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Modalităţi de aplicare a Curriculumului pentru educaţie timpurie în contextul 

actual 
 
 

EDUCATOARE: CARAMAN NICOLETA / ERCUŢĂ ELENA 

GRĂDINIŢA CU PP NR. 11 BRĂILA 

NIVEL: II  

GRUPA mare ,,Fluturașilor” Step by step 

TEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?” 
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „EU ŞI CEILALŢI”  

TEMA SĂPTĂMÂNII: „SĂNĂTOŞI ŞI VOIOŞI” 

TEMA ZILEI (ACTIVITĂŢII): „ÎNĂUNTRU-AFAREI TALE” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare, consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADE  - Domeniul Ştiinţă şi Domeniul estetic creativ 

DURATA: 1 ZI  

 

ACTIVITĂŢI  DE ÎNVĂŢARE:   

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ:  

Rutine: sosirea şi primirea copiilor, deprinderi de autoservire, deprinderi igienico-sanitare 

Întâlnirea de dimineaţă: ,,Înăuntru- afarei tale” 

Salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei. 

Tranziţii: deplasarea pe centre, exerciţii de mişcare, fragmente ritmico-melodice  

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

ACTIVITATE  INTEGRATĂ:  ÎNĂUNTRU-AFAREI TALE – DŞ+DEC 

 

DOMENIUL ŞTIINŢĂ  „Explorăm interiorul corpului”- explorare-investigare 

DOMENIUL ESTETIC CREATIV „ Inăuntru -afarei tale”- pictură 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ŞI COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

 

1. Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat 

1.5 Realizează, în mod dirijat, activităţi simple de investigare a mediului, folosind 

instrumente şi metode specifice; 

    2.   Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mişcării 

        2.1 Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul, etc.) în interacţiunea cu mediul 

apropiat; 

        2.3 Îşi coordonează mişcările în funcţie de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii; 

    3.   Activare şi manifestare a potenţialului creativ 

        3.2 Demonstreză creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice; 

        3.3 Demonstrează simţ muzical ritmic, armonie prin cântec, joc cu text şi cânt, dans, etc. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL DOMENIILOR EXPERENŢIALE: 

1. Să recunoască organele interne, organele de simţ, oasele corpului uman; 

2. Să precizeze rolul organelor interne, al organelor de simţ , al oaselor corpului uman; 

3. Să identifice poziţia organelor interne, a oaselor corpului, a vaselor de sânge; 

4. Să atribuie organelor culorile utilizate în realizarea lucrării artistico-plastice. 
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 ACTIVITĂŢI  PE CENTRE ÎN CADRUL ADE 

1. DOMENIUL ŞTIINŢĂ : Cunoașterea mediului 

Tema: „Explorăm interiorul corpului’’ 

Mijloc de realizare: explorare-investigare 

2. DOMENIUL ESTETIC CREATIV: Activitate artistico-plastică 

Tema: „ Inăuntru -afarei tale” 

Mijloc de realizare: pictură 

 

 STRATEGII DIDACTICE: 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, explorarea, expoziţia. 

Resurse materiale: machete ale unor organe interne ale corpului uman, oase, craniu, vase de 

sânge, planşe duble cu corpul uman, lanterne, maiouri cu conturul organelor interne, acuarele, 

pensule, pahare cu apă, şerveţele. 

Forme de organizare: pe grupuri, individual. 

Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale. 

 

ALFABETIZARE: Semne grafice 

Tema: Alunelu 

Sarcini de lucru: copiii primesc o muzicogramă pentru melodia Alunelu. Aceasta cuprinde 

semne grafice pe care copilul trebuie să le urmarească cu degetul pe planşă în timp ce ascultă 

muzica.  

Mijloc de realizare: muzicograma 

Strategia didactică 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Resurse materiale: planşe cu semne grafice, boxă, cântec Alunelu. 

Forme de organizare: individuală, în echipă. 

 

MANIPULATIVE:  Puzzle 

Tema: „Organele şi locul lor în corp”  

Sarcini de lucru: copiii vor realiza un puzzle mare şi unul mic cu părţile componente ale 

corpului şi organele interne. 

Mijloc de realizare: puzzle 

Strategia didactică 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Resurse materiale: piese de puzzle plastifiate de mari şi mici dimensiuni. 

Forme de organizare: individuală, în echipă. 

 

JOC DE ROL: Exersarea rolurilor sociale 

Tema: „Specialişti în igiena orală” / „Radiografia mâinii” 

Sarcini de lucru: copiii vor exersa perierea dinţilor (pe machetă) şi vor realiza „radiografia” 

mâinii prin cernerea făinii. 

