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INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Tema: «Este ziua Reginei albiniţelor»
1. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):

BIBLIOTECĂ: «Prietenii albiniţelor» - prezentare Power Point
CONSTRUCŢII: «Stupul/Căsuţa albiniţelor» - construcţii din lego 
JOC DE ROL: «Tortul Reginei albiniţelor» - elemente practice-
gospodăreşti
ARTĂ: «Poieniţa cu flori pentru albiniţe» - activitate practică – aplicaţie
NISIP ŞI APĂ: «Muşuroiul furnicuţelor»

2. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): DŞ + DOS
Domeniul ştiinţă - “Numără şi socoteşte”- joc didactic matematic
Domeniul om şi societate - „Aranjăm masa festivă pentru Regina 
albiniţelor”, elemente de activitate casnică

3. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA):
«Jocul păcălelilor» - joc distractiv
«Insectele vesele» - joc distractiv



SALUTUL
Educatoarea spune copiilor: “Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au 

sosit, / În cerc  să ne adunăm, / Cu toţii să ne salutăm! “
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi 

educatoare, prin intermediul salutului de dimineaţă. 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe periniţe,  se salută reciproc şi 

se prezintă. Se face prezenţa copiilor.
În continuare copiii vor recita poezia “Bună dimineaţa”  şi “În 

fiecare dimineaţă” - prin mişcările sugerate de textul poeziilor se 
realizează în acelaşi timp şi gimnastica de înviorare.

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI
După salutul de dimineață, voi iniția o discuție cu copiii referitoare 

la anotimpul primăvara și trezirea naturii la viață. Copiii îşi vor reaminti 
care este tema săptămânii (“În lumea  insectelor”) şi vor 

enumera insectele cunoscute. 



ACTIVITATEA DE GRUP
Se desfăşoară jocul  “Zboară, zboară”.

NOUTATEA ZILEI
Vor completa “Calendarul naturii”.
Educatoarea anunţă  copiii că astăzi “Este ziua Reginei

albiniţelor”. Acesta  este deja în drum spre gradiniţă şi le propune 
copiilor să o ajute să-i pregătească Reginei albiniţelor  o petrecere 
surpriză. 

Le precizează copiilor ca le-a pregătit pe centrele de interes
diverse materiale pentru pregătirea zilei albiniţei.

Se stabileste noutatea zilei – “Este ziua Reginei albiniţelor”  
(se ataşează o imagine cu regina albiniţelor la buzunarul 
corespunzător).

Se va trece pe la fiecare centru de interes deschis, le voi 
explica copiilor ce au de lucru, după care aceştia îşi vor exprima 
dorinţa de a lucra pe centrul de interes dorit.



2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA)

TEMA: «Este ziua Reginei albiniţelor»
TIPUL ACTIVITATII: consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: activităţi pe centre de interes
SCOPUL ACTIVITATII: consolidarea cunoştinţelor despre insecte, 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora, îmbogăţirea 
cunoştinţelor despre insecte.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: 

Mediul educaţional – sala de grupă va fi amenajată astfel încât 
să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune - 5 
centre de interes.

Voi pregăti “Oferta” zilei pe centre de interes astfel încât copiii să 
aibă posibilitatea să aleagă locul preferat în funcţie de disponibilitate. 
Materialele de la centrele de interes vor fi alese în strânsă corelare cu 
tema săptămânii “În lumea insectelor”.



Centrul de interes: BIBLIOTECĂ
TEMA: “Prietenii   albiniţelor” - prezentare Power Point



Centrul de interes: CONSTRUCŢII
TEMA: “Stupul/Căsuţa albiniţelor” - construcţii din lego





Centrul de interes:  JOC DE ROL
TEMA: “Tortul Reginei albinițelor”















 

 
 

   

REŢETĂ TORT 

BLAT DE TORT FRIŞCĂ 

PORTOCALE CĂPŞUNI BANANE 



Centrul de interes: ARTĂ
TEMA: “Poieniţa cu flori” – aplicaţie







Centrul de interes: NISIP ŞI APĂ
TEMA:  “Muşuroiul furnicuţelor”





2. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
ACTIVITATE INTEGRATĂ:

Domeniul ştiinţă - “Numără şi socoteşte”- joc didactic matematic
Domeniul om şi societate - „Aranjăm masa festivă pentru Regina 
albiniţelor”, elemente de activitate casnică

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE: DŞ + DOS
FORMA DE REALIZARE: joc didactic + elemente de activitate casnică
TIPUL ACTIVITATII: consolidare  a cunoştinţelor şi deprinderilor
SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea cunoştinţelor privind numeraţia în limitele 
1-5, integrarea deprinderilor practic - gospodăreşti în contexte diferite. 
OBIECTIVE:

Activitate matematică:
- să recunoască cifrele de la 1-5;
- să pună în corespondenţă cifra cu numărul de obiecte;
- să numere crescător de la 1-5 şi descrescător de la 5-1;
- să identifice primul, al doilea …. ultimul element  dintr-un şir de  5 
elemente; 

- să mânuiască cu abilitate materialele;
- să respecte regulile şi sarcinile date.

