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UNITATEA: Grădinița cu Program Normal Nr.11 Priseaca-Târgoviște 

EDUCATOARE: Prof.înv.preşc.Ştefan Loredana Mariana 

GRUPA: mijlocie „Fluturașii” 

DATA: 29.01.2020 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU :” Când,cum și de ce se întâmplă ? ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Jocurile copiilor iarna ” 

TEMA ACTIVITĂŢII:”Prietenul copiilor, omulețul de zăpadă  ” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP + ADE + ALA) 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:  

 Activități de dezvoltare personală (ADP): 

 Întâlnirea de dimineață: “Sunt un bulgăre de nea ”! 

            Rutine:   Salutul. Prezența. Calendarul naturii. 

                                      “Sunt un copil politicos”-deprinderea de a asculta și a respecta părinţii 

Tranziții : “ Valsul fulgilor de nea ”- euritmie 

                  “ Trenuleţul bulgărașilor veseli” – secventă de mişcare 

 

 Jocuri și activități didactice alese : 

             Joc de rol: “ De-a petrecerea omului de zăpadă și a prietenilor săi” - 

             Știință:  “Gheața și sarea”  -experiment 

 

 Activități pe domenii experiențiale : 

           Domeniul Limbă şi comunicare ( Educarea limbajului ): Povestirea educatoarei 

“Povestea omului de zăpadă ”  

           Domeniul Om şi Societate : ( Activitate practică ):”Omul de zăpadă” – aplicaţie 

 ( asmblare şi lipire ) 

                                                   

 Jocuri și activități didactice alese :          
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Joc de îndemânare: Omul de zăpadă și mingiile colorate,  

      Joc distractiv: Plasa fulgilor de nea 

 

         SCOP :         

  Dezvoltarea capacităţii de a audia un text, de a reține ideile principale și mesajul transmis 

de acesta; 

 Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

        OBIECTIVE  

     La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili să: 

 O1 : să urmărească linia poveştii concomitent cu scenariul prezentat; 

 O2: să precizeze titlul și personajele povestirii ; 

 O3: să identifice ordinea desfășurarii evenimentelor, refăcând decorul specific fiecarui 

moment principal al povestirii; 

 04 : să efectueze operaţii practice corespunzătoare vârstei, de asamblare şi lipire; 

 O5: să participle la jocul de rol, împărţindu-şi în mod echilibrat rolurile; 

 O6: să realizeze experimente, pentru a dezgheța cubul de gheață cu ajutorul apei sărate, 

folosind pipeta în mod corespunzător,  

METODE SI PROCEDEE: metoda șorțului povestitor, conversația, explicația, observarea, 

exercițiul, expunerea, munca independentă, jocul de rol, experimentul, demonstraţia. 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  siluete ale personajelor din poveste, șorțul povestitor, siletaă 

de mari dimensiuni om de zăpadă, apă sărată, cuburi de gheață, pipete, costume pentru 

interpretarea rolurilor din poveste, panori pentru decor , lipici, om de zăpadă, fulgi de nea, 

elemente ale omului de zăpadă 

 

DURATA ACTIVITATII: o zi 
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            Copiii își saltută educatorea individual după care se în exteriorul elipsei. 

Rutină: Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă care cuprinde:  

  Salutul: copiii salută educatoarea prin intermediul imaginilor alese,după care intră în sala 

de grupă și se așează în semicerc. 

  Prezența o va realiza asistentului zilei ,care va identifica câți băieței și câte fetițe se afla 

astăzi la gradiniță. 

             Se completează Calendarul naturii, verbalizând acţiunea: “Suntem in anotimpul ...(indică 

anotimpul primăvara la roata anotimpurilor),luna...”,” Ieri a fost/ astăzi este... / mâine va fi...”, data 

de..., Astăzi este marţi,a doua zi din săptămâna,.Se stabilește vremea și se așează la panou 

simbolurile corespunzătoare. 

