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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Data: noiembrie 2022 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit nr.37 Brăila 

Educatoare: Ionela Fedmașu/Irina Neagu 

Nivelul II- Grupa mare 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „De la Toamnă adunate…” 

Tema săptămânală: „Culorile toamnei în natură și în casa mea” 

Tema zilei: „Culori arămii în grădini și pe câmpii” 

Forma de realizare: Activitate didactică integrată  

Domeniul/Domeniile experiențiale: Domeniul Științe   

Tipul de activitate: formare și consolidare de cunoștințe 

Categorii/ Tipuri de activități:  ADP + ALA +ADE (DȘ) 

Mijloc de realizare:  vizionare material online, activitate practică, rezolvare chestionar 

Comportamente vizate: 

1. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, 

lungime, volum. 

2. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 

3. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative. 

Obiective operaționale: 

1.Să formeze grupe cu frunze/flori de toamnă după criteriile formă și culoare; 

2.Să descopere în mediul apropiat  obiecte care pot avea aceeași formă și culoare; 

3.Să traseze conturul frunzelor alese pe coala de lucru, cu creion cerat, apoi să acopere desenul 

cu un strat de acuarelă;  

4.Să experimenteze obținerea unei noi culori prin amestecul a două culori.   

Sarcini didactice: 

APD- Bine ați venit la grădiniță! 

Sarcina de lucru: Copiii vor răspunde salutului educatoarei, vor participa la stabilirea 

caracteristicilor zilei, vor descrie frunzele pe care le-au adunat cu o zi înainte, vor identifica alte 

obiecte care pot avea aceeași culoare sau aproximativ aceeași formă. 



ALA  

Artă: „Colaj frunzele toamnei” 

Sarcină de lucru: preșcolarii vor viziona materiale online demonstrative, vor respecta 

indicațiile și vor obține, prin desenare cu creion cerat și prin pictură pe suprafața dată, un colaj 

cu frunze de toamnă. 

 Știință: „Ce culoare am obținut?”  

Sarcina de lucru: preșcolarii vor folosi seringa sau pipeta  cu colorant alimentar sau cu apă în 

care s-a dizolvat acuarelă, pentru a umezi dischete demachiante, observând astfel fuzionarea 

culorilor și culorile nou obținute. Dischetele albe pot fi lipite sub forma unei coroane de copac.  

ADE:  

Domeniul Științe – „Toamna în culori” 

Mijloc de realizare – lectură după imagini 

Sarcina de lucru: preșcolarii vor descoperi imagini cu elemente specifice toamnei, vor formula 

propoziții coerente și corecte despre culorile regăsite în acest anotimp. Ideile preșcolarilor vor 

fi culese de educatoare în Jurnalul grupei.  

Strategii didactice: 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, lucrul individual 

Resurse online: https://www.ourboox.com/books/colaj-frunze-de-toamna/ 

https://www.ourboox.com/books/culorile-toamnei-experiment/  

https://learningapps.org/display?v=p02ypjkmj22  

https://wordwall.net/resource/38075176/potrive%c8%99te-crizantemele-dup%c4%83-

culoare-match-the-flowers-by 

https://wordwall.net/resource/38075383/alege-doar-florile-rosii 

https://learningapps.org/display?v=pk6reuvjc22 

https://learningapps.org/display?v=pt7gsctsj22  

 

https://learningapps.org/display?v=p0yqur19j22  

 

Resurse materiale: frunze de diferite forme și culori, coală de desen, creion alb cerat, acuarele, 

colorant alimentar, dischete demachiante, seringă sau pipetă, planșe ilustrate despre toamnă. 

