
 

 

 

 

 

 

 

 

Ne jucăm cu mijloacele de 

transport  
– proiect de activitate integrată – 

 

 

                                                                           

 

                                                                                     Director educativ Gradinita Rasarit : Ed.Magda Zambet 



PROIECT DIDACTIC 
 

NIVEL I 

TEMA ANUALĂ: Cum este,a fost si va fi aici pe pamant ? 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Hai sa mergem la plimbare” 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare 

FORMA DE ACTIVITATE: activitate integrată  (DS + DOS)  
TEMA ACTIVITATII INTEGRATE : ” Roti mari , roti mici ” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI: 

 ADP 

 Rutine 

 Tranziții 

 ADE – activități pe domenii experiențiale 

 Activitate integrată (DS + DOS) „ Roti mari,roti mici” 

 DS – cunoasterea mediului – convorbire 

 DOS – decupare, asamblare şi lipire 

SCOPUL: 

 consolidarea cunostintelor referitoare la mijloacele de transport tereste;  

 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

  dezvoltarea simţului estetic şi practic 

OBIECTIVE CADRU: 

 dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere şi utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale; 

 stimularea curiozității privind explicarea şi înțelegerea lumii înconjurătoare; 

 formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor produse finite. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite o anumită semnificație; 

 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activități practice; 

 să cunoască diferite materiale de lucru; 



OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADE: 

 cognitive 

 O1 – să recunoască mijloacele de transport tereste care au roti; 
 O2 – să recunoască mijlocul de transport din ghicitori 

 O3 – să asocieze imaginea mijlocului de transport cu imaginea locului pe unde circula ; 
 O4 – să alcătuiască puzzle-ul descoperind mijlocul de transport; 

 O5 – să asocieze mijlocul de transport cu imaginea care reprezinta modul si locul de utilizare;  

 O6 – să participe la activitatea de grup atât în calitate de auditor, cât şi de vorbitor; 

 psiho-motorii  
 O7 – să confecţioneze produsul finit; 
 O8 – să denumească materialele puse la dispoziție, utilizându-le; 

 O9 – să lucreze curat şi îngrijit pe parcursul activității, păstrând o ținută adecvată pe scaun; 

 afective 

 O10 – să coopereze în realizarea sarcinilor; 

 O11 – să-şi exprime părerea despre lucrarea proprie şi despre lucrările colegilor  

 O12- sa arate intelegere,respect si spirit de intrajutorare fata de persoanele cu dizabilitati. 
STRATEGII DIDACTICE: inductiv-semialgoritmice 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal-individuală, pe echipe. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual, turul galeriei, analiza 

MIJLOACE ŞI MATERIALE:  imagini şi jetoane cu mijloace de transport terestre,mijloace de transport de jucarie(masinute de diferite forme,carucior 

de copil,carucior de piata,scaun cu rotile, roata mijloacelor de transport,o fatada de castel din carton,creioane colorate, 

cuburi, lipici, foarfece, cartoane şi hârtii colorate şi albe, videoproiectorul, lucrarea model, plansa. jetoane, macheta cu 

diferite trasee,rotite. 
EVALUARE: aprecieri verbale, autoevaluare, examinare prin probă practică 
DURATA: 50 min.  
BIBLIOGRAFIE:  

 Ghid orientativ – Laura Mara Culea, editura Diana; 

 Including All of Us – An Early Childhood Curriculum About Disability 
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- editura Didactica Publishing House, 2009; 

 Ziua bună începe la „Ȋntâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria Cioflica, editura Didactica Pre; 
 Totul ... pentru copil (ghid pentru educatoare), prof. Rodica Gavra, editura Diana 



SCENARIUL ZILEI 

       ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

 

Salutul: „Dimineaţa a sosit/ În semicerc ne adunăm/ Cu toţii să ne salutăm/ Bună dimineaţa dragi Isteţi,/ Mă bucur că sunteţi aici / Bună dimineaţa 

copii mari !” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul folosind un nume de mijloace de transport – ex: ,,Bună dimineaţa 

masinute!”, ,,Bună dimineaţa carucioare!” ... 
 Se va realiza şi prezenţa ( După ce ne-am adunat / Si frumos ne-am salutat / Colegii ne-am întâlnit / Oare cine n-a venit?”)  în ordinea strigării de 

către educatoare din catalogul grupei, iar copiii îşi vor alege jetonul cu semnul care-i reprezintă pe fiecare şi îl vor aşeza în trenuletul prezentei. Jetoanele 

rămase le va număra un copil şi le va aşeza în buzunarul absenţilor. Se numără apoi fetiţele de către un băiat şi băieţii de către o fetiţă. 
Se va alege copilul zilei care mă va ajuta să conduc mai departe întâlnirea de dimineaţă şi pentru a ajuta la organizarea activităţii, a aranja, împărţi 

materialele.  