 

Noutatea zilei. 

Se realizează prin intermediul noutății zilei, moment în care li se prezinză copiilor o 

surpriză,elemental cel nou care se află în clasa noastră, omul de zăpadă. Aceștia sunt întrebați dacă 

le place acest personaj și dacă vor ca el să fie mascota grupei până se sfârșește anotimpul iarna.În 

acest caz trebuie să-i găsească și un nume .Omul de zăpadă are pentru copii o surpriză: o cutie în 

interiorul căreia se află șorțulețul povestitor. 

          Se prezintă copiilor tema zilei “ Prietenul copiilor, omulețul de zăpadă ” şi voi anunţa 

obiectivele şi modul de desfăşurare a activităţii, în termeni accesibili preşcolarilor. 

 

Tranziţie: : “ Valsul fulgilor de nea ”- euritmie 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE ( Educarea limbajului ) : 

             “ Povestea omului de zăpadă ”  - povestirea educatoarei 

           Se va începe cu această activitate, care  se va desfășura frontal. După ce copiii se liniştesc, 

voi deschide cutia surpriză adusă de noua noastră mascotă a grupei. Voi anunța că urmează să le 

spun o poveste a omului nostru de zăpadă, cum a părut și de ce copiii îl îndrăgesc așa de tare. 

          Copiii sunt așezati în formă de semicerc cu fața spre mine. Folosindu-mă de șorțul povestitor 

descoperit în cutia cu surprize, voi relata povestirea  „Povestea Omului de zăpadă”. 
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           Se precizează numele poveștii şi sarcinile care le revin copiilor: de a asculta cu atenție 

povestea, pentru a putea mânui peronajele şi a reface decorul sugerat de conţinut. 

           Voi relata câteva idei din poveste, folosindu-mă de figurinele așezate pe șorțul povestitor. 

Pe măsură ce povestesc câte un fragment reprezentând o idee principală, vom și realiza, treptat, 

activitatea practică care va expune povestea.  

În timpul povestirii voi nuanţa vocea şi voi marca, prin expresivitatea limbajului, semnele 

de punctuaţie. Prin mimică şi gestică voi reda starea sufletească a personajelor. Prin intensitatea 

timbrului vocal voi încerca să creez o atmosferă propice captării atenţiei copiilor asupra ordinii în 

care apar personajele în acţiunea desfăşurată în povestire. 

 După finalizarea poveștii, purtăm o scurtă conversație despre "Povestea omului de zăpadă":  

 Cum s-a numit povestea? 

 Cine a construit omul de zăpadă? 

 Cum a prins el viață? 

 Ce a dat omul de zăpadă căprioarelor? Dar păsărelelor ? 

 Ce au primit iepurii? Dar piticii? 

 Cum a fost recompensat omul de zăpadă? 

 Cum trebuie să fim și noi? 

Împreună cu copiii vom reintroduce pe sorțuleț personajele povestirii, în ordinea în care 

acestea au paricipat la acțiunea descrisă. 

            Jocuri și activități didactice alese. În continuare, copiii pornesc prin sala de grupă, către 

locul în care sunt pregătite cele patru centre de activitate deschise, prin intermediul tranziției: 

”Trenulețul bulărașilor de zăpadă ”. 

La activitatea pe centre sunt inserate elemente din poveste şi tema zilei, realizând astfel 

integrarea conținuturilor.  

Se intuiesc materialele descoperite la centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile de 

rigoare referitoare la sarcinile de rezolvat, specificul unor materiale și rezultatele dorite a fi 

obținute. Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în 

şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi 

protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.  

Copiii aleg liber centrul la care lucrează și pot să-l schimbe după ce și-au realizat sarcinile. 

În timp ce copiii lucrează, se bucură de monitorizarea și sprijinul educatoarei la nevoie. 

