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Acest material conține activități concepute și desfășurate în Grădinița Happy Kids și 

Școala Primară Discovery Kids, Râmnicu Vâlcea, în anul școlar 2017-2018, în cadrul 

proiectului tematic Totul despre mine. Activitățile, prezentate sub format Learning 

Story,  prezintă atât intențiile cadrului didactic, cât și reacțiile copiilor. Lecțiile au fost 

concepute după metoda investigării științifice și se constituie într-o completare a 

activităților propuse în A Guide of Good Practices on Creative Approaches to Science 

Education, produs al proiectului Comenius It All Starts With a Question (COM-13-PM-

108-VL-RO), contribuind astfel la sustenabilitatea proiectului. 
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Grupa/clasa: Grupa mică 

Tema: Părțile corpului 
Proiect tematic: Corpul uman 

Activitate integrată: Engleză + DȘ + DOS 

 

Titlul activității: Ce crezi că e? 

Introducere:  

Frumusețea și provocarea predării limbii engleze la 

preșcolari este găsirea unor contexte potrivite și plăcute în care 

copiii să exerseze limbajul în mod natural. Lecția prezentată este 

o lecție de evaluare pentru părțile corpului la copiii de 3 ani. 

Scopul activității: evaluarea vocabularului privind părțile externe 

ale corpului.  

În timpul activității: copiii observă părți ale corpului, analizează 

și compară imagini, ajung la răspuns prin încercare-eroare, 

comunică.  

Vocabular/cuvinte cheie: părți ale corpului: cap, corp, brațe, 

mâini, degete de la mâni, picioare, degete de la picioare, ochi, nas, 

urechi, păr, gură, gât; forme de salut; - Care e problema? - Mă doare burtica / brațul / piciorul 

etc. - Of, ai nevoie de o pastilă/injecție. Gata! - Mulțumesc, d-le / d-na doctor!; Unde e murdar? 

La degetele de la picioare.  

Durata activității: 45 minute 

Materiale și resurse: imagini cu oameni și animale, laminate și ulterior tăiate bucăți urmând 

linia diferitelor părți ale corpului; ursuleț de pluș, stetoscop, cutie goală de medicamente, 

injecție de jucărie, stetoscop; bebeluș, cădiță, apă, cârpiță, burete, sticluță goală de șampon, 

prosopel. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași După un joc de mișcare 

despre părțile corpului, am împărțit copiii 

în trei grupe de câte 4-5 copii. Una dintre 

ele lucra pe metoda investigării, în timp ce 

celelalte două erau implicate în jocuri de 

rol: Bebe este murdar (prin care copiii 

precizau partea corpului păpușii pe care o spălau)  și Teddy la doctor (în care un copil doctor 
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consultă un ursuleț de pluș). Copiii s-au rotit pe rând pe la toate centrele pentru a se bucura 

de toate activitățile propuse.  

 

   Întorcându-ne la centrul de investigare, aici am pregătit imagini laminate cu tata, mama, 

fetiță, băiat, cal, vacă, câine, cocoș. Am tăiat apoi imaginile, dar nu în stil puzzle ci respectând 

linia dată de părțile corpului.  

B. Problema de rezolvat/Întrebările Ce crezi că sunt acestea? (Am arătat una dintre 

imaginile cu părțile corpului) - Picioare. – Cine crezi că are astfel de picioare? – Câinele.  - Poți 

să refaci imaginea câinelui? (copilul face demonstrația, găsind părțile componente ale 

câinelui). Pe măsură ce găsește părți ale corpului, copilul le denumește.  

C. Răspunsurile și explorarea Am intervenit cât mai puțin, lăsând copilul să învețe din 

încercare și eroare. Mai ales la imaginile tatălui, mamei, fetiței și băiatului problema picioarelor 

le-a cam dat de furcă. Deși limbajul lor în engleză este monosilabic, la întrebarea Why? și-au 

motivat răspunsurile indicând elemente de legătură între fragmentele de imagini. 

D. Descoperim Gândind critic (de ce așa și nu așa), încercând să combine imaginile, copiii 

lucrează tot pe metoda investigării. Profesorul îi îndrumă să compare, să analizeze și să tragă 

concluzii singuri. Nu este necesară realizarea unui experiment. Imaginile pot declanșa 

investigația și-i pot învața să gândească altfel.  

Concluzii și observații: Suntem obișnuiți să prezentăm corpul uman copiilor de 3 ani astfel: 

cap, corp, membre (de sus în jos). Ca atare, atunci când au refăcut imaginile animalelor, copiii 

au respectat același principiu. Rezultatul? La 13 din 15 copii, calul arăta ca o piramidă. Am 

adus puțină iarbă și i-am întrebat cum mănâncă acest cal și le-am arătat că la fiecare 

îmbucătură, ar trebui să-i cadă capul! În cele din urmă, copiii și-au dat seama că la animale, 

capul poate fi poziționat și în continuarea corpului. 
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Grupa / clasa: Clasa pregătitoare 

Tema: Scheletul uman 
Proiect tematic: Corpul uman 

Activitate integrată: Limba engleză+DȘ 

 

Titlul activității: De ce se rup oasele? 

Introducere:  

Oase rupte, cranii, dinți de om! Nimic mai fascinant pentru băieții de 6 ani fascinați de 

schelete umblătoare și de „zombalăi”! Până și fetițele, în general fascinate de ponei roz 

zburători, trag cu ochiul. Un amestec de sentimente contradictorii: fascinație, repulsie, teamă, 

uimire toate se citesc pe fața celor de clasă pregătitoare. Urmează o lecție despre scheletul 

uman. Ura! 

Scheletul, compus din oase ne susține întregul corp. Fără el am fi doar o masă de 

carne diformă. Scheletul face posibile mișcările, ne ajută să mergem, să fugim, să ne jucăm, 

să muncim! În general oasele care compun scheletul sunt destul de rezistente absorbind multe 

șocuri minore pe timpul vieții noastre. Totuși, uneori, oasele nu rezistă presiunii și se rup. 

Vorbim atunci de o fractură. Dintre cele trei cauze principale ale fracturilor, am abordat cu 

clasa pregătitoare osteoporoza care este o afecțiune care face ca oasele să fie fragile și, prin 

urmare, fracturabile. Osteoporoza produce dureri puternice și chiar dizabilitate fizică. 

Evidențiată mai ales la femei, ea poate apărea însă și la bărbați iar unul dintre factorii principali 

de prevenție este o alimentație bogată în lactate și alimente cu aport ridicat de vitamina D 

(pește, în special somon, ouă). 

Scopul activității: înțelegerea importanței alimentației corecte pentru asigurarea unui sistem 

osos sănătos.  

În timpul activității: copiii observă sistemul osos, analizează radiografii, compară oase cu 

și fără calciu, descriu efectul decalcifierii asupra oaselor, formulează și răspund la întrebări 

privind sistemul osos, formulează și comunică observații și concluzii privind rolul alimentației 

în întărirea oaselor.  

Vocabular/cuvinte cheie: sistem osos, femur, radiografii, fractură, fractură 

deschisă/închisă, os, decalcifiere, vitamina D, lactate. 

Durata activității: 50 minute 

Materiale și resurse: imagine a sistemului osos uman, radiografii, masă luminoasă, os, 

borcan, oțet, folie de aluminiu.  
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Descrierea activității: 

A. Primii pași Am început cu un joc în care elevii au fost rugați să își miște pe rând oasele 

gâtului, brațelor, mâinilor, șoldurilor, picioarelor și laba piciorului. Apoi i-am provocat la un 

exercițiu de imaginație în care să-și închipuie cum am arăta dacă nu am avea oase în corp. 

Rând pe rând, din poziția de drepți, copiii s-au scurs  pe podea. We would look like a flat 

meat-ball, like slime (am arăta ca o chiftea turtită, ca o gelatină) au venit răspunsurile lor. Am 

analizat o imagine a sistemului osos și am identificat organul cu cele mai multe oase (mâna) 

și cel mai lung os din corp (femur). 

 Pe masa luminoasă am pus o radiografie pe care copiii au definit-o ca o poză specială 

a oaselor. Elevii au putut să observe că nu orice lumină evidențiază oasele și de aceea este 

nevoie de raze X pentru a face o radiografie. În mai multe radiografii, elevii au identificat 

organul precum și locul fracturii. Am vorbit despre fracturi deschise și închise. Din experiența 

lor, copiii au identificat rapid cauzele fracturilor: un traumatism sever, iar presiunea exercitată 

asupra oaselor face ca acestea să se rupă. Copiii au experimentat pe crengi și au înțeles că, 

într-adevăr, contează presiunea exercitată dar și cât de tari sunt oasele. De asemenea, au 

observat că ruptura este totală sau parțială și, în general, neregulată.  

 

 

 

 

 

 

 

‚ 

 

B. Problema de rezolvat/Întrebările Oare alimentația este determinantă în cât de tari 

sunt oasele? Copiii nu au știut să-și motiveze răspunsul afirmativ sau negativ, așadar le-am 

propus următorul experiment:  

Am explorat și am numit materialele necesare: os de pui (copiii au observat că nu pot 

să-l rupă), borcan transparent, oțet alimentar și folie de aluminiu. Un copil a introdus osul în 

borcan și, cu ajutorul unui coleg au turnat oțet până au acoperit osul. Ce se va întâmpla cu 

osul dacă rămâne în oțet timp de 10 zile? 
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C. Răspunsurile/Ipotezele de lucru Nimic, osul va rămâne așa/ osul va putrezi și va mirosi 

urât/ osul se va înmuia pentru ca am făcut la grădiniță un experiment cu oul în oțet, și oul a 

devenit moale/ oțetul va face ca osul să se rupă.   

D. Explorarea După cca o săptămână am verificat osul. Cu stupoare, copiii au observat că 

acesta a devenit elastic și că se poate îndoi ușor.  După 10 zile, acest efect a devenit evident.  

E. Descoperim (Tragem concluzii) Copiii au avut ca temă să 

cerceteze cu un adult, efectul oțetului asupra osului. A doua zi, 

am aflat că oțetul produce decalcifierea, adică mănâncă  calciul, 

substanța care face ca oasele noastre să devină mai tari, mai 

rezistente. Copiii au dedus că dacă consumăm alimente care aduc 

aport de calciu, vom avea oasele mai tari. O consultare a 

internetului a arătat că dacă consumăm mai multe produse 

lactate, pește și ouă oasele noastre vor deveni mai rezistente. Am 

comparat concluziile noastre cu ipotezele formulate la început. 

Copilul care și-a amintit de experimentul cu oul a subliniat că ceea 

ce a văzut și a învățat anterior, l-a ajutat să formuleze o ipoteză care s-a dovedit adevărată.  

 Concluzia finală: oțetul extrage calciul și astfel ajungem la o cauză importantă a 

fracturilor: o parte dintre personale în vâstă, se îmbolnăvesc de osteoporoză care se 

caracterizează prin pierderea calciului și a substanțelor minerale din oase. Prevenția are un rol 

important prin faptul că anumite alimente au un aport de calciu ridicat, iar acesta duce la 

întărirea oaselor.  

F. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Pornind de la activitatea curentă 

copiii ar putea să investigheze cum se comportă oasele expuse la medii diferite: calciu, aer 

sau substanțe acide (suc de lămâie). 

Concluzii și observații: Puține lucruri 

aduc mirarea în ochii copiilor așa cum o 

face un os care se îndoaie iar impactul 

experimentului se poate resimți într-o 

îmbunătățire a obiceiurilor alimentare. 

De asemenea, experimentul propus cere 

mai mult timp pentru a observa rezultate 

palpabile, ceea ce educă răbdarea, 

spiritul de observație la elevi. Este 

important ca ei că să observe că timpul poate adânci efectele și că răbdarea este răsplătită.    
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Clasa: Clasa pregătitoare 

Tema: Culori, forme și modele în natură 

Proiect tematic: Corpul uman 

Activitate integrată: MEM+ CLR+DP 

 

Titlul activității: De ce mă doare burtica? 

Introducere:  

Această activitate face parte dintr-o succesiune de lecții menite să răspundă la o serie 

de întrebări formulate de către copii în cursul derulării temei Corpul uman: De ce uneori mă 

doare burtica? Ce se întâmplă cu mâncarea în stomac? De ce trebuie să mestecăm bine 

mâncarea?  De ce nu e bine să vorbim cu gurița plină de mâncare? De ce sughit? De ce burtica 

mea face gălăgie?  

Energia necesară organismului nostru pentru a trăi și a crește este asigurată printr-o 

alimentație corectă. Hrana trebuie să conțină toate cele trei grupuri nutritive principale: 

carbohidrați (glucide), proteine și grăsimi (lipide). Corpul nostru mai are nevoie de minerale, 

precum potasiu, calciu și sodiu, de vitamine (A, C, D sau E) și de oligoelemente, precum fier 

și iod.  Procesul prin care hrana este transformată în energie se numește digestie. Starea de 

bine a organismului nostru depinde atât de cantitatea și de calitatea alimentelor ingerate, dar 

și de modul în care are loc digestia. O combinație nepotrivită de alimente, chiar dacă asigură 

nutrienții necesari organismului, este greu digerabilă și poate provoca discomfort (crampe 

abdominale, senzație de greață sau de prea plin).   

Scopul activității: pungi de plastic cu sistem de închidere ziploc au fost transformate în 

modele de stomac. Combinând diferite alimente (lichide, solide și carbogazoase) mai mult sau 

mai puțin mestecate copiii au putut aprecia care dintre stomăcelele observate sunt fericite și 

care au mult de muncit pentru a finaliza digestia.  

În timpul activității: copiii și-au consolidat cunoștințele despre sistemul digestiv, digestie și 

alimentație corectă, au descris anumite probleme de sănătate legate de o alimentație incorectă 

și/sau o digestie defectuoasă (durere abdominală/crampe, stare de greață, gaze), au formulat 

și au răspuns la întrebări, au formulat observații și concluzii, au colaborat cu colegii în 

modelarea unei situații concrete, au identificat cu ajutorul cadrelor didactice pașii de lucru 

(planificarea activității), au descoperit conexiuni între alimentația corectă și bunele maniere la 

masă. 