Calendarul naturii: Se va discuta despre cum este vremea în acea zi, se va alege data şi se va completa trenulețul vremii. 
Împărtăşirea – se vor numi trei fetiţe şi trei băieţi care să împărtăşească cu colegii de grupă ideile, gândurile, visele lor din noaptea ce a trecut, o 

întâmplare petrecută în familie.  

Se trece la gimnastica de înviorare care se face prin câteva versuri:  
„Dacă vreau să cresc voinic 

Fac gimnastică de mic:  

Merg în pas alergător, 

Apoi sar într-un picior, 

Mă opresc, respir uşor 

Întind braţele să zbor 

Toată lumea e a mea   

Când mă aşez la podea! 

Ăsta-i doar un început! 

Ia priviţi cât am crescut!” 

...... şi prin cântecelele ,,Trenul sucu-tucu” şi ,,Bat din palme”.  

Noutatea zilei se va anunţa de către educatoare. Activitatea va începe prin captarea atenţiei copiilor care se va face prin intrarea in sala de grupa 

a ursuletului Rolly  care le va povesti copiilor o scurta intamplare din calatoriile lui cu mijloacele de transport după care il vor ajuta pe Rolly sa dezlege 

câteva ghicitori. Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în forma de semicerc. 

 
 



Tranziţie: 

„Bat din palme – clap-clap-clap 

Din picioare trap-trap-trap 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

Şi pentru activitate noi ne pregatim!” 

 Cu ajutorul globului magic copiii vor alege câte un jeton care le va preciza grupul in care vor lucra.  

            Tranziţie:  
          „Câte unul pe cărare 

Mergem veseli către baie, 

Mergem ca să ne spălăm  

Curăţei să arătăm. 

 

         “Rândul  iute să-l formăm 

Lângă uşă ne-aşezăm 

Şi cuminţi noi aşteptăm 

Pe manute sa ne spalam” 

 

Ursuletul Rolly le propune copiilor să faca o călătorie în lumea mijloacelor de transport dar nu oricum ci vor străbate un traseu pe parcursul caruia vor 

primi mai multe sarcini pe care trebuie să le rezolve. Ursuletul Rolly prin mica intamplare povestita copiilor si prin sarcinile pe care le vor primi ii va 

provoca pe acestia sa gaseasca rezolvari pentru anumite situatii.(folosirea unui scaun cu rotile,a unui carucior de copii sau de cumparaturi pentr a urca 

treptele unei cladiri,pentru a cobori treptele la metrou sau pentru a urca intr-un mijloc de transport etc.) Traseul confectionat va fi străbătut de două echipe: 

echipa masinutelor si echipa calatorilor. Le prezint copiilor traseul pe care-l vom avea de stăbătut, pentru a putea ajunge la „Castelul Rotilor”. În acel  

castel vor ajunge doar dupa ce vor rezolva corect sarcinile care le vor primi pe traseu şi bineînţeles vor acumula cât mai multe rotite.   



 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII 

NR. 

CRT 

EVENIMENTE 

INSTRUCȚIONALE 

ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI  

METODE ŞI 

PROCEDEE 
EVALUAREA 

1 Moment organizatoric 
Pregătirea grupei pentru activitate 

   Se crează condiții ergonomice pentru 

desfăşurarea activităților. 

   Aerisirea şi pregătirea sălii de grupă pentru 

activitate. 

   Aranjarea mobilierului şi asigurarea unei 

atmosfere propice pentru buna desfăşurare a 

activităţii. 

     

Activităţi de 

întărire a 

sarcinilor 

formulate 

2 Captarea atenţiei Activitatea va începe prin captarea atenţiei copiilor 

printr-o scurta intamplare povestita de ursuletul 

Rolly referitoare la calatoriile lui cu mijloacele de 

transport, după care il vor ajuta pe Rolly sa dezlege 

câteva ghicitori. Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în 

forma de semicerc 

 

 

conversaţia 

 

Evaluarea orală 

3  

Reactualizarea cunoştinţelor 

   Le propun copiilor să facem o călătorie în lumea 

mijloacelor de transport care au roti mari si mici 

dar nu oricum ci vom străbate un traseu în care vom 

primi mai multe sarcini pe care trebuie să le 

rezolvăm. 

 

conversatia 

 

4 Anunțarea temei şi a 

obiectivelor activității 

   Se va preciza că activitatea de astăzi se numeşte 

„Roti mari,roti mici” şi se va desfăşura sub forma 

unui traseu. 

 Copiii au de parcurs astfel un traseu ce va fi 

străbătut de două echipe: echipa masinutelor şi 

echipa calatorilor.  

 

conversația 

 

 

 

explicația 

 



Le prezint copiilor traseul pe care-l vom avea de 

stăbătut, pentru a putea ajunge la „Castelul 

Rotilor”. În acel  castel vor ajunge doar daca vor 

rezolva corect sarcinile care le vor primi pe traseu 

şi bineînţeles vor acumula cât mai multe rotite.   

Tot astăzi vom realiza şi mijloacele de transport 

alese pentru traseul din macheta. 