 ARTĂ: ADE-DOS: Activitate practică – Omul de zăpadă, copiii vor realiza un om de 

zăpadă , lipind și asamblând elemente specifice acestuia pe un șablon din carton. 
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 ŞTIINŢĂ: Gheața și sarea – experiment. Copiii vor descoperi cum un cub de gheață se 

poate topi mai repede cu ajutorul apei sărate ( trasformarea unui corp solid într-un corp 

lichid ), folosind în mod corespunzător pipeta. 

 JOC DE ROL: copiii vor interpreta rolurile personajelor din Povestea omului de zăpadă ( 

omul de zăpadă, zâna iernă, o căprioară și o păsărică ), pregătind bulărași dulci de zăpadă 

pentru petrecerea lor. 

  Tranziţie: "Sunt un  bulgăraș vesel / trist pentru ca mi-a plăcut / nu mi-a plăcut activitatea 

de astăzi"( spun ce anume le-a placut / nu le-a plăcut la activitate ). 

       În încheierea activității, educatoarea le propune copiilor să desfășoare jocuri distractive. 

 1. Omul de zăpadă și mingiile colorate. 

      2. Plasa fulgilor de nea 

 Se explică regulile jocurilor, se execută cu întrega grupă.  

 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități și ofer copiilor 

recompense . 
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                                     DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele activităţii 

 

Conţinutul activităţii 

 

Strategii didactice 

 

1. Moment 

organizatoric 

 

     Se crează condiţiile optime necesare desfăşurării  activităţii:  

- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătirea materialului didactic. 

     Se organizează colectivul de copii pentru Întâlnirea de dimineaţă. 

     După salutul de dimineaţă şi introducerea copiilor pe elipsă, se va identifica copiii 

absenţi și numărarea fetițelor și a baiețeilor realizăndu-se astfel  Prezența copiilor. La 

Calendar, vor stabili anotimpul în care ne aflăm ( indicând imaginea corespunzătoare de la 

roata anotimpurilor), lunile anotimpului, luna în care ne aflăm, zilele săptămânii, ziua în 

care suntem (a câta zi din săptămână este), ataşând jetonul cu vremea corespunzătoare 

vremii de afară și pe cel cu copil îmbrăcat adecvat anotimpului precizat - citirea 

Calendarului Naturii. 

  

 

 

 

 

Conversaţia 

 

2. Captarea atenţiei  

 

   Se realizează prin intermediul noutății zilei, moment în care li se prezinză copiilor o 

surpriză : noua mascotă a grupei, omul de zăpadă. Împreună cu copii, vom stabili un nume 

pentru noul nostru prieten. 

 

 

Explicația 

Conversația 

Observaţia 
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3. Anunţarea temei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desfăşurarea 

activităţii 

 

Se vor anunţa: tema, obiectivele şi modul de desfăşurare a activităţii, în termeni accesibili  

preşcolarilor. 

Copiii sunt anunțati că astăzi vor asculta  povestea noii noastre mascote a grupei, “Povestea 

omului de zăpadă “ . Cu acest prilej, voi face conexiunea între titlul poveştii şi sarbătoarea 

care urmează .După aceea vom continua activitatea la centrele :Artă , Stiință şi Joc de rol . 

 

a) Introducerea în activitate se realizează cu ajutorul omului de zăpadă , personaj al unei 

povești pe care urmează să o relatez celor mici. 

b) Expunerea conținutului povestirii 

     Educatoarea povestește clar,coerent, corect şi expresiv, cu un ton şi o mimică 

adecvată.Concomitent, introduce pe sorțuleț peronajele și elementele decorului aferente 

fiecărei idei principale.Se vor explica cuvintele necunoscute întâlnite în deruralea povestirii 

    Copiii vor descoperi pe rând personajele şi momentele principale din povestire, cu 

ajutorul elementelor 3D amplasate în ordinea derulării acțiunii pe șorțuleț 

 Momentele principale  ale povestirii sunt următoarele: 

1. Intr-o zi de iarnă friguroasă, un copil a făcut un fel de turnuteț în gradina casei lui, 

așezând trei bulgări mari de zăpadă ,unul peste celălalt. 