Vocabular/cuvinte cheie: sistem digestiv, digestie, hrană, alimentație, alimente, limbă, 

dinți, glande salivare, esofag, stomac, intestin subțire, intestin gros, ficat, pancreas, substanțe 



 
 

9 
 

hrănitoare (lipide, glucide, proteine), vitamine, minerale, a mesteca, a sfărâma, a înghiți, 

solide, lichide, gaze. 

Durata activității: 50 minute + momente de observare pe parcursul zilei 

Materiale și resurse: pungi Ziploc de 1l, săculețe din materiale textile, pungi de hârtie, apă, 

lapte, băuturi carbogazoase, sucuri de fructe, bomboane de ciocolată, bomboane tari, paste 

făinoase, floricele de porumb, alune, semințe de dovleac, boabe de fasole mici, orez, oțet, suc 

de lămâie, biscuiți, etc 

Descrierea activității: 

A. Primii pași și întrebarea  

Privire încruntată, gurița strânsă, mâinile lipite pe abdomen… Ați identificat problema? 

Mda, pe cel mic îl doare burtica. De ce? Cauzele durerilor abdominale și a simptomelor asociate 

sunt multiple. În situația dată ne-am concentrat pe 2 cauze principale: hrana insuficient 

mestecată și/sau amestecul neinspirat de alimente. Cu ajutorul copiilor am refăcut drumul 

hranei prin sistemul digestiv. Povestirea copiilor a fost susținută de o imagine/schema 

(realizată la o activitate anterioară). A fost încurajată utilizarea cuvintelor cheie.   

Digestia începe în gură. Când mâncăm sau bem lichide, ceea ce înghițim este împins spre 

stomac printr-un tub subțire (esofagul). Stomacul, prin mișcări mecanice și cu ajutorul 

sucurilor gastrice sfărâmă și amestecă mâncarea, transformând-o într-un fel de supă-cremă. 

Această supă este împinsă printr-un alt tub foarte lung și încolăcit, numit intestin. Hrana, bine 

digerată, este acum suficient de fină pentru a trece prin pereții intestinului în sânge și 

transportată prin întregul corp, asigurându-ne energia necesară.  

B. Răspunsurile / Ipotezele de lucru Pornind de la cunoștințele despre mersul hranei 

prin sistemul digestiv, modul în care are loc digestia și regulile de la masă copiii au identificat 

treptat posibile cauze ale durerilor de burtică: Mâncarea a ajuns în stomac în bucăți prea mari. 

Am vorbit cu gurița plină și mâncarea nu a fost bine mestecată. Digestia a durat mai mult 

deoarece mâncarea nu era transformată în pastă. Stomacul muncește mai mult dacă are 

bucăți mari de mestecat și are multe lucruri care nu-i plac. Dacă bem apă când avem deja 

mâncare în gură ne putem îneca. Băuturile care conțin bule ne umflă burtica, ne produc gaze. 

Unele dulciuri/alimente se lipesc de pereții stomacului…  

C. Planul de lucru Cum putem investiga care dintre ideile de mai sus sunt corecte? Cu 

un model de stomac! Ce obiecte sunt mai potrivite pentru a realiza un model de stomac: 

pungile de plastic cu inchidere, pungile din hârtie sau cele din materiale textile? Ghidați de 

întrebările potrivite copiii au identificat pungile de plastic ca fiind cele mai potrivite pentru 

componentele lichide și gazoase ale alimentelor. 
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Planul de lucru a fost stabilit de către copii ajutați de către cadrul didactic. Pornind de 

la faptul că alimentele ajunse în stomac trebuie să fie sub forma unei paste/supă-cremă copiii 

au înțeles că pot alimenta modelele de stomac cu combinații de ingrediente care să semene 

mai mult sau mai puțin cu o pastă.  

D. Explorarea Copiii s-au grupat în 6 echipe stabilite cu ajutorul bilețelelor cu numere 

extrase din cutia misterioasă. Stomăcelele au fost etichetate cu numere de la 1 la 6. Fiecare 

echipă a ales o serie de ingrediente cu care să alimenteze stomacul-model. Sprijiniți de cadrul 

didactic au notat pe fișa de lucru: numele echipei, numele copiilor din echipă, ingredientele și 

ipoteza de lucru: Stomac fericit/ așa și așa/ nefericit sub forma unei fețe zâmbitoare/ 

gânditoare/ triste. Stomacul-model a fost apoi alimentat. Alegerea ingredientelor a fost 

ghidată discret de cadrul didactic astfel încât să fie obținute cât mai multe variante. O parte 

dintre pungi au fost atent închise astfel încât să rămână cât mai puțin aer.  

Nivelul de satisfacție al fiecărui stomac a fost apreciat cu ajutorul mânuțelor. Ele au jucat 

rolul pereților stomacului. Copiii au evaluat atât propriul model cât și pe celelalte cinci. 

Observațiile au fost înregistrate într-un tabel separat.  

E. Descoperim (tragem concluzii) Un reprezentant al fiecărei echipe a descris 

stomacul model și a prezentat fișele completate. Centralizarea datelor s-a realizat de către 

cadrul didactic, care a ajutat totodată copiii să formuleze concluziile finale:  

Un stomac fericit primește alimentele 

bine mestecate, cu o cantitate suficientă de 

lichid. Munca lui este ușoară. Un stomac trist 

are mai mult de lucru, alimentele se digeră 

mai lent/mai greu. Băuturile carbogazoase și 

unele combinații de alimente (exm. coca 

cola +lapte, coca- cola+bomboane 

mentolate) dau de furcă stomacului și 

nouă… 

F. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?)Elevii clasei pregătitoare au 

fost interesați să investigheze în continuare respirația și să realizeze un model de plămâni. 

Câteva materiale simple (baloane, sticle de plastic de 2l, paie de suc, bandă de lipit și plastilină) 

și plămânul a fost gata și funcțional. 

Concluzii și observații: pentru a fi atinse obiectivele, activitatea a fost ghidată discret de 

către cadrul didactic cu ajutorul întrebărilor puse copiilor. Acestora nu li s-au oferit răspunsuri 

sau instrucțiuni exacte ci au fost ajutați să realizeze singuri scopul lecției. Evaluarea a constat 
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în aprecierea activității copiilor atât individual cât și în grup și în analiza fișelor de lucru 

completate. Cadrele didactice s-au asigurat că toți copiii s-au implicat în activitate, au fost 

încurajate și susținute comunicarea și negocierea. 

Un sfat: în pungile în care s-a turnat o băutură carbogazoasă (apă minerală sau suc), ziplocul 

trebuie închis destul de repede pentru a se menține bioxidul de carbon în pungă.  
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Grupa: Grupa Baby  

Proiect tematic: Descoperirea de sine şi locul meu în lumea aceasta mare 
Tema zilei: Descopăr lumea cu ajutorul simțurilor 

Activitate integrată: DȘ + DEC  

 

Titlul activității: Pictăm cu mânuțele 

Introducere:  

    Subtema Descopăr lumea cu ajutorul simțurilor face parte din proiectul tematic 

Descoperirea de sine şi locul meu în lumea aceasta mare. Acest proiect are drept scop 

cunoașterea aspectelor fizionomice ale corpului, componența unei familii, exprimarea cât și 

recunoașterea emoțiilor și, nu în ultimul rând, simțurile și asocierea lor cu organele de simț. 

Scopul activității: scopul acestei activități este să recunoască organele de simț, să le 

numească și să le asocieze celor 5 simțuri. Totodată se urmărește dezvoltarea vocabularului 

activ și pasiv, participarea la activități de grup cât și interesul și curiozitatea pentru cunoaștere. 

În timpul activității copiii: lucrează independent, fiind capabili să experimenteze pe măsura 

posibilităților proprii, ceea ce-i interesează în mod deosebit din tema dată; participă la 

activitate urmând  pașii unui plan stabilit anterior; își adaptează comportamentul la cerințele 

grupului de joacă; trăiesc cu cei din jur stări afective pozitive și învață autocontrolul. 

Vocabular/cuvinte cheie: organele de simț, nas, urechi, ochi, limbă, gură, mâini, degete, 

a mirosi, a vedea, a atinge, a gusta, a auzi, amar, dulce, acru, sărat, moale, tare, aspru, fin, 

rece, cald, umed, uscat. 

Durata activității: 15 minute 

Materiale și resurse: tempera, sare grunjoasă, spumă de ras, sul de carton, hârtie. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași În timp ce așezam materiale pe masa de lucru, le-am povestit cum ne  vom 

juca cu culorile, amestecându-le cu alte materiale. Am pregătit împreună cele necesare pentru 

a observa ingredientele folosite și formele lor inițiale.  

B. Problema de rezolvat/Întrebările Ce se întâmplă cu culoarea dacă o amestecăm cu 

sare sau cu spumă de ras?  

C. Explorarea Copiii au observant că la început, culoarea folosită era clară si fină iar în 

momentul în care am introdus sare grunjoasă a devenit aspră, iar spuma de ras a făcut-o 

pufoasă. În timp ce am analizat tactil culorile cu degețele am folosit vocabularul descriptiv și 

am fixat noțiunile pufos, aspru, atingere, mânuțe, degețele. Suplimentar am introdus în 

discuție și culorile folosite. În momentul în care au aplicat culoarea pe hârtie s-au observat 
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zone mai denivelate și altele mai plane. Planul de lucru s-a adaptat nevoilor și curiozităților 

exprimate de copii. 

 

După explorarea materialelor am împărțit sulul de hârtie franjurat la capete și 

experimentul și-a urmat cursul. Prin introducerea cartonului în culoare, acesta absorbea 

suficientă cantitate cât să rămână și pe hârtie. Grupurile au lucrat în liniște foarte concentrați 

la activitate. După finalizarea fișei un alt coleg îi ocupa locul și relua procesul de explorare. 

Prima echipă a fost formată din cei mai curioși si dezinvolți copii care au reușit, prin plăcerea 

cu care lucrau, să stârnească interes și în ceilalți. 

Prin joc, am dezvoltat și motricitatea mâinilor, ei pictând atât cu degețelele cât și cu 

suluri de hârtie pe care le țineau în mânuțe.  

D. Descoperim (Tragem concluzii) Copiii au redescoperit noile calități ale culorilor prin 

intermediul organelor de simț miros, văz, pipăit. Implicarea profesorului a constat în ghidarea 

activității, iar copiii s-au arătat nerăbdători să experimenteze și foarte implicați în activitate.  

E. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Elementul de originalitate al 

activităților este dat de materialele folosite iar activitatea este deosebit prin modul în care a 

reușit să implice toți copiii.  
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  Vom picta și cu piciorușele lăsând urme în timp ce copiii pășesc, acesta fiind un element 

de noutate într-o viitoare activitate. 

Concluzii și observații: Chiar dacă inițial activitatea avea la bază o distracție colorată, 

aceasta s-a transformat într-una de observare cu ajutorul texturilor, de îmbogățire a 

limbajului, de recunoaștere a mirosului și consolidare a culorilor. 

În ceea ce privește evaluarea am încercat să observ timpul pe care îl dedică fiecare 

realizării planșei, dacă se concentrează sau nu asupra activității desfășurate, câtă pasiune 

pune în ceea ce face și dorința de a experimenta și încerca variante noi. 
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Grupa / Clasa: mică  

Proiect tematic: Cine sunt eu? 

Tema zilei: Simţul văzului și al pipăitului 

 

Titlul activității: Spune ce-ai văzut/pipăit? 

Introducere 

Această lecție face parte dintr-o serie de activităţi prin care am aprofundat noţiunea 

de simţuri şi am evidenţiat faptul că fiecare simț este important în a ne ajuta să descoperim 

lumea din jurul nostru. De asemenea, am dorit recapitularea formelor geometrice şi culorillor. 

Baze teoretice/Scurte informații teoretice: Văzul, auzul, mirosul, gustul şi pipăitul sunt 

cele cinci simţuri. Ele primesc tot timpul mesaje din lumea înconjurătoare. Cu ochii vedem 

mişcările, culorile, formele şi distanţele, iar cu mânuţele simţim diferite texturi şi forme. 

Scopul activității: să sorteze forme geometrice după mai multe criterii: formă, mărime şi 

culoare.  

În timpul activității copiii: şi-au consolidat cunoştinţele legate de simţuri, au recunoscut 

formele geometrice, culorile, le-au sortat după criteriile date. În felul acesta au învăţat să facă 

diferenţa între mic - mare, aproape - departe, lumină - întuneric. În timpul desfăşurării acestui 

centru de lucru, copiii au respectat regulile activităţii, au comunicat informaţii referitoare la 

tema propusă, şi au participat activ urmând paşii indicaţi la începutul activităţii. 

Vocabular/cuvinte cheie: simţuri, văz, pipăit, asemănări / deosebiri. 

Durata activității: 15 minute 

Materiale și resurse: masă luminoasă, forme geometrice pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi 

de diferite mărimi şi culori. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Copiii au lucrat în echipe de câte 5 şi, după ce  s-au 

aşezat la masa luminoasă am creat un efect asemănător cu cel de 

întuneric. În acel moment le-am prezentat şi materialele care constau 

în forme geometrice. I-am rugat  să le privească cu atenţie, să le 

descrie, după care să le sorteze după mărime, culoare, formă. Din 

când în când schimbam lumina mesei şi o dată cu aceasta se 

schimbau şi culorile formelor aşezate pe suprafaţa de lucru. Deşi sunt 

mici, cei mai mulţi copii au observant trecerile de la o culoare la alta. 