  Se pune un copil să repete titlul activității de 

astăzi pentru a se sistematiza. 

5 Desfăşurarea invatarii   Copiii vor fi asezati in fata traseului amenajat cu 

ajutorul caruia voi realiza intregul demers didactic. 

Copiii vor avea astfel de trecut mai multe probe: 

   Proba 1 

   La prima probă copiii au de identificat, pe baza 

ghicitorilor prezentate de ursuletul Rolly, 

mijloacele de transport corespunzatoare. 

   Proba 2 

      Cea de-a doua proba se desfasoara pe traseu, 

acolo unde sunt imprastiate mai multe mijloace de 

transport si imagini care reprezinta modul de 

folosire si locul. Sarcina copiilor este aceea de a 

asocia fiecarui mijloc de transport imaginea 

corespunzatoare care reprezinta modul de folosire 

si locul         

   Proba 3 

   Copiii au de aflat carui mijloc de transport îi 

aparţin rotile gasite langa acestea. 

   Proba 4 

Copiii vor avea sarcina de a urca o greutate intr-un 

carucior de piata pe trei trepte improvizate si de a 

gasi solutia usurarii acestei activitati 

 

   expunerea 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

   conversația 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Exercitiul  

 

Conversaţia 

Exercitiul  

 

 

     

 

activităţi de 

întărire a 

sarcinilor 

formulate 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

corectarea 

eventualelor 

greşeli 

aprecieri 

verbale 

colective şi 

individuale 



   Proba 5 

  Copiii vor invarti roata mijloacelor de transport si 

vor vorbi despre rolul si importanta fiecarui mijloc 

de transport pentru oameni si in special pentru cei 

cu dizabilitati. 

Conversaţia 

Exercitiul  

5 

 
Obținerea performanței    La finalul activitatii copiii interpretează cântecul 

„Trenul sucu-tucu”. 

. 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS) 

 

   Activitate practică 

   Ursuletul Rolly ii anunta pe copii că urmatoarea 

activitate este o activitate practică. Ei vor trebui să 

realizeze mijloacele de transport alese, folosind 

decuparea, asamblarea si lipirea si apoi sa le aseze 

pe macheta pusa la dispozitie,acolo unde le este 

locul. 

   Se realizează intuirea materialului de către 

copii, cerându-li-se să recunoască materialele puse 

la dispozitie pe masute. 
   Ursuletul Rolly le prezintă macheta pregatita si 

va purta o scurta convorbire cu copiii, prin care va 

scoate in evidenta ce mijloace de transport lipsesc 

din macheta si unde este locul lor. 
   Se trece apoi la explicarea tehnicilor de lu1cru: 

 se decupează mijlocul de transport ales si 

rotile care ii apartin; 

 se lipesc rotile mijlocului de transport 

 se pune mijlocul de transport pe suport (pai) 

 se pun mijloacele de transport pe macheta 

acolo unde le este locul. 

   exercițiul 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

observația 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se demonstrează modul de lucru, oferindu-le si 

explicatiile necesare. 
Se pun mai multi copii să repete tehnicile de 

lucru, pentru a vedea dacă ele au fost înțelese. 

   Înainte de a trece la executarea lucrării, voi cere 

copiilor să execute câteva exerciţii de încălzire a 

muşchilor mici ai mâinii: morişca, închiderea şi 

deschiderea pumnilor, cântatul la pian,ploaia etc. 
,, Ploaia cade neîncetat 

Vârful degetelor bat. 

Degetele-mi sunt petale, 

Le deschid ca pe o floare. 

Şi apoi le răsfirăm, 

Şi la un pian cântăm. 

Frecăm palmele de zor 

Să avem la lucru spor. ’’ 

   Se urează “Spor la lucru!”! şi se dă astfel startul 

începerii lucrului individual pe fond muzical. 

   Se va supraveghea modul în care copiii îşi 

realizează lucrările, iar dacă va fi nevoie se va 

interveni cu explicaţii individuale. Vor fi încurajati 

toti copiii,in mod special pe cei mai puţin abili şi 

se va urmări ca toţi copiii să-şi ducă munca la bun 

sfârşit. 

      Când majoritatea copiilor au terminat, vor fi 

anuntati ca timpul se apropie de sfarsit si apoi se da 

semnalul de încetare a lucrului. 

   Se expun toate lucrările pe macheta, după care 

fiecare copil va spune de ce a asezat mijlocul de 

transport in locul respective si cum poate fi 

folositor oamenilor. 

 

demonstratia 

explicația 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucrul 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

analiza 



 Ȋncheierea activității    Incheierea activitatii o realizez prin jocul cu 

caracter sportiv “Masinutele la start”. 

   Se vor face aprecieri verbale asupra modului de 

participare a copiilor la activitate.  

   Pentru întreaga activitate desfăşurată în ziua 

respectivă, copiii vor primi şi câte o recompensa – 

o rotita comestibila ( prajiturica)-. 

 

conversația 

Aprecieri 

finale 

individuale şi 

colective 

 

 