Activitate practică cu elemente de activitate casnică:
- să pregătească o masă festivă interacţionând activ cu partenerii de joc;
- să respecte regulile grupului în diferite contacte cu copiii şi în jocuri;
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă la 
activităţi gospodăreşti;



STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal, demonstraţia, 
exerciţiul, jocul – metoda euristică, strategia de învăţare prin cooperare “ Patru colţuri”.
Material didactic: “Regina albinițelor” (o fetiță costumată în Regina albinițelor), 
“Albiniţa” (un copil costumat în albiniţă), masa, 5 scaunele, faţă de masă, farfurii 
numerotate, serveţele, linguriţe, pahare, 5 paie pentru suc numerotate, lumânări 
decorative, buchete de flori ornamentale, siluete albine, fluturi, buburuze, flori, căsuţe, 
polistiren pentru amenajarea celor patru colţuri, simboluri insecte.
FORME SI METODE DE EVALUARE: evaluare curentă, aprecieri verbale, verificare 
orală, examinare prin proba practică.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, în grupuri mici, individuală
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, întrecerea
REGULILE JOCULUI:

“Albiniţa” alege copiii care vor da răspunsurile;
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate;
Realizarea sarcinilor începe şi se opreşte la semnalul educatoarei 
(trei bătăi din palme)

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6 (7) ani”, Editura Didactica 

Publishing House, Bucureşti 2009
 Ezechil, Liliana, Paisi Lăzărescu, Mihaela – “Laborator preşcolar” – ghid 

metodologic,  editura V& Integral, Bucureşti, 2001
 www.didactic.ro
DURATA: 50  min.

http://www.didactic.ro/�














Colţul Albiniţelor

Copiii vor aşeza pe fiecare petală a florii, atâţia 
fluturași cât indică cifra.



Colţul Fluturaşilor

Copiii vor număra  florile şi vor aşeză câte un fluture 
pe prima, a treia şi ultima floare.



Colţul Buburuzelor

Copiii vor număra florile şi vor așeza pe prima floare -o 
buburuză, pe a doua floare –2 buburuze, pe ultima floare –5 
buburuze.



Colţul Furnicuţelor

Copiii vor număra căsuţele insectelor  şi vor aşeza 
deasupra fiecarui stup tot atâtea albiniţe cât indică cifra 
stupului, formând astfel o scară numerică.





3. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA)
TEMA: „Jocul păcălelilor”; 

„Insectele vesele”.
TIPUL DE ACTIVITATE: predare
FORMA DE REALIZARE: jocuri distractive
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută; relaxarea şi 

refacerea organismului copiilor prin jocuri distractive şi de mişcare, crearea 
unei bune dispoziţii care să-i destindă, întărirea spiritului de echipă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitiv-informaţionale:

- să reţină conţinuturile jocurilor propuse de educatoare;
- să respecte regulile de desfăşurare a jocurilor;
- să recunoască în mod corect insectele oprindu-se la paleta ridicată de 
educatoare;

- să se orienteze rapid şi corect în spaţiu;
Psiho-motorii:

- să execute cu rapiditate mişcările sugerate de joc;
- să interacţioneze cu ceilalţi copii, parteneri de joc;

Afective:
- să participe la joc în spiritul fair-play-ului.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: jetoane şi palete cu insecte, calculator, CD 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
„Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis , 2000
DURATA: 20  minute



JOC: „Jocul păcălelilor”
Joc pentru formarea deprinderii de a deosebi propoziţiile care 

enunţă relaţii adevărate de cele false; formarea deprinderii de a 
forma corect propoziţiile.

La început, jocul este condus de educatoare, pentru 
demonstraţie şi astfel copiii să înţeleagă regula. Educatoarea spune 
propoziţii ca:

Albina face miere;
Fluturele înoată.

În cazul unei propoziţii adevărate, copiii spun ,,adevărat”. Când 
propoziţia este falsă, copiii spun ,,nu este adevărat” şi formulează ei 
corect propoziţia.

De ex: ,,Fluturele înoată.”
,,Nu este adevărat. Fluturele zboară.” 



JOC: „Insectele vesele”

Copiii sunt împărţiţi în trei echipe  (echipa albiniţelor, 
buburuzelor şi fluturaşilor). Copiii au prins în piept un medalion 
reprezentând insectele.

Educatoarea are la dispoziţie 3 palete, pe fiecare fiind desenat 
simbolul unei echipe (echipa albinuţelor, buburuzelor şi  fluturaşilor).

Copiii “zboară ca insectele” prin spaţiul de joc şi sunt atenţi la 
educatoare. Când aceasta ridică o paletă, se vor opri  numai insectele 
care se regăsesc pe paleta educatoarei.   “Insectele” care se opresc 
greşit  vor fi eliminate din joc. 
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