Totodată, ei au reuşit să grupeze formele conform clasificărilor cerute. Am ghidat conversaţia 

cu ajutorul întrebărilor, astfel încât după ce am stabilit care este cercul, pătratul, triunghiul, 

dreptunghiul, ei au format mulţimi cu forme de acelaşi fel. A urmat, după aceea, rândul culorii 
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şi mărimii. În timpul conversaţiei, am insistat pe cuvinte-cheie, precum: lumină, întuneric, mic, 

mare, rotund, pătrat, dreptungi, triunghi, văz sau pipăit. 

B. Problema de rezolvat/Întrebarea. Activitatea a continuat cu o serie de întrebări venite 

atât de la mine, cât şi de la copii: De ce lumina mesei este foarte clară atunci când e întuneric? 

De ce culorile formelor geometrice se schimbă în același timp cu nuanţa mesei luminoase? De 

ce pe întuneric masa luminoasă are un efect, iar pe lumină, acesta dispare? 

 

C. Răspunsuri/Ipotezele de lucru La aceste întrebări copiii au răspuns pe parcursul 

activităţii, astfel: pentru ca am tras jaluzeaua şi soarele n-a mai intrat; pentru că se vede prin 

forme; pentru că soarele luminează mai tare decât masa.  

D. Planul de lucru Pentru a afla dacă răspunsurile lor sunt adevărate am comparat ambele 

situatii şi anume, am repetat activitatea, dar, de data aceasta, cu lumină în sală. Bineinţeles 

că, rezultatul nu a mai fost acelaşi, iar formele îşi păstrau culoarea lor fără a o împrumuta pe 

cea a mesei. 

Explorarea. Le-am oferit timp să studieze bine masa luminoasă, să descrie ce văd pe aceasta, 

să fie atenţi la detalii. Copiii au lucrat în echipe, strângându-se în jurul mesei şi analizând 

materialele. Am observat că momentul care a avut cel mai mare impact a fost cel în care am 

stins lumina şi am activat masa luminoasă. Deşi iniţial timpul alocat activităţii la acest centru 

de lucru a fost scurt, cei mici au fost dornici să-şi satisfacă curiozitatea legată de lumina mesei 

şi sa se joace cât mai mult cu formele geometrice. 

E. Descoperim (Tragem concluzii)  Am observat cu ajutorul simțului văzului diferenţa 

între întuneric şi lumină și cum acestea pot afecta culorile pe care le vedem. Tot cu ajutorul 

simțului văzului și al pipăitului am putut sorta forme geometrice după mai multe criterii.  
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F. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Deoarece copii au fost foarte 

interesaţi de masa luminoasă, am putea pune pe suprafaţa acesteia şi alte materiale, cum ar 

fi: spumă de ras, făină, sare pentru a testa diferite texturi. 

G. Concluzii și observații: Copiii au demonstrat spirit de observaţie şi atenţie la detalii 

şi un vocabular activ. Activitatea le-a stârnit interesul încă de la început, iar acesta s-a menţinut 

pe parcursul întregii activităti, cei mici acumulând informaţii noi, astfel, scopul nostru de a le 

trasmite importanţa simţurilor a fost atins. 
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Grupa/clasa: Grupa mare 

Proiect tematic: Copul meu 
Tema zilei: Simțuri 

Activitate integrată: Engleză+DȘ  

 

Titlul activității: Combinatorul de culori 

Introducere:  

Cum se nasc portocaliul sau verdele? Ce magie face ca, amestecând rușu cu albastru, 

să obții mov? Pentru ochiul copilului, acestea sunt minunații asemănătoare curcubeului, din 

care, de altfel, sigur s-au născut toate culorile! Lecția, cuprinsă la tema Simțuri, ajută copiii 

ca, prin explorare, să învețe în ziua dedicată simțului văzului, despre culorile primare și 

secundare. Sunt primele noțiuni legate de culori și combinațiile lor urmând ca în anii următori 

să aprofundeze concepte precum: Roata culorilor, combinații armonioase între culori sau 

importanța contextului/ fundalului în care apare culoarea.  

Scopul activității: observarea culorilor pe care le dau combinațiile de culori primare.  

În timpul activității copiii: învață să recunoască culorile primare, să formuleze ipoteze 

privind culorile rezultate din aceste combinații, să realizeze un experiment simplu și să 

compare ipotezele cu rezultatul experimentului.  

Vocabular/cuvinte cheie: nume de culori primare și secundare, titirez, combinația celor 

două culori, culoare rezultată, învărtire rapidă.  

Durata activității: 35 minute 

Materiale și resurse: fișă de lucru, titirez, cartoane colorate, coală albă A3, discuri. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Am pornit de la steagul României, ale cărui culori sunt cunoscute de copii. Am 

explicat copiilor că aceste culori ale drapelului sunt deosebite, deoarece din combinațiile lor, 

rezultă celelalte culori. Am dezvăluit copiilor că vom lucra cu titirezi și au avut câteva minute 

la dispoziție pentru a repeta învărtirea acestora.  

B. Problema de rezolvat/Întrebările Am arătat un prim disc, pe jumătate colorat în roșu, 

iar cealaltă jumătate în galben. Pe fișa de lucru, am desenat culorile discului. Ne-am imaginat 

că amestecăm cele două culori cu degețelul. Închide ochii și imaginează-ți: ce culoare obții?  
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C. Ipotezele de lucru și explorarea Așadar, i-am rugat pe copii să închidă ochii și să-și 

imagineze culoarea obținută, apoi să deseneze discul din a doua coloană. Ulterior, discul se 

plasează pe titirez, iar prin învârtire, cele două culori se combină. Am identificat culoarea 

rezultată și am colorat pe fișă discul din coloana numărul trei. Copiii au comparat imediat 

culoarea rezultată cu ipoteza proprie observând dacă culoarea pe care au prognozat-o este 

identică sau diferită cu cea rezultată în 

urma experimentului. Am urmat aceiași 

pași și la discul colorat în galben și verde, 

iar cu ajutorul ultimului disc am combinat 

culorile roșu și albastru. Activitatea s-a 

desfășurat în echipe de câte 5 copii 

pentru a da ocazia fiecărui copil să învârtă 

titirezulși să obțină un rezultat prin 

explorare proprie.  

D. Descoperim (Tragem concluzii) În 

urma investigării, copiii au descoperit că, 

amestecând colorile roșu și galben obținem 

portocaliu, amestecând galben și albastru 

va rezulta verde iar movul se obține din 

roșu combinat cu albastru. De asemenea, 

au observat că de cele mai multe ori 

culorile rezultate au fost diferite de cele 

prezise ca posibile rezultate. Acest lucru se 

datorează vârstei fragede de 4-5 ani a 

copiilor din această grupă. Cu cât vârsta 

copiilor este mai mare, cu atât puterea lor de anticipare crește. Am văzut însă că pe măsură 

ce experimentau, la cea de a treia combinație de culori, copiii și-au dat seama că, prin 

combinarea culorilor, rezultă una apropiată de cele două. La acestă grupă nu am introdus ca 

vocabular culori primare/secundare, ci am lucrat intuitiv. 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Activitatea prezentată am 

dezvoltat-o în diverse direcții: am aflat ce obținem dacă combinăm toate culorile primare și 

secundare, am variat combinațiile (obținem culori deschise și închise prin alb și negru), am 

observant cum putem obține combinații de culori mai puțin cunoscute (de exemplu turcoaz și 

magenta) sau am utilizat titirezul pentru  „fabrica de iluzii optice‟ experimentând ce se 

intâmplă cu diferitele modele desenate pe disc atunci când acestea se învârt pe titirez la viteză 
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mare. De asemenea, lecția poate fi un punct de plecare pentru a vorbi despre combinații 

armonioase de culori analoage sau complementare. 

Concluzii și observații: Nu e de mirare că titirezul exercită o fascinație hipnotizatoare asupra 

oricărei generații. Felul în care culorile se combină sau iluziile optice obținute prin rotirea 

acestuia atrag privirea și „Ooo”-urile de uimire ale oricărui copil. Apropo, vă tentează un Fidget 

Spinner? Combinații de culori se pot face și simplu, în sticluțe, folosind pipetele sau pur și 

simplu o coală și acuarele. Dar, credeți-ne, nimic nu bate titirezul!  
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Grupa / Clasa: Grupa mare 

Proiect tematic: Corpul meu 

Tema zilei: Simțurile 

Activitate integrată: DŞ + DLC  

 

Titlul activității: Care simț folosesc în mod special atunci când .…? 

Introducere:  

Am realizat această activitate în evaluarea semestrială, când am evaluat cunoștiințele 

copiilor despre corpul uman, în special despre simțuri. În același timp, am combinat activitatea 

de cunoașterea mediului cu cea de dezvoltare a limbajului, deoarece doream să evaluez și 

citirea și capacitatea de asociere a cuvintelor-adjective cu imaginile.  

Cum pot introduce investigarea științifică într-o  activitate de evaluare?... punând 

întrebările potrivite, lăsându-i pe copii să observe, să testeze, să experimenteze, să aibă opinii, 

să nu le fie teamă că răspund greșit, să emită ipoteze și concluzii. 

Copiii de la grupa mare asociează  foarte bine organele de simț cu simțurile și știu deja 

să dea exemple care să reprezinte aceste simțuri. De cele mai multe ori însă, un simț, precum 

simțul văzului, de exemplu, este regăsit împreună cu celălalte simțuri iar copiilor le este greu 

să identifice care simț este în special folosit pentru a-l asocia cu un obiect, material, ființă, etc. 

Cu puțină ordine in ideii, haideți să investigăm! 

Scopul activității: scopul principal a fost evaluarea cunoștințelor copiilor despre organele de 

simț, citirea și asocierea de cuvinte imaginilor. Totodată, am dorit să-i ajut pe copii să-și fixeze 

mai bine cunoștințele și să le stimulez curiozitatea de a investiga elemente ale mediului 

înconjurător cu ajutorul organelor de simț. 

În timpul activității: copiii copiii ating, gustă, miros, văd și simt, lucrează în echipe, dar și 

individual, formulează întrebări, găsesc răspunsuri, înregistrează datele observate, își definesc 

reprezentările și explorează. 

Vocabular/cuvinte cheie: organe de simț, nas, urechi, ochi, limbă, piele, simțul vizual, 

simțul olfactiv, simțul auzului, simțul gustului, simțul tactil, a mirosi, a vedea, a atinge, a gusta, 

a auzi, neplăcut, plăcut, înmiresmată, usturătoare, dulce-acrișoară, delicioasă, amar, dulce, 

acru, sărat, puternic, moale, rotundă, strălucitor, cenușiu, colorat, trist, plăcut, zgomotos, 

puternic, liniștitor, pufos, tare, ascuțit, etc.  

Durata activității: 45 minute 

Materiale și resurse: planșe cu diagrama Venn, imagini cu organele de simț, sticluță cu 

parfum, coș de gunoi de jucărie, o floare mirositoare, o jumătate de portocală, o felie de pizza 

(poate fi de jucărie), o jumătate de ceapă, un pahar de apă cu zeamă de lămâie, un pahar de 



 
 

22 
 

apă cu zahăr, un pahar de apă cu zeama unui grapefruit un pahar de apă cu sare, un ursuleț 

de pluș, o minge mică de plastic, 3 pompoane colorate, imagini cu  soarele, nori și curcubeu, 

imagini cu un avion, cu o față tristă și cu un copil care cântă, o tobiță de jucărie, un fluier, 

agrafe de birou, un cub de lemn, un obiect de îmbrăcăminte pufos, lipici.   

Descrierea activității: 

A. Primii pași Nu dezvălui copiilor încă tema activității, iar pentru a le capta atenția, așez 

pe mese, în timp ce fredonez un cântecel, câteva dintre materiale. Fiind materiale și obiecte 

diferite, copiii au intuit de la început că este vorba despre simțuri imediat mai ales după ce 

am așezat pe masă imagini cu organele de simț. Acesta a fost momentul în care am 

reactualizat cunoștințele copiilor prin întrebări, precum: Care sunt organele de simț și câte 

sunt acestea? Ce pot face cu ele? Poți să spui trei lucruri despre fiecare organ de simț? Care 

sunt simțurile corespunzătoare lor? Care dintre materialele aflate pe masă ar corespunde 

fiecărui simț? De ce? Ultimele două întrebări au stârnit răspunsuri contradictorii. Unui singur 

obiect îi puteau corespunde mai multe simțuri. Astfel, printr-un brainstorming, întrebările apar, 

se găsesc diferite răspunsuri şi o parte din cuvintele cheie sunt introduse.  

B. Problema de rezolvat/Întrebarea Ghidez ideile copiilor către problema de rezolvat, 

mă axez pe răspunsurile lor de la ultimele două întrebări, ne organizăm și observăm că se 

naște întrebarea: Care simț îl folosesc în mod special atunci când …? Din materialele de pe 

masă, copiii aleg o portocală și încep să emită diferite ipoteze. 

C. Răspunsuri/Ipotezele de lucru 

1. Atunci când am în fața mea o portocală, mă gândesc imediat să o mănânc, deci 

folosesc simțul gustului. 

2.  Atunci când am în fața mea o portocală, mă gândesc imediat să o mănânc dar îi simt 

și mirosul, deci folosesc simțul gustului dar și simțul olfactiv. 

3.  Atunci când am în fața mea o portocală, mă gândesc imediat să o mănânc, pentru că 

o pot mirosi dar o și văd, deci folosesc simțul 

gustului, simțul olfactiv și simțul văzului.  

4. Atunci când am în fața mea o 

portocală, mă gândesc imediat să o 

mănânc, pentru că o pot mirosi, o văd, dar 

o pot și atinge, deci folosesc simțul gustului, 

simțul olfactiv, simțul văzului și simțul tactil.  

Ipotezele găsite de ei le înregistrăm într-

un tabel la tablă.  
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D. Planul de lucru Propun copiilor să se împartă în trei echipe, după o formulă cunoscută 

lor. Ei își aleg câte un reprezentant al fiecărui grup, care îi va reprezenta la încheierea activității  

experimentale. Două dintre planșe utilizează ca metodă de lucru diagrama Venn. 

