de rufe pe masă și încercați să aruncați bulgării în coș

punem mingea pe gura sticlei de plastic și încercați să o dărâmați cu
bulgării de hârtie fără să lovim sau să dărâmăm sticla.
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Exerciţiul

Conversaţia

Activitatea zilei este finalizată, se fac aprecieri asupra efortului depus de
către copii. Drept recompensă primesc bomboane.
Se intonează cântecul „Moş Craciun''.
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aprecieri
asupra
întregii
activităţii
stimulente

ANEXE
''Spiriduşii, aruncătorii de bulgări''
Pentru acest joc avem nevoie de câteva coli de hârtie albă, un cerc de Hula-Hoop, un coș de rufe, o minge de ping-pong și o sticlă goală de suc.
Cum se joacă:





faceți bulgări din hârtie
puneți cercul pe covor și încercăm să aruncați bulgării în cerc
punem coșul de rufe pe masă și încercați să aruncați bulgării în coș
punem mingea pe gura sticlei de plastic și încercați să o dărâmați cu bulgării de hârtie fără să lovim sau să dărâmăm sticla.
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Dragi copii,
Sunt Moş Crăciun, am trecut mai devreme pe la voi in grupă, am vrut să vă intâlnesc,dar nu era nimeni şi am lăsat scrisoarea
impreună cu o cutie.
După cum ştiţi, in fiecare an eu duc cadouri la toţi copiii, insă in acest an am nevoie de voi să mă ajutaţi. In sat la voi sunt copii care
nu au atâtea jucării ca voi, nu au nici brad de Crăciun, ei sunt copii mai nevoiaşi. Astăzi vreau să lucrăm pentru ca să fie şi ei
fericiţi de Crăciun.Vă trimit câte o căciulă de moş realizate in atelierul meu de către spiriduşi. Ele sunt magice şi vă vor ajuta să
lucraţi repede şi bine.
Astăzi vom picta decoraţiuni pentru brad, vom umple fursecuri cu cremă şi vom scrie o scrisoare pe care mi-o veţi trimite, desenând
ceea ce copiii nevoiaşi ar avea nevoie.
Apoi veţi confecţiona trăistuţe şi le veţi decora, urmând apoi un concurs la care veţi caştiga bomboane pe care le veţi oferi acestor
copii.
Aştept să ne intâlnim, să povestim cum a decurs ziua de astăzi! Spor la treabă!
anexa 1
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anexa2
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