Bibliografie: 

1.Curriculum pentru educație timpurie (2019) 

2. Scrisoare metodică 2022_MEC 

3. Ghid pentru preșcolari 

https://educatiacontinua.edu.ro/source/ghiduri/Ghid%20pentru%20prescolari.pdf 

4. Repere metodologice înv. preșcolar https://www.edums.ro/2020-

2021/Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar.pdf 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

  Întâlnirea de dimineaață are loc cu copiii așezați în semicerc pe pernuțe, fiecare dintre 

ei având în față un bloc de desen. Salutul are loc prin transmiterea de către preșcolari, din mână 

în mână, a unei crizanteme și rostirea unei încurajări pentru ziua care a început.  Pentru stabilirea 

caracteristicilor vremii din această zi, voi solicita copiii să privească afară și voi da posibilitatea 

ca, timp de 2 minute, fiecare copil să deseneze un simbol reprezentativ pentru Calendarul 

naturii, pe coala de desen aflată în fața fiecărui copil. Câțiva copii vor fi invitați să își prezinte 

desenul și să fie meteorologi de serviciu.  

  Noutatea zilei va fi reprezentată de prezentarea coșului cu frunze și flori de toamnă, 

adunate cu o zi în urmă. Voi descrie, cu ajutorul copiilor, câte o frunză din coș insistând asupra 

formei și mărimii. Voi solicia câțiva copii să descrie crizantemele din coș. Voi forma în fața 

copiilor mulțimi cu frunze de aceeași formă și culoare. Îi voi invita și pe ei să lucreze cu frunzele 

și florile adunate în coșuri individuale. Copiii vor lucra timp de 3-4 minute și apoi unii dintre 

ei vor răspunde la întrebări referitoare la culoarea frunzelor toamna, la cauza pentru care ele au 

căzut pe pământ, la locul de unde le-au adunat. Activitatea de grup constă în desfășurarea 

jocului mimatului: „M-am trezit, la grădiniță am pornit!”. După momentul de tranziție, „Câte 

unul pe cărare”, copiii reintră în sala de grupă și se așază în semicerc pentru a participa la 

activitatea frontală „Toamna în culori” (DȘ -lectură după imagini). Copiii sunt încurajați să 

formuleze propoziții despre conținutul imaginilor prezentate.  

             Ideile exprimate de preșcolari urmează a fi scrise în “Jurnalul grupei”, dar pentru ca 

acest lucru să fie posibil, preșcolarii trebuie să continue activitatea la Centrele de interes, unde 

vor aprofunda cunoștințele despre culorile toamnei. Le propun copiilor să plecăm într-o 

expediție în care să aflăm mai multe detalii despre frunze, flori și despre culorile din acest 

anotimp. La fiecare popas (centru de activitate) vor găsi materiale și instrumente pentru 

rezolvarea unor provocări. Explicațiile modurilor de rezolvare a sarcinilor vor fi prezentate cu 

ajutorul conținutului educațional online creat de educatoare. Pentru acest moment vom propune 

vizionarea  a două materiale online educative în care vor descoperi culorile toamnei, prin 

realizarea unui colaj cu frunze și a unui tablou cu amestec de culori. 

              Obținerea performanței se va face cu revenirea copiilor în semicerc, pentru activitatea 

frontală și prezentarea unor jocuri online realizate de educatoare. La solicitarea educatoarei, 

câte un copil indică posibila încercare pentru rezolvarea sarcinilor din jocurile online. Cadrul 

didactic poate bifa răspunsurile alese la indicația preșcolarului. 

              Evaluarea activității se poate realiza prin rezolvarea unui chestionar (educatoarea 

intervine doar pentru citirea sarcinilor și bifarea răspunsurilor alese de preșcolari).  Toţi 

preşcolarii vor fi felicitaţi pentru participarea la activitatea şi încurajaţi să revină la următoarele 

activități interactive. 