             

                                      

 

 

 

 

 

 

E. Explorarea  Acesta a fost momentul în care implicarea mea a fost minimă, intervenind 

doar atunci când copiii îmi cereau ajutorul, fără a le da prea multe detalii sau explicații. Am 

grijă în schimb ca fiecare copil să fie implicat, să emită idei și să colaboreze. Am fost mai mult 

observator deoarece am dorit ca ei să observe, să miroase, să pipăie, să guste și să vadă 

ghidându-le discret activitatea. Dacă la început copiii așezau materialele pe planșă aleatoriu, 

în grabă și individual, au început apoi să se corecteze unul pe celălalt, să se contrazică, să 

aibă idei comune, să facă conexiuni cu cunoștințele anterioare despre corpul uman și să 

lucreze cu în echipă.  Astfel, pe prima planșă, prima echipă a lipit în prima diagramă materialele 

considerate de ei că se potrivesc în special pentru simțul mirosului, în a doua diagramă au lipit 

materialele potrivite în special pentru simțul gustului, iar la intersecția celor două diagrame au 

lipit materialele care se potriveau ambelor simțuri. Pe a doua planșă cu diagrama Venn, a 

doua echipă a lipit în prima diagramă materiale care considerau ei că se potriveau doar simțului 

auzului, în a doua diagramă materiale care se potriveau doar simțului tactil, iar la intersecția 

celor două diagrame, materiale care se potriveau ambelor simțuri. A treia echipă a lipit pe o 

planșă materiale pe care le poți vedea, dar nu le poți atinge, iar pe a doua planșă materiale 

pe care le poți vedea, dar și atinge. După ce copiii au terminat de lipit materialele, introduc 

elementul nou împărțind copiilor jetoane care conțin cuvinte scrise ce reprezintă însușiri ale 
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materialelor aflate pe masă. Ele sunt citite de către copii și potrivite imaginilor sau materialelor 

corespunzătoare.  

 

F. Descoperim (Tragem concluzii) În acest moment m-am implicat mai mult, m-am 

dus la fiecare grup și am ascultat fiecare copil, am avut grijă ca fiecare să aibă explicații logice, 

coerente, să folosească cuvintele din vocabularul de mai sus și să citească cu ajutor, jetoanele 

cu cuvinte. Întrebări ca: „De ce?  Din ce cauză? Cum poți să afli? Ce gust ai simțit? Ce ai 

aflat?” au făcut parte din această etapă. Apoi, reprezentantul fiecărei echipe a vorbit despre 

activitatea lor de la masă, ce au descoperit și ce au concluzionat. Am revenit la situația inițială, 

la tabelul de pe tablă și la ipotezele formulate și am emis următoarele concluzii:  

- Unele materiale din activitatea noastră pot aparține mai multor simțuri, cum ar fi 

portocala de la începutul activității, care poate aparține simțului gustului și simțului 

olfactiv, dar și simțului tactil sau al văzului, cum s-a formulat și în ipoteză. Credem, 

totuși, că portocala ar trebui asociată în primul rând simțului gustului, sau simțului 

gustului și simțului olfactiv. 

- Pentru a reuși să încadrăm materialele din activitate unuia sau cel mult a două dintre 

simțuri, am încercat să identificăm care din însușirile acestora au o pondere/importanță 

mai mare (pentru aceasta ne-au ajutat și cuvintele scrise de pe jetoane).  

- Unele materiale din activitatea noastră pot aparține doar unui anumit simț, cum ar fi 

imaginile cu norii, soarele sau curcubeul, potrivite doar pentru simțul văzului. De 

asemenea plânsul unui copil sau zgomotul unui avion pot aparține doar simțului 

auzului, celelalte simțuri având o importanță foarte mică sau deloc. Un pahar de apă 

care conține sare, zeamă de lămâie, zahăr sau zeama unui grapefruit, se potrivește 

doar simțului gustului, celelalte simțuri fiind lipsite de importanță. 
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G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) În timpul în care copiii erau în 

etapa de explorare au încadrat felia de pizza din plastic la simțul gustului și au asociat-o cu 

cuvântul delicioasă, iar coșul de gunoi din plastic a fost încadrat la simțul olfactiv, asociat cu 

cuvântul neplăcut. Copiii din aceea echipă și-au amintit (cu ajutorul temei despre organele 

interne) că pot să încadreze aceste materiale din plastic, care nu au gust sau miros la simțul 

potrivit și să asocieze cuvinte scrise cu însușirile potrivite, deoarece creierul memorase 

informații despre acestea în trecut, iar copiii știau că simțurile au legătură cu creierul. Doar nu 

e prima data când mâncăm o pizza delicioasă, nu? Într-o etapă viitoare, putem verica cu ochii 

închiși, dacă, diferite materiale/alimente/zgomote, creierul nostru și le mai amintește sau nu. 

Sau poate că nu le cunoștea deloc și este timpul să le descopere…. 

Concluzii și observații: Copiii au fost implicați activ în activitate, iar faptul că au putut să 

atingă, simtă, mirosi, auzi și vedea i-a bucurat și le-a îmbunătățit spiritul de observație. Nu 

există răspunsuri greșite într-o activitate care presupune metoda investigării științifice, ci doar 

răspunsuri de investigat. 
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Grupa / Clasa: Grupa mare  

Proiect tematic: Descoperirea de sine și locul meu în lumea aceasta mare      

Tema zilei: Sentimente 

Activitate integrată: DOS + DEC   

 

Titlul activității: Ce emoții simți când asculți muzică? 

Introducere: Această activitate a fost concepută cu scopul de a evidenția legătura dintre 

emoții și artă, și am descoperit că, prin intermediul muzicii, simțim o gamă largă de emoții.  

Baze teoretice/Scurte informații teoretice: Copiii cunosc că există mai multe tipuri de 

muzică (ca de exemplu muzică rock și muzică de „copii”), însă nu știu exact cum se numesc 

celelalte genuri de muzică, tocmai de aceea am introdus genuri muzicale cum ar fi pop, jazz 

și simfonică. O ascultare a acestor tipuri de muzică îi va ajuta ca, în viitor, să identifice mai 

ușor genurile muzicale.  

Scopul activității: să coreleze sentimente și emoții cu fragmente muzicale și să înțeleagă că 

răspunsul emotional poate fi diferit.  

În timpul activității: copiii şi-au consolidat cunoştinţele legate de multitudinea genurilor 

muzicale, și-au amintit tipurile de emoții și numele unor compozitori, precum Ludwig van 

Beethoven, au conștientizat faptul că muzica și emoțiile sunt strâns legate, au făcut predicţii 

privind emoțiile simțite de compozitorul melodiei, au vorbit despre emoțiile trăite pe parcursul 

ascultării acelor melodii, au asociat fragmente muzicale cu expresii faciale. 

Vocabular/cuvinte cheie: muzică pop, muzică rock, muzică simfonică, Ludwig van 

Beethoven, Metallica, Vivaldi 

Durata activității: 50 minute 

Materiale și resurse: tabla interactivă, laptop, fișe de lucru, creioane, imagini cu diverse 

expresii ale feței, batoane de lipici.  

Descrierea activității: 

A. Primii pași Am început cu un fragment cunoscut copiilor din Cele patru anotimpuri de 

Vivaldi și i-am întrebat ce simt atunci când ascultă această melodie. Apoi le-am dat să observe 

materialele pe care le vom folosi în această activitate și anume o fișă de lucru, imagini cu fețe 

vesele, triste, nervoase și normale. Copiii au citit numele melodiilor aflate pe fișa de lucru și 

și-au dat seama că vor asocia muzica ascultată cu sentimente.  
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B. Problema de rezolvat/Întrebarea O 

serie de întrebări ne-a ajutat să continuăm 

activitatea și să o transformăm într-una și mai 

atractivă și mai interesantă, ca de exemplu: Ce 

gen muzical credeți că ascultați? Ce ați simțit 

când ați ascultat această melodie? Ce credeți că 

a simțit compozitorul când a compus această 

melodie? Care melodie v-a plăcut cel mai tare? 

De ce? Aceste întrebări au fost adresate și de 

mine, dar și de către copii. 

C. Răspunsuri/Ipotezele de lucru 

Răspunsurile copiilor, pe parcursul activității, au 

fost amuzante dar și interesante. Astfel, a doua 

melodie a fost rock și ultima a fost simfonică. Am 

fost fericit când am ascultat-o, deoarece îmi place 

muzica rock, cred că asta a simțit și compozitorul. Îmi place muzica simfonică, pentru că mă 

liniștește, așa mi-a zis mami. 

D. Planul de lucru  Am ascultat fiecare 

melodie în parte, i-am spus titlul și numele 

compozitorului, după care copiii au desenat 

diverse expresii ale feței, ținând cont de 

sentimentele trăite în timpul ascultării 

melodiei.  

E. Explorarea  Atunci când cei mici au 

ascultat fiecare melodie în parte, unii dintre ei s-au mișcat pe muzică, trăind momentul. De 

asemenea, le-am acordat suficient timp de ascultare, înainte să înceapă să deseneze fețele. 

După ce au terminat de desenat, au reascultat fragmentele muzicale și le-am spus ceea ce ce 

a simțit fiecare compozitor atunci când a compus piesa muzicală și în ce scop creației. În 

funcție de informațiile primate, copiii au lipit imagini cu diverse expresii faciale. Reacțiile au 

fost savuroase, pe măsură ce le explicam motivele compozitorilor, deoarece mulți au avut 

impresia că răspunsurile lor vor corespunde cu sentimentele compozitorului. Tocmai de aceea, 

pentru a descoperi dacă răspunsurile lor au corespuns sau nu, la finalul activității am stat și 

analizat fișele de lucru. 
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F. Descoperim (Tragem concluzii). Am descoperit faptul că atunci când compozitorul 

creează o melodie are anumite sentimente, emoții pe care și noi le putem trăi sau nu. La final, 

copiii au fost suprinși când au descoperit că ei nu au simțit ceea ce a simțit și compozitorul, 

însă au înțeles că răspunsul lor nu a fost unul greșit pentru că fiecare trăiește muzica în felul 

său, descoperind legături între liniile melodice și amintiri sau experiențe proprii. 

 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Interesul copiilor m-a făcut să 

înțeleg că le-a plăcut foarte mult acest tip de activitate și tocmai de aceea m-am gândit că 

data viitoare, vom descoperi legătura dintre gust și muzică, ca de exemplu, vom asculta 

„Symphonic Chocolates” și vom vedea ce tip de ciocolată se potrivește fiecărui fragment 

muzical audiat. 

Concluzii și observații: Copiii au demonstrat că știu să asculte muzica și cu sufletul, nu doar 

cu urechea, au încercat să-și folosească toate cunoștințele despre acest subiect și s-au străduit 

să dea cele mai frumoase răspunsuri. Încă de la început au fost foarte entuziasmați de aflarea 

temei zilei și așa au reacționat pe tot parcursul activității, ceea ce înseamnă că vom repeta 

această experiență de fiecare dată când dorim să descoperim legătura dintre muzică și alte 

teme. 
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Grupa / Clasa: Clasa pregătitoare 

Proiect tematic: Corpul uman 
Tema zilei: Explorăm lumea cu ajutorul simțurilor 

Activitate integrată: MEM+CLR+DP 

 

Titlul activității: Ce poți să-mi spui despre…? 

Introducere:  

Poți cuprinde în cadrul aceleași activități: jocuri de cuvinte, testarea tuturor simțurilor, 

colectarea și gruparea datelor, totul ambalat în bună dispoziție, entuziasm și implicare?  Păi, 

să vedem… 

Gustările dintre mese sunt o veche și mult dezbătută problemă. Ce trebuie să conțină 

ele? Copiilor le plac dulciurile, produsele de patiserie. Gustările cu fructe, produse lactate 

și/sau produse din cereale integrale nu sunt în topul preferințelor. Sunt copiii care nici nu vor 

să încerce variante noi. Cum am putea totuși, să-i păcălim să le încerce? Organizând o sesiune 

de testare a unor produse… 

Scopul activității: folosindu-și cu încredere toate cele 5 simțuri 

copiii testează o serie de gustări încercând să identifice cât mai 

multe cuvinte care descriu acele produse. Cuvintele descoperite sunt 

înregistrate într-un tabel - o primă formă de colectare a datelor, 

analizate și comparate cu spiritul critic al copiilor. Studiul se 

completează cu realizarea unui top al preferințelor.  

Aceasta este o activitate de investigare științifică în toată 

puterea cuvântului.  

Prin urmare, în timpul activității:  copiii observă, 

analizează (folosindu-și toate organele de simț), compară, comunică (descriu, formulează și 

răspund la întrebări, formulează și comunică observații și concluzii), colectează și grupează 

date/informații sub diferite forme, respectă regulile stabilite pentru activitate. 

Vocabular/cuvinte cheie: organe de simț (nas, urechi, ochi, limbă, piele), simțuri (vizual, 

olfactiv, auditiv, gustativ, tactil), a mirosi, a vedea, a atinge, a gusta, a auzi, nări, limbă, papile 

gustative, amar, dulce, acru, sărat, moale, tare, aspru, fin, delicat, elastic, rigid, rece, cald, 

umed, uscat, lipicios, a crănțăni, a mesteca, a înmuia, a se topi, a zdrobi, etc.  

Durata activității: 3x50 minute 

Materiale și resurse: floricele de porumb, pufuleți, jeleuri, biscuiți cu cereale integrale și 

fructe confiate, fructe confiate (merișor, stafide, smochine), alune de pădure, arahide (în 
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cantități suficiente pentru a fi degustate pe îndelete), farfurii mici de plastic, apă, pahare, 

șervețele, tabele pentru colectarea datelor, creioane de scris.   