Mijloc de realizare: joc de rol 

Strategia didactică: 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, jocul. 

Resurse materiale: machete ale dinţilor, periuţe şi pastă de dinţi, coli de carton negre, făină, 

sită pentru cernut, castronele, beţişoare de urechi, şerveţele. 

Forme de organizare: individuală. 

 

CONSTRUCŢII: Construcţii cuburi lemn colorate 

Tema: „Conturul corpului” 

Sarcini de lucru: copiii vor aşeza cuburi de lemn pe cola de carton realizând silueta unui copil. 
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Mijloc de realizare: joc de construcţii 

Strategia didactică: 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Resurse materiale: cuburi de lemn colorate, planşă cu conturul corpului la dimensiune reală. 

Forme de organizare: în echipă. 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE: 

JOCURI MUZICALE PRIN METODA ORFF:  

1. Joc muzical Kokoleoko 

2. Joc muzical Klene heselnuss – Alunelu 

 

FINALITATE : EXPOZIŢIE CU PRODUSELE REALIZATE 
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SCENARIUL ZILEI 

Ziua începe cu jocul liber ales. 

 Rutine: deprinderi de autoservire, deprinderi igienico-sanitare.  

Moment de mişcare: preşcolarii grupei desfăşoară împreună cu educatoarea înviorarea 

de dimineaţă. Mişcarea se face pe muzică şi cuprinde exerciţii distractive cu caracter imitativ 

(metoda Kodaly). Jocurile se desfăşoară pe hol pentru a păstra distanţa fizică recomandată, fiind 

adaptate cu scopul de a nu fi prea solicitante şi a nu depune efort fizic intens.  

1. Fă ca mine - Minoesjka (pentru partea superioară a corpului): copiii stau în cerc, 

fiecare în dreptul bulinei de pe podea, pentru a păstra distanţa. Un copil stă în mijloc 

şi face anumite mişcări cu partea de sus a corpului pe care ceilalţi din cerc trebuie să 

le imite. Alege un alt copil care îi ia locul şi la refren execută alte mişcări. Scopul 

este să îşi coordoneze mişcările. Melodia este antrenantă dar mişcările nu presupun 

efort intens şi nici contact. 

2. Dans în cercuri (pentru partea inferioară a corpului): fiecare copil din cerc, păstrând 

aceeaşi distanţă, are în faţă o bulină mare. Pe parcursul jocului educatoarea execută 

paşi simpli în ritmul melodiei, copiii stau şi privesc atenţi, apoi execută şi ei în 

acelaşi ritm. Se exersează mişcarea faţă de un spaţiu dat în interior/exterior, în 

faţă/spate şi stânga-dreapta. 

3. Clap your hands: este un cântecel prin care exersăm pronunția părţilor corpului în 

limba engleză şi facem mişcare, conform versurilor. 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul.  

Salutul: Copiii sunt aşezaţi pe scăunelul personal marcat prin fotografia fiecăruia şi la 

distanţă, marcată prin bulina de pe podea. Salutul se realizează printr-un cântecel prin care se 

exersează limba engleză dar şi asocierea parţilor corpului cu anumite emoţii: 

Hello, hello, how are you today? (Copiii se salută făcând semn cu mâna) 

I am happy, happy! (Copiii indică spre gură, arătându-şi zâmbetul) 

Hello, hello, how are you today? (Copiii se salută făcând semn cu mâna) 

I am sad, sad! (Copiii indică spre faţă, arătându-şi tristeţea) 

Hello, hello, how are you today? (Copiii se salută făcând semn cu mâna) 

I am hungry, I’m hungry today! (Copiii indică spre burtică, arătându-şi foamea) 

 

 Prezenţa se desfăşoară prin identificarea copiilor absenţi şi numărarea celor prezenţi, 

printr-o scurtă conversaţie. 

Calendarul naturii: meteorologul zilei va aşeza la panou simbolurile specifice pentru 

starea vremii, ziua, data, anotimpul şi ora întânirii. 

Activitatea de grup: se realizează prin momentul de lectură. Educatoarea va citi din 

cartea „Înauntru-Afarei tale”.Totul despre corpul uman” de Tish Rabe. Este ultima zi de lectură 

din călătoria propusă de personajul cărţii Cotoi cu Pălărioi cu submarinul Înăuntru-lui-Afară, 

prin corpul uman.  

Noutatea zilei constă în descoperirea de către copii a materialelor didactice necesare 

desfăşurării activităţilor.   