În joaca lui a decorat bulgărele cel mic cu doi ochi din cărbune, un nas din morocov, 

o căciulă pe cap și o mătură în chip de mână. 

2. Pe înserat, după ce copilul a intrat în casă, pe deasupra gradinii respective a trecut 

Zâna Iarnă.Aceasta i-a dat viață arătării întânite. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Metoda șorțului povestitor 

Expunerea 

Observarea 
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3.  Când s-a așternut liniștea, din pădurea din apropiere au început să sosească 

musafirii nopții ( două căprioare ,câteva păsărele, iepurași și pitici ). 

Vâzând ca cele două căprioare nu își găsesc de mâncare, omul cel alb s-a oferit să le 

dea celor două căprioare nasul său. Păsărelelor le-a împărțit firele de lână din căciula 

lui roasă pentru a-și căptuși cuiburile lor reci.Iepuașilor le-a făcut cadou firele de 

paie din mătura lui ,iar unor pitici le-a oferit cărbunii cei negri.      

4. Spre dimineață, Zâna Iarnă a observant că omul de zăpadă era despuiat. Pentru 

bunătatea lui aceasta s-a gândit să-i ofere omului alb un dar special : dragostea 

tuturor copiilor. 

5. De atunci omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. La apariția primilor fulgi 

de nea,copiii se grăbesc să construiască peste tot oameni de zăpadă     

     După terminarea povestirii se va reaminti numele poveştii. 

 

c) Fixarea conținutului poveștii 

     Se va face printr-un exerciţiu de rememorare a secvenţelor din povestire, a personajelor 

şi a decorului transpus de conţinut. Pe bază întrebărilor, copiii trebuie să reconstitue 

principalele secvenţe din povestire, refăcând decorul de pe sorțuleț pentru fiecare moment 

principal. 

 Care sunt peronajele poveştii? 

 Unde are loc acţiunea povesirii? 

  Cine a construit omul de zăpadă? 
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 Cum a prins el viață? 

 Ce a dat omul de zăpadă căprioarelor? Dar păsărelelor ? 

 Ce au primit iepurii? Dar piticii? 

 Cum a fost recompensat omul de zăpadă? 

 Cum trebuie să fim și noi? 

 

      Li se solicită copiilor să spună numele povestirii . 

     Copiii se încolonează în șir câte unul și pornesc prin sala de grupă, către locul în care 

sunt pregătite cele trei centre de activitate deschise. 

      Tranziții: ” Trenulețul bulgărașior de zăpadă ” 

   Se intuiesc materialele descoperite la centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile de 

rigoare referitoare la sarcinile de rezolvat, specificul unor materiale și rezultatele dorite a fi 

obținute. 

   Exerciţii pentru antrenarea şi încălzirea muşchilor mici ai mâinilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Expunerea   
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5. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

    

 ARTĂ: Activitate practică – Omul de zăpadă 

 Copiii vor realiza un om de zăpadă lipind  şi asamblând materialele puse la 

dispoziţie. Aceştia vor urma paşii pe care eu îi voi  explica .  

 JOC DE ROL: De-a petrecerea omui de zăpadă și a prietenilor săi 

În acest centru copiii ( deghizați în peronajele întâlnite în poveste: omul de zăpadă, o 

căprioară, un iepuraș, o păsărică, un pitic )  vor interpreta rolurile personajelor, 

interacționând unuii cu ceilalți ).Împreună vor pregări bomboane de raffaelo din 

compoziție rece pentru petrecerea lor . 

Copiii au posibilitatea de a-şi exersa creativitatea ,decorând bomboanele după bunul 

lor plac. 