Descrierea activității: 

A. Primii pași Activitatea se poate realiza în trei etape. O primă etapă în care se lucrează 

frontal cu un produs. Prima etapă este necesară atât pentru familiarizarea cu acest gen de 

activitate (înregistrarea în tabel a tuturor cuvintelor descriptive, pentru fiecare simț în parte) 

cât și pentru brainstomingul cuvintelor descriptive. Copiii 

sunt provocați să descopere cât mai multe cuvinte care 

descriu un produs din toate punctele de vedere: vizual, 

gustativ, olfactiv, tactil și chiar, auditiv!  

În partea a doua activitatea se poate desfășura pe 

echipe, toate echipele analizând independent același produs. 

În ultima etapă echipele lucrează cu produse diferite. Sunt 

foarte interesante concluziile a două echipe asupra aceluiași 

produs. Se vor observa adesea diferențe semnificative între 

percepțiile copiilor. 

B. Problema de rezolvat/Întrebarea Așadar, Ce poți să-mi spui despre floricelele de 

porumb/merișoarele confiate? Cum arată…, Au gust (de)…, Miroase a…, Se aude…, Se simte…  

C. Explorarea Se va completa tabelul trecându-se în fiecare coloană cel puțin 3 cuvinte 

potrivite. Încurajați copiii să comunice (să găsească sinonime, antonime), să-și exprime 

deschis opiniile! Dați o notă ghidușă activității acceptând cuvinte care nu se găsesc în 

dicționar:  Acest biscuit este yummy/yucky!, E super-dooper!... solicitând ulterior și un sinonim 

în limba română. 

D. Descoperim (Tragem concluzii) Analizați datele înregistrate în tabele de către 

echipe diferite și identificați posibilele cauze ale diferențelor dintre răspunsurile date pentru 

același produs: gusturi, preferințe, sensibilitatea papilelor gustative, experiențele anterioare, 

bogăția vocabularului.  

Provocați copiii să găsească termene de comparație pentru cuvintele din tabele: este 

lipicioasă ca o acadea, este crocant ca un biscuit cu cereale integrale, este moale ca pâinea 

proaspătă, este pufos ca prăjitura bunicii, este oval ca litera O, are forma cifrei opt, miroase 

ca pâinea proaspătă, are gust de măr copt… 
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Măcar din curiozitate și tot vor gusta 

din produsele noi și copii care, de obicei, sunt 

refractari la tot ce înseamnă noutate în 

regimul alimentar. Tratați cu seriozitate, ei se 

vor implica în activitatea științifică de testare 

a unor produse alimentare și vor colabora cu 

colegii la obținerea unor concluzii utile.  

E. Dezvoltăm (Ce am putea 

investiga în continuare?) Vă cunoașteți 

copiii. Alegeți pentru început un produs despre 

care știți cu certitudine că sparge gheața. Întroduceți un produs nou, mai puțin tentant în a 

doua/a treia parte a activității. Completați activitatea cu o recapitulare a cunoștințelor despre 

alimentația sănătoasă, despre conținutul echilibrat al meniului unei zile, despre importanța 

conținutului de vitamine și săruri minerale din alimente.  

La finalul activității cu ajutorul unei reprezentări grafice s-a realizat un top al 

preferințelor copiilor din clasă. Copiii și-au exprimat votul pentru toate produsele dorite.  

Produs Merișoare 
confiate 

Biscuți 
digestivi 

 

Stafide Fistic Arahide Biscuiți cu 
susan 

Covrigei 
sărați 

Nr. voturi 

18        

17        

16        

15        

14        

13        

12        

11        

10        

9        

8        

7        

6        

5        

4        

3        

2        

1        
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Grupa / Clasa: Clasa pregătitoare/Clasa I, clasa a II-a 

Proiect tematic: Corpul uman 
Tema clubului de știință:  Ce poți face cu o țelină? 

Activitate integrată: MEM+CLR+DP 

 

Titlul activității: Ce poți face cu o țelină? 

Introducere:  

E o întrebare capcană? Țelina este o legumă 

care nu se află pe lista preferatelor copiilor. De fapt, 

majoritatea copiilor nici nu o recunosc atunci când o 

au în față. Când pui întrebarea de mai sus atenția lor 

este garantată. După câteva clipe în care se întreabă 

dacă au auzit bine și e liniște deplină în clasă, apar 

reacții… sub formă de întrebări: ce, cum, cine, de 

unde, de ce…?  

Mirosul puternic și frăgezimea tulpinii și a 

frunzelor a menținut ridicat interesul copiilor timp în 

care au căzut de acord că țelina este o plantă a cărei 

rădăcină, în bucățele mici, o regăsim în ciorbe și supe. Bucățelele sunt exilate pe marginea 

farfuriei sau plimbate cu lingura până la epuizarea rezervei de răbdare a bucătăresei…  

Scopul activității: cu o bucată zdravănă de țelină proaspătă în mâini, copiii au răspuns cu 

entuziasm (și ceva strâmbături din nas) la întrebarea de mai sus. Au fost consolidate 

cunoștințele despre părțile componente ale plantei și rolul acestora în viața plantei. Folosindu-

se de experiența anterioară în investigații științifice și bazându-se pe cele 5 simțuri, copiii au 

identificat posibile activități/experimente ce ar putea fi realizate cu această plantă. În 

background s-a aflat și intenția cadrului didactic de a încuraja consumul de legume proaspete. 

În timpul activității: copiii au observat (folosindu-și toate simțurile) părțile componente ale 

unei țeline (tulpina, frunzele și rădăcina), au analizat, au comparat și au descris părțile 

componente ale acestei plante reactualizând cunoștințele legate de rolul fiecăreria în viața 

plantei și de procesele care au loc în interiorul plantelor (fotosinteza și respirația), au formulat 

și au răspuns la întrebări, au formulat observații și concluzii și au respectat regulile stabilite 

pentru activitate.  

Vocabular/cuvinte cheie: rădăcină, tulpină, frunze, clorofilă, fotosinteză, hrană, respirație, 

aer, apă, pământ, soare, energie luminoasă, transportul apei și substanțelor nutritive prin 

plantă (tulpină), nervurile frunzelor, coloranți alimentari.  
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Durata activității: 50 minute 

Materiale și resurse: țelină proaspătă (frunze și tulpini), rădăcină de țelină, cuțite și farfurii 

de plastic, pahare transparente, apă, coloranți alimentari (sau vopsea de ouă), microscop 

digital, lamele pentru preparate pentru microscop, lamă de tăiat mostre (cutter), lupă.   

Descrierea activității:  

A. Primii pași Uneori metoda directă este cea mai potrivită. Am scos planta din ambalaj 

și le-am pus-o în față. Ce este aceasta? Evident, o plantă. Dar ce plantă? După o scurtă 

dezbatere în care țelina mea a oscilat între salată, pătrunjel, spanac și alte verdețuri, am 

dezvăluit identitatea plantei misterioase. Nu și scopul activității. A urmat o discuție animată 

despre bucățelele de țelină (tulpina-

pețiol) pe care uneori le găsim în ciorbiță 

sau supă. Și dacă tot vorbim despre părți 

ale țelinei am reactualizat cunoștințele 

despre părțile componente ale plantei, 

despre rolul jucat de fiecare parte în viața 

acesteia. Le-am acordat atenție și 

proceselor fundamentale care au loc în 

plante, respirația și fotosinteza. Am 

pipăit, mirosit, ascultat și gustat (cine a vrut!). 

B. Problema de rezolvat/ Întrebarea Ce experimente poți să faci cu această plantă?  

C. Răspunsuri/ Ipotezele de lucru A 

urmat un adevărat brainstorming:  

 o salată (rețeta era pe ambalaj)  

 observăm tuburile (autostrăzile) prin 

care circulă apa prin tulpină cu o lupă 

(secțiune transversală/ longitudinală) 

 observăm o secțiune/ un fragment din 

tulpină la microscopul digital.    

D. Planul de lucru Zis și făcut! Cu 

ajutorul întrebărilor deschise am orientat copiii 

spre identificarea unei idei de experiment cu 

ajutorul căreia să demonstrăm transportul apei 

prin tuburile din tulpină. Odată ce au realizat că 
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procesul ar fi vizibil dacă apa ar fi colorată, detaliile următorului experiment au fost ușor de 

stabilit.  

E. Explorarea Apa a fost colorată cu vopsea de ouă.  Efectele transportului apei colorate 

prin tulpină nu sunt vizibile mai devreme de 3 ore (depinde de concentrația de colorant). 

Timpul rămas până la încheierea activității poate fi dedicat observațiilor cu lupa și la microscop.  

F. Descoperim (Tragem concluzii) Atât tulpinile cât și frunzele s-au colorat. 

Intensitatea colorării plantei depinde de culoarea utilizată. Albastrul a produs colorarea cea 

mai puternică. Modificarea culorii întregii plante a dovedit transportul apei prin tulpină. 

Marginile tulpinilor s-au colorat chiar mai intens decât mijlocul. Copiii au fost fascinați de 

imaginile observate la microscop/cu lupa atât a fragmentelor proaspete cât și a celor colorate.  

 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Coloranții alimentari pot fi 

testați pe multe alte plante: de la foile de varză, la garoafe și zambile. Intensitatea colorării 

diferă de la plantă la plantă și depinde și de culoarea folosită. Cee mai impactante efecte se 

obțin pe florile albe.  

Concluzii și observații: Principalul punct de atracție al acestei activități a fost implicarea 

copiilor. După captarea atenției cu o legumă cvasi-cunoscută și, de regulă, puțin apreciată, 

copiii au fost provocați să inventeze experimente…Nu aș putea să spun că țelina a urcat în 

topul preferințelor dar, cu siguranță, activitatea a avut succes. 
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Grupa / Clasa: Clasa I / Clasa a II-a 

Proiect tematic: Corpul uman 
Tema clubului de știință: Micro-organisme 

Activitate integrată: MEM+CLR+AVAP 

 

Titlul activității: Micro-organisme 

Introducere:  

Sunt pretutindeni. În aer, în apă, în noi, în tot ce ne înconjoară. Sunt forme de viață, 

dar nu sunt nici plante, nici animale. Nu le vedem cu ochiul liber. În unire stă puterea! În 

ciuda dimensiunilor microscopice, în număr foarte mare și cu o rată de multiplicare rapidă, ne 

pot influența dramatic viața.  

Micro-organismele se impart în trei categorii principale: virușii, bacteriile și 

fungii/ciupercile. Multe dintre micro-organisme sunt inofensive, chiar folositoare pentru om, 

dar, există și multe micro-organisme care ne pun sănătatea și viața în pericol. Devine astfel 

imperios necesară identificarea corectă și cunoașterea micro-organismelor pentru a aplica 

măsuri eficiente de protecție și de combatere a lor.  

Scopul activității:  

Folosind cunoștințele dobândite anterior despre micro-organisme, copiii, transformați 

în oameni de știință (microbiologi), au descoperit un micro-organism nou și au conceput un 

raport științific asupra acestei descoperiri. Raportul a conținut o imagine a micro-organismului 

(desen), clasificarea (virus, bacterie, ciupercă/fungi sau neidentificată) și câteva date 

științifice: relația cu mediul, pericole identificate, mijloace de combatere/protecție, posibile 

utilizări. Practic, prin realizarea unui mic proiect, s-a realizat consolidarea și evaluarea 

cunoștințelor despre aceste interesante forme de viață. Totodată, au fost dezvoltate abilități 

ce țin de aplicarea practică a metodei investigării științifice: colectarea și interpretarea datelor, 

prezentarea informațiilor și a concluziilor.  

În timpul activității: copiii au observat, am descris și am comparat diferite micro-organisme, 

au analizat medii de viață ale unor micro-organisme, au formulat și au răspuns la întrebări, au 

formulat și comunicat observații și concluzii, au colectat, au grupat și au prezentat 

date/informații sub diferite forme, au respectat regulile stabilite pentru activitate.  

Vocabular/cuvinte cheie:  micro-organism, micro, virus, bacterie, ciupercă, fungi, mediu 

de viață, mucegai, antibiotice, probiotic, antimicotice, antivirale, antitermice, remedii, 

medicamente, tratament medical, produse pentru igienă/ curățenie (dezinfectanți, 

detergenți), microscop, lupă.   

Durata activității: 50 minute 
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Materiale și resurse: ppt Micro-organisme, raport științific model, calculator, tablă, 

proiector, microscop digital, microscop, lamele pentru microscop cu mostre de culturi, lampă 

cu lupă, creioane, creioane colorate, carioca, imprimantă, copiator. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Sunteți experți în micro-organisme. Aveți cunoștințe despre clasificarea 

micro-organismelor, despre impactul acestora asupra organismului uman și nu numai. Pe tabla 

interactivă sunt proiectate imagini cu mostre de culturi de mucegai (obținute cu microscopul 

digital, intercalate cu imagini cu viruși și bacterii prezentate copiilor, în activitățile anterioare). 

Sunt reactualizate informații cu privire la cele mai cunoscute micro-organisme, din toate 

categoriile, accentuându-se efectele acestora asupra mediului, asupra corpului uman și 

eventualele metode de combatere. Imaginile sunt suficient de incitante prin forme, culori și 

modele astfel încât să stimuleze atenția și concentrarea copiilor. Sunteți oameni de știință- 

microbiologi. Microbiologii studiază micro-organismele. De ce este important să descoperim 

cât mai multe lucruri despre micro-organisme? Ce efecte produc unele micro-organisme 

asupra corpului uman? Dați-mi exemple de efecte pozitive/bune ale existenței micro-

organismelor asupra mediului.  Cine ne îmbolnăvește de gripă? Dar de hepatită? Cum ne 

tratăm atunci când răcim sau ne îmbolnăvim de gripă? Cine transformă laptele în iaurt? De ce 

crește pâinea pufoasă? De ce miros urât șosetele după ora de sport? 