 

 

 

 

 

 



DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
SECVENȚE/ 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 

 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

 

MIJLOACE ȘI 

RESURSE 

MATERIALE 

 

EVALUARE 

1.Captarea 

atenţiei și 

anunțarea temei 

Încă de la începutul zilei se 

va orienta atenția 

preșcolarilor către tema 

zilei: „Culori arămii în 

grădini și pe câmpii” 

Conversaţia

, 

 

Explicaţia, 

 

Mesajul 

scris 

 

Frunze și 

crizanteme de 

diferite forme 

și culori 

  

 

Probă orală 

2. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

       Se prezintă copiilor 

tema zilei și obiectivele 

urmărite pe înțelesul lor, sub 

forma unei invitații de a 

porni într-o expediție pentru 

descoperirea culorilor 

toamnei. 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

Panou 

Întâlnirea de 

dimineață 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

3. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Se realizează la „Întâlnirea 

de dimineață” în momentul 

în care preșcolarii sunt 

solicitați să formeze mulțimi 

după criteriile date, folosind 

coșurile cu material 

individual.  

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Coșurile cu 

material 

individual 

 

 

 

Probă 

practică 

4.Prezentarea 

noului conținut 

și dirijarea 

învăţării  

 După momentul de 

tranziție, preșcolarii 

participă la activitatea 

frontală- lectură după 

imagini- „Toamna în 

culori”. Copiii alături de 

educatoare descoperă în 

imagini culorile toamnei și 

formulează propoziții despre 

alte obiecte din mediul 

grupei sau din natură unde 

regăsim aceste culori.  

Activitatea continuă cu 

prezentarea Centrelor de 

activitate, a materialelor 

puse la dispoziție, dar și a 

explicațiilor de rezolvare a 

sarcinilor de lucru 

prezentate în  format online.  

Preșcolarii vor  lucra în 

Centrul Artă pentru 

obținerea colajului din 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

Demonstrați

a 

 

 

Exercițiul 

 

Laptop, 

videopro-

iector, 

resursele 

online create 

de educatoare 

 

 

 

 

 

https://www.ou

rboox.com/boo

ks/colaj-

frunze-de-

toamna/ 

 

https://www.ou

rboox.com/boo

ks/culorile-

 

 

 

 

Probă orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

practică 

https://www.ourboox.com/books/colaj-frunze-de-toamna/
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frunze și în Centrul Știință 

pentru obținerea unor  culori 

din culori primare, prin 

umezirea dischetelor cu 

lichid colorat. 

toamnei-

experiment/  

5.Obținerea 

performanței 

Preșcolarii revin în 

activitate frontală și, la 

propunerea educatoarei, 

rezolvă sarcini de lucru sub 

forma unor jocuri create pe 

platforme educative online. 

 

Găsește umbra frunzelor! 

 

 

 

 

 

 

Potrivește crizantemele 

după culoare  

   

 

 

 

Alege doar florile rosii! 

 

 

 

 

 

Grupează florile de toamnă 

după culoare 

 

 

Numără frunzele și 

potrivește cifra 

corespunzătoare! 

 

 

 

Câte frunze vezi în 

imagine? 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

Laptop, 

videoproiector, 

resurse online 

create de 

educatoare 

https://learning

apps.org/displa

y?v=p02ypjkm

j22  

https://wordwa

ll.net/resource/

38075176/potri

ve%c8%99te-

crizantemele-

dup%c4%83-

culoare-match-

the-flowers-by 

https://wordwa

ll.net/resource/

38075383/aleg

e-doar-florile-

rosii 

https://learning

apps.org/displa

y?v=pk6reuvjc

22 

https://learning

apps.org/displa

y?v=pt7gsctsj2

2  

 

https://learning

apps.org/displa

y?v=p0yqur19j

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe 

practice 

Evaluarea 

activității 

Rezolvarea chestionarului 

cu ajutorul tehnic al 

adultului  

 

 

Exercițiul 

https://docs.go

ogle.com/form

s/d/1MKxWv

U1sTOshqj3qS

zX-

Aprecieri 

verbale 

Aprecieri 

asupra 

modului de 
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hmwF36H_Xc

bzGrBu5ZzFM

6k/edit 

 

participare 

la activitate 
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