Anunţarea temei: Activitatea de astăzi se numeşte „Înăuntru-Afarei tale” şi o vom 

desfăşura în următoarele centre: ştiinţă, artă, alfabetizare, manipulative, joc de rol, construcţii. 
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La Centrul Ştiinţă copiii au în coşuleţe machete al unor ogane interne ale corpului 

uman, oase, craniu, etc. pe care le observă, le recunosc, le denumesc şi precizează ce rol au în 

organism. De  asemenea, copiii au planşe duble cu corpul uman pe care le explorează cu ajutorul 

luminii, folosind lanterne prin spatele acestora. La lumină ies la iveală organe, vase de sânge sau 

scheletul, ca și cum copiii ar face o ecografie sau o radiografie. 

La Centrul Artă copiii pictează pe maiouri organele interne. Ei atribuie culorile fiecărui 

organ şi experimentează locul fiecărui organ  în corp prin îmbrăcarea maiourilor după ce acestea 

s-au uscat, folosind în acelaşi timp şi alt suport de lucru în afara hârtiei.  

La Centrul Alfabetizare copiii primesc o muzicogramă pentru melodia Alunelu. 

Aceasta cuprinde semne grafice pe care copilul trebuie să le urmărească cu degetul pe planşă în 

timp ce ascultă muzica. Se dezvoltă ritmul, auzul dar mai ales coordonarea ureche-ochi-mână. 

La Centrul Manipulative copiii au siluete  ale corpului uman, fetiţă şi băiat şi organe pe 

care trebuie să le plaseze la locul potrivit, având ca suport, în caz de nevoie planşe cu corpul 

uman. De asemenea copiii au un puzzle mare, de dimensiunea unui copil pe care să îl 

întregească şi să ataşeze organele. 

La Centrul Joc de rol copiii experimentează igiena orală prin perierea cu periuţa de 

dinţi şi pastă a machetelor dinţilor. De asemenea realizează o radiografie a oaselor mâinii: pe o 

coală de carton negru copilul aşază mâna peste care cerne făina. Ridicând mâna rămâne conturul 

acesteia. În interior, copilul aşază beţişoare de urechi formând scheletul mâinii. Astfel copilul 

poate explora dinspre exterior spre interior. 

La Centrul Construcţii preșcolarii au silueta unui copil pe o coală de carton, pe 

conturul căreia trebuie să aşeze cuburi din trusa de construcţii, pentru a explora forma corpului. 

Pentru pauzele de dezinfectare a suprafeţelor şi momentelor de aerisire a clasei am 

desfăşurat următoarele jocuri: 

1. Joc de mimă: copiii stau în acelaşi cerc cu care s-au obişnuit. Un copil extrage un 

jeton pe care este silueta unui corp într-o anumită poziţie ( cu mâinile în sus, cu capul 

în jos, într-un picior, etc.). Copilul execută aceaşi poziţie iar ceilalți îl imită. El îi 

urmăreşte şi îl numeşte pe cel care consideră că a imitat cel mai bine, în locul său. 

Jocul se repetă. Scopul este de a exersa diferite poziţii ale corpului. 

2. Oglinda: copiii sunt aşezaţi pe scaunele, în cerc, păstrând distanţa. În mijloc o 

pereche de copii au între ei o ramă care imită o oglindă. Copilul numit de educatoare 

execută grimase, miscări fine cu capul, cu mâinile. Copilul de pe cealaltă parte a 

„oglinzii” trebuie să imite mişcările, cât mai corect şi rapid. Scopul este de a-şi 

coordona mişcările. 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE: 

JOCURI MUZICALE PRIN METODA ORFF:  

1. Joc muzical Kokoleoko: copiii stau în cerc pe scăunele şi execută în sincron cu 

educatoarea mişcări în ritmul muzicii, unele în aceeaşi poziţie pentru ambele mâini, 

altele în poziţii opuse/încrucişate. Gradul de dificultate constă în coordonarea mişcărilor. 

2. Joc muzical Klene heselnuss – Alunelu: copiii sunt aşezaţi în două coloane, faţă în faţă, 

pentru a forma perechi de la distanţă şi au în mâini beţe de lemn. Pe parcursul melodiei 

se deplasează uşor spre dreapta şi apoi spre stânga, apoi lovesc beţele cu perechea din 

faţă, de la distanţă. Dificultatea constă în a sincroniza atât paşii cât si bătăile beţelor, 

ritmul crescând ușor spre finalul melodiei. 
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FINALITATEA ACTIVITĂŢII: am organizat o expoziţie cu lucrările copiilor din 

această zi dar şi din alte zile, copiii au îmbrăcat maiourile şi am făcut pozele de final. Copiii au 

muncit mult, au fost emoţionaţi pentru că au fost filmaţi, dar au fost încântaţi de activităţile 

desfăşurate. 

 

 

 

 

 

  