B. Problema de rezorvat și ipotezele de lucru  Da, știm multe lucruri despre mico-

organisme. Cu toate acestea sunt descoperite în permanență micro-organisme noi. Mai mult, 

cele deja cunoscute au obiceiul de a se schimba, de a-și modifica anumite trăsături. Ce credeți, 

acest lucru poate fi benefic sau dăunător?  Să presupunem că, în calitatea voastră de 

microbiologi, ați descoperit un micro-organism nou. Misiunea voastră este să desenați o 

imagine a acestui micro-organism și să completați un raport științific cu cât mai multe 

informații despre acesta. 

C. Planul de lucru Consultați colecția noastră de imagini cu micro-organisme.   Aveți la 

dispoziție un șablon pentru raportul științific. Citiți cu atenție cerințele minime ale raportului și 

completați informațiile solicitate: Cum se numește micro-organismul descoperit de tine? Din 

ce categorie face parte: virus, bacterie, ciupercă sau categorie neidentificată? Care este relația 

micro-organismului cu mediul înconjurător? Cum ar putea fi utilizat practic  ( și benefic) acest 

micro-organism în viața de zi cu zi?  Sunt necesare identificarea unor metode de 

protecție/combatere? Dacă da, ce măsuri de protecție/combatere pot fi aplicate?  

D. Explorarea Copiii au dorit să lucreze în perechi. Au consultat colecția de micro-

organisme, au căutat informații pe internet (site-uri selectate de cadrul didactic), și/sau au 
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analizat împreună informațiile din prezentarea PowerPoint introdusă de cadrul didactic în 

activitățile precedente.  

E. Descoperirea (Tragem concluzii) Cadrul didactic a oferit suport în completarea 

raportului doar la solicitarea copiilor. Copiii au descoperit forme de viață microscopice care 

vindecă boli acum incurabile (cum ar fi cancerul), micro-organisme care ne fac mai deștepți 

sau care curăță apele murdare/poluate. Aspectul micro-organismelor a fost de asemenea pe 

măsura imaginației copiilor, obținându-se o mare varietate de forme, culori și modele. 

 

F. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Una dintre temele preferate 

ale copiilor este Exploratorii spațiului. În acest moment, singurul corp ceresc, despre care 

știm cu certitudine că adăpostește forme de viață, este Pământul. Cu toate acestea, 

exploratorii spațiului descoperă din ce în ce mai des dovezi (indirecte) asupra posibilității 

existenței unor forme de viață microscopice pe alte corpuri cerești (comete, planete, asteroizi). 

Până una alta, mai aproape de casă, ne putem pune întrebarea: Pe Stația Spațială 

Internațională există micro-organisme? Astronauții care lucrează aici au vreo tangență cu 

bacterii, viruși și fungi?  

Concluzii și observații: Rapoartele științifice realizate de copii pot fi adunate într-un mic 

album. Complexitatea rapoartelor științifice realizate crește odată cu vârsta. Este extrem de 

interesant de urmărit evoluția în timp a modului de abordare a temei de către copii la vârste 

diferite.  
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Grupa/clasa: Grupa mare 

Proiect tematic: Totul despre mine 
Tema zilei: Igienă și nutriție 

Activitate integrată: Engleză+Științe 

 

Titlul activității: Farfuria mea! 

Introducere:  

Parcă e un făcut: copiii sunt certați cu legumele (mai ales cele din ciorbă) iar unii nici 

nu pun gura pe fructe sau mănâncă doar banane. Unde greșim noi ca părinți și profesori? E 

clar că produsele dulci de pe piață le declanșează hormonul fericirii, luându-i prizonieri ai 

zahărului, dar oare noi le arătăm pe înțelesul lor ce înseamnă să mânânci ca să crești sănătos? 

În trecut, utilizam acea piramidă a alimentelor, care crea confuzie chiar și pentru un 

adult și era clar prea complicată pentru copii. Iată că nutriționiștii au venit cu o variantă 

actualizată și pe înțelesul celor mici: se numește My Plate/Farfuria mea. Deși este foarte greu 

să cuprinzi complexitatea elementelor nutritive de care avem nevoie pentru o viață sănătoasă, 

reprezentarea grafică din  Farfuria mea este mult mai ușor de înțeles. În plus, aduce câteva 

corecții piramidei: dulciurile sunt total eliminate, cca ½ din conținutul farfuriei sunt legume și 

fructe, sub semnul Proteine sunt incluse atât carnea și ouăle cât și proteinele vegetale din 

semințe, fasole etc. În plus, făinoasele au o pondere mai scăzută decât în piramida 

alimentelor.  

Scopul activității: formarea unor deprinderi alimentare sănătoase prin familiarizarea copiilor 

cu conceptul Farfuria mea. 

În timpul activității copiii: observă, descriu și analizează modelul Farfuria mea, exemplifică 

grupurile menționate, realizează cu jucării din plastic un model personalizat și compară 

modelul cu obiceiurile lor alimentare.   

Vocabular/cuvinte cheie: nutriție sănătoasă, alimente, tipuri de fructe și legume, tipuri de 

produse lactate, făinoase, cereale, alimente cu aport mare de proteine.  

Durata activității: 45 minute 

Materiale și resurse: Imagine cu modelul Farfuria mea, farfurii mari de plastic, alimente 

reale, alimente din plastic, marker, site-uri de tipul: 

http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Copiii au văzut farfuriile cu alimente pregătite pentru lecție. Imediat, papilele 

gustative au intrat în funcție, iar întrebările au început să curgă: Gustăm mâncare? Vorbim 

despre simțul gustului? Gătim? Trezirea interesului s-a produs.  

http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition_articles.asp?id=425
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B. Problema de rezolvat/Întrebările Do you think you are eating the right food to become 

tall and strong? Ce credeți, mâncați ceea ce trebuie ca să deveniți înalți și puternici? Ceea ce 

mâncați vă face sănătoși? Ca să puteți răspunde la întrebare, aș dori să vă arăt cum ar trebui 

să arate farfuria mea dacă mănânc corect. Am introdus imaginea My Plate/ Farfuria mea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Copiii au descoperit cu ajutorul întrebărilor că desenul este compus dintr-o farfurie și 

un pahar. Paharul conține produse lactate pe care copiii le-au identificat: lapte, iaurt, sana. 

Apoi, ne-am concentrat asupra farfuriei. Cu puțin ajutor, copiii au putut să observe că farfuria 

se împarte pe verticală în două părți egale. Am analizat jumătatea din partea stângă și am 

observat că partea legumelor este mai mare decât partea 

fructelor. Dintre alimentele reale din fața lor, i-am rugat să 

aleagă fructele și legumele și să le poziționeze pe o farfurie pe 

care am trasat în prealabil cu un marker cele patru părți. Un 

copil a poziționat corect fructe, altul legumele, numindu-le pe 

fiecare. Am procedat aidoma și cu cealaltă parte. Aici, copiii nu 

aveau cunoștințe legate de termenul de proteine sau făinoase, 

dar după câteva explicații, au identificat cu ușurință produsele 

care țin de fiecare categorie în parte. La final, farfuria model 

arăta ca în poza alăturată.  I-am invitat să-și gândească fiecare 

farfuria, de data aceasta alegându-și alimente preferate din 

fiecare categorie.  

C. Ipotezele de lucru Ce alimente, dintre cele care îți plac poți folosi astfel încât să respecți 

principiile unei alimentații sănătoase așa cum apar ele în modelul Farfuria mea?  

Fructe 

Proteine 

Făinoase 

Lactate 

Legume 
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D. Planul de lucru Am împărțit copiii în trei echipe de câte 4-5 copii și fiecare grupă a primit 

câte o cutie cu alimente de plastic precum și farfurii. În prealabil, pe acestea am trasat cu un 

marker cele patru părți. Fiecare copil putea să-și aleagă alimentele preferate pentru fiecare 

categorie.    

E. Explorarea Copiii 

au observat 

materialele puse la 

dispoziție, au sortat 

alimentele care le plac 

în funcție de fiecare 

categorie, au fost 

atenți ca legumele să 

fie mai multe decât 

fructele și făinoasele 

mai multe decât 

alimentele cu un aport mare de proteine. Fiecare și-a construit un exemplu de machetă și a 

prezentat-o colegilor de la masă. Copiii au fost foarte implicați în selectarea alimentelor, 

adesea chiar reprezentând câte o categorie cu 3-4 exemple și au fost dornici să-și prezinte 

farfuria colegiilor.  

F. Descoperim (Tragem concluzii) În urma exercițiului personalizat, ne-am adunat pentru 

un moment de autoevaluare: Respect aceste principii alimentare din My Plate și mai ales, 

constituie jumătate din ceea ce mănânc fructe și legume? Mănânc oare chiar mai multe legume 

decât fructe? Cei mai mulți copii au răspuns cu sinceritate. Suntem departe, atât adulți cât și 

copii, de practica unei alimentații echilibrate și sănătoase. Sperăm însă ca, educând noua 

generație în acest sens, cel puțin vor fi mai atenți la ceea ce vor mânca.   

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Pornind de la această  activitate, 

se pot sorta ingredientele conform modelului Farfuria mea și putem găti o masă pentru copii.  

Concluzii și observații: De câțiva ani de când introducem la copii conceptul de Farfuria mea, 

am observat o ușoară îmbunătățire a obiceiurilor culinare în familie.  În colaborare cu părinții, 

se poate da o gustare de fructe sau legume pe zi. Am observat de asemenea, că deși rămân 

refractari la legumele gătite, copiii consumă cu plăcere legume crude, tăiate bucăți mari, mai 

ales dacă nu sunt amestecate.  
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Gupa / Clasa: Clasa pregătitoare 

Proiect tematic: Corpul uman 
Tema zilei: Igiena dentară 

Activitate integrată: MEM+CLR+AVAP 

 

Titlul activității: Cum se spală astronauții pe dinți? 

Introducere:  

Bunele obiceiuri se învață de la vârste fragede. Cu cât mai devreme cu atât mai bine. 

Prietenia cu periuța și pasta de dinți poate începe înainte de vârsta de 3 ani. Ca multe dintre 

obiceiurile de pe lumea asta periatul dinților se însușește prin imitare; asta fac mami și tati 

dimineața și seara. Pentru educatori activitățile de însușire a unor reguli de igienă sunt 

prioritare; noi tratăm cu multă atenție învățarea acestor reguli și abilități.  Profesorii au și 

talentul de a introduce și consolida cunoștințe și reguli într-o manieră jucăușă, atractivă pentru 

copii și cu impact semnificativ. 

Astronauții se află printre eroii copiilor. Ai urmări pe astronauții de la bordul Stației 

Spațiale Internaționale respectând aceleași reguli de igienă personală ca orice altă ființă 

umană are un impact puternic asupra copiilor și le întărește hotărârea de a aplica consecvent, 

cu multă seriozitate  aceste reguli. În plus, condițiile speciale în care își desfășoară activitatea 

astronauții și naturalețea cu care aceștia abordează problemele de zi cu zi îi ajută pe copii să 

aibă  aceeași atitudine relaxată și pozitivă față de aplicarea regulilor. Să nu uităm că, există 

copii care se tem de apă, resping periuța de dinți, au reacții de teamă față de spălatul pe cap. 

Scopul activității:  întărirea unor obiceiuri legate de aplicarea regulilor de igienă personală. 

Asigurarea unor răspunsuri emoționale pozitive față de aceste obiceiuri. 

În timpul activității: copiii au observat modul în care astronauții aplică reguli de igienă 

personală (spălatul pe dinți, pe cap, pe mâini, mersul la toaletă), și-au consolidat rutinele care 

țin de igiena personală, au formulat și răspuns la întrebări, au identificat obiecte și activități 

simple de igienă personală, au respectat regulile de comunicare în activitate, și-au îmbogățit 

cunoștințele despre viața în spațiu.  

Vocabular/cuvinte cheie: igienă dentară, pastă de dinți, ață dentară, periuță de dinți, 

tratament medical, carii, tartru, stomatolog, cabinet stomatologic, astronaut, Stația Spațială 

Internațională, spațiu cosmic, imponderabilitate, gravitație, dietă/regim alimentar, 

alimentație, nutriție, obiecte și produse  pentru igiena personală.  

Durata activității: 50 minute 

Materiale și resurse: calculator, tablă, proiector, conexiune internet, link-uri internet cum 

ar fi: 
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 https://www.youtube.com/watch?v=3bCoGC532p8  

 https://www.youtube.com/watch?v=_W5eTM-3K8A  

 https://www.youtube.com/watch?v=JGJ673cgM4g  

Descrierea activității: 

A. Primii pași Încălzirea va consta în reactualizarea cunoștințelor despre regulile de 

igienă personală, în special cele ale igienei dentare. O serie de obiecte de igienă personală: 

periuță, pastă de dinți, pieptăn, prosop, săpun, șampon, gel de duș, burete, va imprima o 

notă mai interactivă activității. Tehnica corectă a periajului dentar este o altă activitate ce 

poate fi repetată/consolidată cu ajutorul unui mulaj dentar și a unei periuțe de dinți.  

B. Problema de rezolvat/Întrebările Care este modalitatea corectă de a ne peria dinții? 

Ce fel de periuță folosiți? Care ar fi avantajele utilizării unei periuțe electrice? Ce marcă de 

pastă de dinți folosești? Când pleci de acasă pentru una sau mai multe zile îți iei periuța de 

dinți cu tine? Ați urmărit în timpul unor activități anterioare scurte fișiere video care prezintă 

aspecte din activitatea umană în spațiu: lansarea/aterizarea navetelor/rachetelor spațiale, 

Stația Spațială Internațională, activitatea astronauților în spațiu. Pe SSI astronauții petrec 

câteva luni. Ce credeți, în această perioadă ei se spală pe dinți? Cum se spală astronauții pe 

cap? Cum fac duș? Ce produse de igienă folosesc? Sunt potrivite pentru mediul de la bordul 

stației produsele de igienă personală pe care le folosim pe Pământ?  

