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ACTIVITATE INTEGRATĂ/  

 DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE: DŞ, DOS  

    (ştiinţă, activitate practic-gospodarească) 

 FORMA DE REALIZARE: joc didactic + activitate 
practic-gospodărească 

 TIPUL ACTIVITATII:  consolidare si verificare a 
cunoşinţelor 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacitatii de 
a întelege şi utiliza numerele şi cifrele, dezvoltarea 
gândirii matematice; Consolidarea activităţilor 
practic-gospodăreşti dobândite  anterior; Formarea 
sentimentelor de solidaritate cu semeni aflaţi în 
dificultate. 

 



OBIECTIVE: 
Activitate matematică 
a) cognitive: 
-să numere în limitele 1-5 în ordine crescătoare şi 
descrescătoare; 
-să recunoască grupele cu 1-5 elemente şi cifrele 
corespunzătoare; 
-să formeze perechi de obiecte prin punere în corespondenţă; 
-să utilizeze adecvat numele numeralelor ordinale: primul, al 
doilea...ultimul; 
-să identifice vecinii numerelor în limitele 1-5; 
-să raporteze numărul la cantitate şi invers; 
-să citească cifrele şi elementele corespunzătoare de pe 
cartonaş folosind un limbaj matematic adecvat. 
b) psihomotorii 
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie. 
c) afective 
-să participe cu interes la activitate. 
 



OBIECTIVE: 

Elemente de activitate casnică 

a) cognitive: 

-să respecte indicaţiile de pe cartonaş pentru aranjarea 

coşuleţului; 

-să-şi formeze şi exerseze deprinderi practice şi 

gospodăreşti de aranjare estetică a coşuleţului. 

b) psihomotorii: 

-să mânuiască materialele puse la dispoziţie pregătind 

coşuleţele pentru “Târgul de Paşte”. 

c) afective: 

-să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, 

placută, stimulativă la activităţi gospodăreşti;  

-să manifeste comportamente adecvate în raport cu 
exprimarea unui sentiment. 



STRATEGII DIDACTICE: 
Metode si procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, exerciţiul, 
problematizarea, turul galeriei,  
Material didactic folosit: iepuraş de pluş, 5 coşuri, 
jetoane cu cifrele de la 1-5,  flori, ouă din polistiren, 5 
iepuraşi din ipsos, ciuperci, muşchi de copac, cartonaşe, 
buburuze, măşti de iepuraş. 
FORME SI METODE DE EVALUARE: evaluare formativ-
continuă, aprecieri verbale, verificare orală, examinare 
prin probă practică. 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 
 



ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, inchiderea 
şi deschiderea ochilor, manipularea  materialelor, 
recompensa. 
REGULILE JOCULUI: copiii răspund la întrebările 
prezentate, îndeplinesc sarcinile cerute, aplaudă 
răspunsurile corecte, primesc stimulente. 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
-”Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. 
Didactica Publishing House, 2009; 
Curs PRET, Modul 3, „Noi repere ale educaţiei 
timpurii în grădiniţă”, 2009; 
-”Activitatea integrată  din grădiniţă", Editura 
Didactica Publishing House, Bucureşti 2008 
DURATA: 35 min. 
 

























































































 







 







 







 