C. Răspunsurile/Ipotezele de lucru Este evident pentru noi toți că menținerea unei stări 

de sănătate adecvate este condiționată de asigurarea unei igiene personale perfecte. Cu atât 

mai mult în condițiile restrictive de la bordul SSI, unde aerul și apa sunt reciclate (fiind limitate 

ca volum). Astronauții respectă regulile de igienă și folosesc, probabil, produse adaptate 

mediului în care își desfășoară activitatea.   

D. Planul de lucru Pentru a afla informații despre activitatea astronauților la bordul SSI 

trebuie să apelăm la surse de informații complexe, bogate, permanent actualizate- site-

uri/platforme dedicate educației în domeniul spațiului. Alegerea copiilor s-a îndreptat imediat 

spre fișiere video în care astronauți de la bordul SSI răspund la întrebările adresate lor de 

către elevi din întreaga lume.   

E. Explorarea Copiii au urmărit cu mult interes astfel de fișiere video. Starea de 

imponderabilitate are efecte uneori amuzante, iar comentariile astronauților, deși în limba 

engleză, sunt atât de frumos realizate și susținute de imagine încât sunt înțelese ușor de copii.  

F. Descoperim (Tragem concluzii) Da, și astronauții se spală pe dinți. Spre surprinderea 

noastră există chiar mai multe metode de a realiza acest lucru (a se vedea fișierele!). 

https://www.youtube.com/watch?v=3bCoGC532p8
https://www.youtube.com/watch?v=_W5eTM-3K8A
https://www.youtube.com/watch?v=JGJ673cgM4g
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G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Alimentația corectă a micilor 

noștri elevi este un subiect delicat. Copiii au preferințe și adesea accentul cade pe… ceva 

dulce. Astronauții au preferințe? Ce conține regimul alimentar al acestora? Pot mânca orice? 

Au voie să mănânce dulciuri? Ce se întâmplă dacă un astronaut face indigestie? Astronauții au 

carii? Ce se întâmplă dacă pe un astronaut aflat pe SSI începe să-l doară un dinte?  

O activitate integrată MEM+CLR+DP ar putea fi derulată în continuare pe baza mărcilor 

de pastă de dinți utilizate de copii. Se realizează o bază de date cu mărcile utilizate, numărul 

de copii care utilizează fiecare marcă în parte (colectarea și gruparea datelor, numărare, 

comparare, ordonare, scrierea denumirilor produselor, exprimarea preferințelor copiilor). 

Datele pot fi reprezentate grafic.  Dacă activitatea se desfășoară în paralel la mai multe clase 

se pot realiza și analize comparative! Ce reclamă ar mai fi…  

Concluzii și observații: activitățile legate de spațiul cosmic au o bilă albă din start. 

Șansa de a trezi și menține interesul copiilor este foarte mare. Cadrul didactic, ca dirijor al 

acestor activități trebuie să identifice subiecte cu legătură directă la viața de zi cu zi a copiilor, 

să imagineze un scenariu simplu și atractiv și să fie permanent atent la reacția copiilor.  
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Grupa: Grupa mijlocie  

Proiect tematic: Corpul meu 

Tema zilei: Familia mea 

Activitate integrată: DLC + DŞ  

 

Titlul activității: Câţi membri are o familie? 

Introducere  

Această activitate face parte dintr-o serie de activităţi prin care am recapitulat noţiunea 

de familie şi am evidenţiat faptul că familiile pot fi foarte diferite, din multe puncte de vedere. 

De asemenea, am dorit recapitularea cifrelor de la 0 la 9 şi introducerea noţiunilor de 

comparaţie şi grafic. 

În ţara noastră, sub acelaşi acoperiş, locuiesc de obicei 3 sau 4 persoane, care 

formează familia restrânsă. Totuşi, există şi cazuri când alături de familia restrânsă mai 

locuiesc şi bunici sau alte rude, formând împreună familia extinsă. Un grafic prezintă informaţii 

diverse şi ne arată, comparativ, cum se situează un aspect faţă de un alt aspect al acestei 

informaţii. 

Scopul activității: să reprezinte grafic numărul de membri din care este formată familia și 

să compare rezultatele obținute.  

În timpul activității: copiii şi-au consolidat cunoştinţele legate de componenţa unei familii, 

au numărat membrii familiilor lor şi i-au numit, au făcut predicţii privind tipul de familie cea 

mai numeorasă, au comparat casele după numărul etajelor, au respectat regulile activităţii, 

au comunicat informaţii referitoare la familiile lor, au participat activ urmând paşii indicaţi la 

începutul activităţii, au trasat graficul unind vârfurile caselor. 

Vocabular/cuvinte cheie: familie, membru/membri, comparaţie, grafic, rude, 

asemănări/deosebiri 

Durata activității: 40 minute 

Materiale și resurse: pătrate colorate diferit, triunghiuri roşii, batoane de lipici, carton mare 

alb, marker.  

Descrierea activității: 

A. Primii pași Am aşezat copiii prezenţi în semicerc şi un teanc de imagini în mijlocul 

copiilor, după care le-am propus un joc cu aceste imagini. I-am rugat să îşi aleagă două dintre 

imagini, să le privească cu atenţie, să le descrie, după care să le aşeze alături de alte imagini 

căutând diverse criterii comune fiecărei grupe. Deşi au doar patru ani, cei mai mulţi copii au 

descris imaginile folosind un vocabular bogat, descriind cu amănunte ţinuta şi aspectele fizice 

ale persoanelor din imagini. Copiii au observat că mai multe cartoane au fundalul de aceeaşi 
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culoare, aşa că după ce iniţial au grupat imaginile în băieţi şi fete, au hotărât să le regrupeze 

după fundal. Am ghidat conversaţia cu ajutorul întrebărilor, astfel încât după o serie de 

întrebări legate de activităţile pe care le fac persoanele din imagini şi-au dat seama că oamenii, 

gupaţi după culoarea fundalului aveau pasiuni asemănătoare. În timpul conversaţiei am 

insistat pe cuvinte-cheie, precum: familie, membru – membri, pasiune, trăsătură comună, 

ocupaţie, grupă, echipă. 

B. Problema de rezolvat/Întrebarea Activitatea a continuat cu o serie de întrebări venite 

atât de la mine, cât şi de la copii: Ce este o familie? Sunt toate familiile la fel? Toate familiile 

au acelaşi număr de membri? Au toţi într-o familie aceleaşi pasiuni? Animalele au familii?    

C. Răspunsuri/Ipotezele de lucru La aceste întrebări copiii au răspuns pe parcursul 

activităţii, astfel: Familiile sunt la fel toate: au o mamă, un tată şi copii. Nu toţi membri fac 

acelaşi lucru: tata conduce maşina, mamei îi e frică să conducă, copiii merg la grădiniţă. 

Animalele nu au familii. Au fost şi momente când cei mici s-au contrazis aprig în legătură cu 

răspunsurile lor. 

D. Planul de lucru Pentru a afla dacă răspunsurile lor sunt adevărate am păstrat grupele 

realizate de ei anterior, după criteriul pasiunii comune şi am introdus o nouă serie de imagini, 

de data aceasta cu familii de oameni din diferite colţuri ale lumii, de diferite culori ale pielii, 

de diferite dimensiuni (familii restrânse sau extinse, foarte numeroase, inclusiv cu animale de 

casă precum, câini sau cai), familii cu membri îmbrăcaţi în haine obişnuite sau tradiţionale 

deosebite, dar şi imagini cu familii de animale, din diverse areale, prezentând şi denumirea 

specifică acelor familii (haită, turmă).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Explorarea Le-am oferit timp să studieze bine imaginile, să le descrie şi pe acestea, să 

fie atenţi la detalii. Copii s-au grupat singuri în echipe, strângându-se mai mulţi la anumite 

imagini care le-au stârnit mai mult curiozitatea. Am observat că imaginile care au stârnit cea 

mai mare agitaţie au fost cele cu familiile de animale şi cele care prezentau oameni de culoare 
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sau în costume tradiţionale, adică acele familii care erau complet diferite de ceea ce 

cunoscuseră ei până în acest moment. Deşi iniţial rezervasem pentru acest moment doar 3 

minute, a fost nevoie să dublez timpul deoarece discuţiile dintre copii pe baza imaginilor erau 

foarte aprinse şi întrebările sau observaţiile lor nu conteneau. Una dintre întrebări s-a repetat 

cel mai des: cât de mare este o familie? Pentru a răspunde copiii au numărat, pe rând, membri 

famiililor din imagini, dar atunci când au numărat cea mai numeroasă dintre familii şi au ajuns 

la 18 membri, au refuzat să considere că aceea este o familie şi au spus că e imposibil ca o 

familie să aibă atâţia membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Descoperim (Tragem concluzii) Pentru a lămuri aspectul legat de mărimea unei 

familii, le-am oferit copiilor pătrate din hârtie colorată şi un carton mare alb, după care i-am 

rugat să se gândească câţi membri sunt în familia lor pentru a lipi unul deasupra celuilalt pe 

cartonul mare, alb atâtea pătrate câţi membri sunt în familie. Astfel, copiii au construit case 

cu atâtea nivele câţi membri sunt în familie. Copiii au numărat nivelele fiecărei case, au indicat 

cea mai înaltă (10 pătrate) şi cea mai scundă casă (3 pătrate). Acesta a fost momentul când 

am introdus termenul de grafic, explicându-le ce înseamnă, dar şi exemplificând prin unirea 

acoperişurilor caselor lor. La final, copiii au observat cum variază dimensiunea unei familii, că 

deşi au mărimi diferite tot familii le numim; linia ce uneşte vârfurile caselor arată precum un 

val, sau un munte cu multe vârfuri sau un zig-zag mai ciudat. Este de fapt un grafic! 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Deoarece copii au fost foarte 

interesaţi de familiile de animale, am putea studia şi compara într-o activitate ulterioară 

mărimea familiilor de animale, plecând de la numărul obişnuit de membri dintr-o astfel de 

familie şi am putea să realizăm la final graficul pentru această informaţie.  

Concluzii și observații: Copiii au demonstrat spirit de observaţie şi atenţie la detalii şi un 

vocabular active, peste media vârstei. Deşi la început copiii au spus ca o familie nu are cum 
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să aibă un număr atât de mare de membri (18), la final, plecând de la exemplul propriilor 

familii au concluzionat că se poate. Cu siguranţă, copiilor le va plăcea o activitate 

asemănătoare cu familii de animale. La final, copiii au fost fascinaţi de cuvântul grafic, făcând 

numeroase exerciţii de pronunţie. 
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Grupa / Clasa: Clasa a II-a  

Proiect tematic: Totul despre mine 
Tema zilei: Despre fericire 

Activitate integrată: Engleză+DP 

  

Titlul activității: Ce te face fericit? 

Introducere:  

Activitatea face parte dintr-o serie de lecții pe inteligența emoțională, esențiale pentru 

autocunoaștere, crearea unei stări de bine în relațiile cu sine și cu ceilalți. Pe durata acestor 

activități, copiii și-au dezvoltat inteligența intra și interpersonală, au învățat să recunoască o 

paletă largă de sentimente și modurile de exprimare ale acestora, au exersat strategii de 

adaptare și soluționarea unor situații critice.  

Scopul activității: identificarea factorilor principali care induc o stare de fericire la elevii 

clasei a II-a. 

În timpul activității:  copiii formulează răspunsuri, observă răspunsurile celorlalți, compară 

și grupează pe categorii, formulează concluzii. 

Vocabular/cuvinte cheie: fericire, familie, prieteni, natură, viață, existență, sport, învățare 

eficientă, hobby-uri, jocuri, dragoste, muncă.  

Durata activității: 50 minute. 

Materiale și resurse: post-it, tablă, hârtie A4, creioane, marker. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Pe un fundal sonor adecvat am pornit o discuție informală despre felul în care 

s-au simțit elevii în ziua respectivă. 

B. Problema de 

rezolvat/Întrebările Ne-am 

propus împreună să răspundem la 

întrebarea What makes you 

happy? / Ce te face fericit? astfel 

încât, până la sfârșitul orei să 

vedem care sunt lucrurile care ne 

fac pe noi, copiii de clasa a II-a, 

fericiți.  

C. Explorarea Fiecare copil a primit câte două post-it-uri pe care să scrie ce îl face fericit. 

Elevii și-au citit individual răspunsurile și le-au lipit pe tablă. Au sesizat că unele răspunsuri 

(De exemplu: Sunt fericit când petrec timp cu familia.) se repetă la mai mulți copii. Drept 
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urmare, i-au rugat să găsească câte o temă pentru răspunsurile repetitive, teme pe care le-

am scris cu marker pe câte o coală A3 și le-am lipit de tablă. Jumătate din clasă a sortat 

răspunsurile pentru cele trei teme care au apărut cel mai des: Familie, prieteni, sporturi și 

jocuri. 

 În etapa a II-a, copiii au primit alte 2-3 post-it-uri pentru alți factori ai fericirii 

personale. I-am invitat să își prezinte răspunsurile în fața clasei și să le lipească pe tablă. O 

nouă privire asupra lor, ne-a lămurit repede că ar fi bine să facem ordine sortându-le după 

noi categorii. Astfel natura, succesul școlar, hobby-uri, viața au fost marile teme care au primit 

mai multe răspunsuri.  

 În final, am cerut copiilor să gândească un numitor comun pentru categoriile mari. 

Analizând, comparând, au ajuns la concluzia că doi factori principali îi fac pe ei fericiți: 

DRAGOSTEA (primită și dată, precum și dragostea față de natură) și MUNCA (efortul susținut 

în sport, la școală, în activitățile la alegere). 

F. Descoperim (Tragem concluzii) 

Ceea ce mi-a atras atenția este că nici 

un copil nu a spus că pentru el banii sau 

situația materială ar fi o sursă de 

fericire. De asemenea, au fost uitate 

petrecerile sau mâncarea. Copiii au 

mers direct la esență, pe locurile 

principale fiind familia și prietenii. Un 

loc foarte important l-au ocupat 

sportul, jocurile pe calculator, succesul 

școlar sau mediul natural. Au existat și 

răspunsuri romantice (I am happy when I see birds flying in the sky) sau existențialiste (I am 

happy that I exist in this world), însă răspunsurile au mers la esență, la ceea ce de fapt ne 

face oameni! 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Exact așa cum o umbrelă te 

protejează când plouă, un zâmbet te poate proteja în fața tristeții. Gândește-te ce   s-ar putea 

întâmpla dacă ai petrece ziua zâmbind, iar a doua zi, discută în clasă în ce mod zâmbetul tău 

ți-a schimbat ziua.  

Concluzii și observații: La sfârșitul activității, un copil mi-a spus: Miss, thank you for this 

lesson! Cred cu tărie că, ascultându-i cu adevărat pe copii, nu numai că îi ajuți să se 

autocunoască și să se dezvolte social, dar devin și eu un profesor mai bun!  
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Grupa / Clasa: Grupa mijlocie  

Proiect tematic: Eu şi lumea mea 

Tema zilei: Cuvintele pot mângâia sau pot să doară 

ADE: DOS 

 

Titlul activității: Ce simt când aud cuvintele....? 

Introducere: Deoarece la vârsta de 4 ani, copiii percep mult mai uşor diverse noţiuni 

abstracte atunci când sunt transpuse în experienţe palpabile, am abordat tema semnificației 

și valorii cuvintelor adresate celor din jur, din această perspectivă. 

Scopul activității: să asocieze sentimentul pe care îl trăiesc la un moment dat cu un obiect 

palpabil. 

În timpul activității: copiii şi-au consolidat cunoştinţele legate de cum ar trebui să se 

comporte în anumite situaţii, au identificat exemple pozitive şi exemple negative şi le-au 

grupat, au făcut predicţii privind cum se simt personajele din exemplele prezentate, au tras 

concluzii cu privire la cum se vor comporta ei pe viitor, au respectat regulile activităţii, au 

participat activ urmând paşii indicaţi la începutul activităţii. 

Vocabular/cuvinte cheie: sentimente, exemplu pozitiv - aşa da, exemplu negativ - aşa nu, 

comparaţie, grupare, fin, moale, aspru, tăios, asemănări/deosebiri, fericit, împlinit, bucuros, 

supărat, întristat, mâhnit. 

Durata activității: 30 minute 

Materiale și resurse: computerul, povestea Shoud I share my ice-cream?, bucată de pânză, 

bandă adezivă, imagini laminate, săculeţ cu obiecte fine, moi, plăcute la atingere (vată, foaie 

fină, piatră lucioasă, panglică fină) şi cu obiecte tari, abrazive, tăioase (bucată de glasspapir, 

bucată de sare, scai, bigudiu cu zimţi). 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Am aşezat copiii pe covor, în faţa computerului şi i-am anunţat că vom 

urmări o poveste despre un elefant apoi am provocat copiii la un dialog despre cum s-a 

comportat elefantul cu prietenul său şi dacă ei ar fi procedat altfel. Conversaţia a fost ghidată 

în unele momente, iar în altele a decurs liberă. Folosind cuvinte specifice vârstei, cei mici au 

reuşit în mare măsură să redea diferite scenarii proprii ale întâmplării. Am observat că 

majoritatea copiilor dădea exemple pozitive dând dovadă de altruism şi reluând îndemnuri pe 

care le promovez la grupă (de exemplu: Împart cu prietenul, Când mănâncă unul, mănâncă 

toţi). De asemenea, cei mici s-au identificat fie ca fiind personajul elefantului, fie ca fiind 

porcuşorul. În timpul conversaţiei am insistat pe cuvinte-cheie, precum: sentiment, exemplu 

pozitiv, comparaţie - tu cum ai fi procedat, tu cum te-ai simţi dacă..., fericit, împlinit. 
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B. Problema de rezolvat/Întrebarea După un scurt 

dans, prin care am felicitat-o pe Piggie din poveste, 

pentru cum s-a comportat, i-am anunţat că am o 

problemă dificilă de rezolvat, al cărui răspuns nu îl ştiu 

şi dacă doresc să mă ajute. Deşi nu cunoşteau 

întrebarea, aproape toţi au răspuns afirmativ. Problema 

misterioasă era: Oare cuvintele pot să doară? 

C. Răspunsuri/Ipotezele de lucru După un moment 

de linişte, unul dintre copii a dat tonul la valul de 

răspunsuri închise (Da/Nu) care a urmat. Când am 

adăugat întrebările De ce crezi asta? sau Ce cuvinte te 

dor pe tine?, cei mici au părut încurcaţi, neştiind să dea 

un răspuns coerent. 

D. Planul de lucru Atunci le-am propus să aflăm împreună, cu ajutorul unui săculeţ magic 

şi a unor imagini, ce cuvinte ne fac să ne simţim bine şi ce cuvinte ne dor, propunere care a 

fost imediat aprobată. 

E. Explorarea În mijlocul semicercului, am aşezat pe o pânză diverse imagini ce 

reprezentau exemple pozitive şi exemple negative despre cum se comportă nişte copiii, 

precum şi un săculeţ cu diferite obiecte. Copiii au format perechi și am oferit o imagine şi un 

obiect fiecărei echipe. Apoi, i-am îndemnat să privească cu atenţie imaginile şi să pipăie 

obiectele, după care să încerce să îi spună colegului de pereche cum crede că se simt copiii 

din imagine, precum şi cum se simte obiectul la atingere. Am observat că mai mulţi copii au 

chicotit atunci când aveau imagini cu exemple negative în mână şi că majoritatea celor mici 

au fost mai atraşi de obiectele plăcute la atingere. 
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F. Descoperim (Tragem concluzii) După ce m-am asigurat că fiecare copil a avut 

oportunitatea să vadă imaginile şi să investigheze obiectele, i-am atrenat într-un scurt joc de 

mişcare: cu toţii ne-am ţinut de mâini şi am început să facem mişcări mai încete sau mai 

rapide stânga/dreapta. Cei mici au putut observa cât de importantă este colaborarea în echipă 

pentru ca mişcarea să fie, pentru toată lumea, în aceeaşi direcţie. Apoi, am aşezat toate 

imaginile şi toate obiectele în faţa copiilor şi i-am îndemnat să găsim împreună o imagine şi 

un obiect care ne fac să ne simţim la fel. 

 Am împărţit o pânză în două părţi, cu menţiunea deja cunoscută de copii, sub formă de 

culoare, de alegeri potrivite şi alegeri nepotrivite. Cei mici s-au anunţat, pe rând, pentru a veni 

în faţa pânzei şi a alege imaginea şi obiectul care considerau că transmit acelaşi sentiment. 

Astfel, cei mici au alăturat: imaginea unor copii care se îmbrăţişează cu un disc de vată, 

imaginea a doi copii care se joacă unul lângă celălalt cu o foaie roz, foarte fină, dar şi imaginea 

unui copil care îl loveşte pe un altul cu piatra de sare.  Fiecare alegere a fost urmată de 

motivarea acesteia, într-o exprimare specifică vârstei şi, în câteva cazuri, cu ajutorul meu. 

 

  

 Aproape toţi copiii au alăturat exemplelor pozitive obiecte fine, moi şi exemplelor negative 

obiectele aspre, tăioase; un singur copil a spus că bigudiul zimţat îl face să se simtă bine, 

asociindu-l cu îmbrăţişarea unui prieten. Am ales să reiau momentul în care copilul în cauză 

putea să pipăie obiectul, de data aceasta realizându-l împreună; apoi,   l-am întrebat din nou 

dacă crede că felul cum l-a făcut să se simtă atingerea obiectului este ca o îmbrăţişare şi 

răspunsul lui a fost negativ. Am rugat un băiat să îi dea o îmbrăţişare copilului în cauză şi, 

după aceasta, i-am spus că poate opta pentru un alt obiect pentru imaginea aleasă, dacă s-a 

răzgândit, ceea ce s-a şi întâmplat (panglica fină). 

G. Dezvoltăm (Ce am putea investiga în continuare?) Ca urmare a faptului că cei mici 

au înţeles cum să asocieze o noţiune abstractă cu un obiect palpabil, am putea să facem o 

activitate asemănătoare, observând ce fel de muzică îî binedispune pe copii sau ce culoare îi 

face să fie nervoşi.  
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Concluzii și observații: După această activitate, am afişat imaginile folosite pe unul dintre 

pereţii clasei. I-am observat adesea pe cei mici uitându-se la acestea şi chiar făcând comentarii 

despre cum se simţeau obiectele. La un moment dat, un copil care fusese prezent la activitate 

îi spunea unui alt copil care îi luase o jucărie fără să i-o ceară că se simte ca o bucată de sare. 

Concluzia cea mai importantă, pentru mine, trasă din această activitate este că cei mici trebuie 

ajutaţi să îşi exteriorizeze sentimentele şi trăirile asociindu-le cu exemple concrete, palpabile. 
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Grupa/clasa: Clasa I  

Tema: Despre a fi proactiv 
Proiect tematic: Totul despre mine 

Activitate integrată: Engleză+DP 

 

Titlul activității: Ce este perfecțiunea? 

Introducere:  

Activitatea face parte dintr-o succesiune de lecții care dezvoltă o atitudine proactivă la 

elevi față de sine și de ceilalți. A fi proactiv înseamnă a fi o persoană responsabilă, a avea 

inițiative, a-și alege acțiunile și atitudinile și fi responsabil pentru felul în care ne exprimăm 

emoțiile. O persoană proactivă înțelege că lumea este diversă și frumusețea ei nu vine din 

faptul că suntem permanent perfectibili. Nu căutăm vinonați pentru propriile acțiuni ci căutăm 

soluții pentru probleme. Proactiv înseamnă să alegi să faci lucrurile cu simțul răspunderii, chiar 

și când nu te vede nimeni.   

Scopul activității: dezvoltarea unei atitudini proactive în sensul în care elevii înțeleg 

imporanța caracterului unui om, precum și faptul că, deși putem părea perfecți, fiecare avem 

imperfecțiunile noastre.  

În timpul activității: copiii elevii observă și analizează, compară și formulează concluzii. 

concluzii. 

Vocabular/cuvinte cheie: perfecțiune, imperfecțiuni, interior, exterior, lupă, caracter.  

Durata activității:  50 minute 

Materiale și resurse: platou cu mere de diferite culori, lupe. 

Descrierea activității: 

A. Primii pași Copiii au povestit despre personajele perfecte din viața lor: părinți, bunici, 

profesori, prieteni sau animale de 

companie. Au motivat de ce cred că 

aceste ființe sunt atât de minunate. 

Am introdus apoi în clasă un platou 

cu mere foarte frumoase de diferite 

culori. Reacția admirativă a fost 

instanctanee, iar copiii ar fi vrut 

imediat să aibă câte un măr. Ne-am 

propus mai întâi să analizăm 

aspectul merelor și să spunem cum 

ni se par Foarte gustoase/ zemoase/ 
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sănătoase/ foarte frumoase / perfecte / decorative/ multicolore.  au fost unele dintre etichetele 

lor. Am stabilit împreună că merele ni se par perfecte, demne de a fi pictate.  

B. Problema de rezolvat/Întrebările Ce vedem când punem perfecțiunea sub lupă?  

C. Explorarea   Fiecare copil a primit o lupă și câte un măr și au putut observa fiecare fruct 

de aproape și cu mai multă atenție. Foarte curând au apărut comentarii de genul: Mărul meu 

are o bubiță neagră / al meu începe să putrezească/ nu este simetric/ este bătut/ are multe 

puncte mici/ culoarea de ansamblu este dată de combinația a mai multor culori etc.  

I-am rugat să pună merele înapoi pe platou și să spună cum li se par acum merele. Parcă nu 

ni se mai par așa frumoase, știm că nu sunt perfecte, au multe imperfecțiuni / defecte. Dacă 

ar fi să ne comparăm cu merele, ce concluzii ați trage? ...toți avem defecte.   

D. Descoperim (Tragem conluzii) Împreună am tras concluzia că, deși toți avem 

imperfecțiuni, e important ca acestea să rămână mici, astfel încât, per total, să rămânem niște 

oameni frumoși.  

E. Problema de rezolvat/Întrebările Cât de mult contează interiorul? 

F. Explorarea Copiii au gustat merele. Li s-au părut delicioase. Au concluzionat că, mai 

important este cum este pe interior și că micile imperfecțiuni nici nu mai contează. Interiorul 

unui om, ansamblul însușirilor sale morale care se manifestă în comportamentul, ideile și 

acțiunile sale, acestea sunt cele care contează în viață și ele au un nume: caracter – au învățat 

copii.  

G. Descoperim (Tragem concluzii) Așa cum în cazul unui măr cel mai mult contează 

gustul, pentru un om cel mai important este caracterul, adică corectudinea ideilor și a faptelor 

sale. Copiii au dat exemple de oameni care au un caracter deosebit și au motivat punctul lor 

de vedere. Observații: Această lecție are nevoie de trimiteri ulterioare, de exemple din viața 

copiilor pentru ca învățămintele sădite aici să se transforme într-un mod de a privi viața.   
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Material conceput de următorii profesori ai  

Grădiniței Happy Kids și Școlii Primare Discovery Kids: 

 

Balint Mihaela Elena 

Grecu Georgiana 

Ionescu Claudia Beatrice 

Popescu Laura 

Preduca Cristina 

Prejbianu Irina  

Rădulescu Maria  

Rotaru Adelina Elena 

Stanca Bucilă Ioana 

Văcaru Maria Cristina 

 

 



Activități de investigare
pentru nivel preșcolar

și primar

Totul