  ȘTIINȚĂ: Experiment “ Gheața și apa sărată ” Copiii vor descoperi procesul de 

topire al unui cub de gheață ( trasformarea unui corp solid într-un corp lichid ) cu 

ajutorul apei sărate, folosind pipeta în mod corespunzător. 

 

  

 

 

Munca independentă 

Explicaţia 

Conversaţia 

Demonstraţia  

Jocul de rol 

Exercițiul 

Experimentul  

 

 

6. Evaluarea 

activității  

 

    

Copiii vor fi organizați în coloană și vor merge pe la fiecare centru unde vor discuta despre 

ceea ce au realizat. Copiii vor emite critici și autocritici cu privire la lucrările executate. 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

Jocuri și activități didactice alese   

Joc de îndemânare : 

 

Explicația 
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transferului 

 

 

     Omul de zăpadă și mingiile colorate 

     Introducerea în joc se realizează prin așezarea în șir a preșcolarilor. 

     Anunțarea titlului jocului și a obiectivelor: Omul de zăpadă și mingiile colorate 

     Prezentarea materialului 

     Materiale: - un om de zăpadă și mingii colorate. 

     Regulile jocului – Copiii, asezați în șir unul în spatele celuilat așteptă semnalul de 

început al educatoarei.Atunci când le vine rândul, aceștia au sarcina de a introduce în gaura 

potrivită mingea colorată. Culoarea mingii este dată de extragerea unui cartonaș colorat.     

Se realizează  - jocul de probă cu ajutorul educatoarei. 

      Desfășurarea jocului distractiv propriu-zis. Copiii introduce mingiile colorate în 

găurile potrivite. 

      Complicarea jocului se realizează prin extragerea a 2-3 culori (în funcție de vârsta 

copilului ) și introducerea lor în locul potrivit. 

      Incheierea jocului. 

 

1. Plasa fulgilor de nea 

   Introducerea in joc se realizează prin așezarea copiilor în sala de grupă în semicerc. 

   Anunțarea titlului jocului și a obiectivelor: Plasa fulgilor de nea 

   Prezentarea materialului 

   Materiale: - fulg de nea 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Jocul 
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   Regulile jocului: Copiii stau în picioare și cântă. Primul copil atins de fulgul de nea va 

ieși în față,asezându-se pe vine. Se va alege al doilea copil și al treilea copil care se vor 

alătura primului copil scos în față. Când vor fi 3, aceștia se vor prinde de mânuțe și se vor 

ridica în picioare, formând un cerc care se va învârti.Se va continua până toți copiii vor fi 

prinși în câte un cerc.  

Se interpretează versurile pe melodia Elefanții: 

Un fulg de nea 

Se legăna 

Pe un norișor pufos 

Și fiindcă el nu aluneca 

A mai chemat un fulg de nea. 

Doi fulgi de nea 

Se legănau 

Pe un norişor putos... etc 

5 fulgi de nea 

Se legănau 

Pe un norișor pufos 

Și, deodată ei, 

Fulgii au căzut, 

Și-un covor de nea s-a așternut 

    În încheiere se vor așaza jos pe covor, formând covorul de zăpadă.  

    Se realizează  jocul de probă. 

    Desfășurarea jocului distractiv propriu-zis, copiii dansează și cântă pe muzică, 

formând cercuri de câte 3. 

    Complicarea jocului, copiii trebuie să se asezejos, formând un covor de nea în 

momentul în care toți copiii sunt prinși în dans. 

    Incheierea jocului. 

 



 
Grădiniţa  cu Program Normal Nr.11 Priseaca-Târgoviște 

Grupa mijlocie “Fluturașii”  

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Încheierea 

activităţii 

 

Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activităţi, încercând să se 

evidențieze, în mod deosebit, cum s-au simțit în diferitele etape ale activității și ale 

interacțiunii lor cu diferitele mijloace de exprimare artistică.            

 

 

Observația 

Conversația 
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Anexa 2 

 

Povestea omului de zăpadă 

Într-o iarnă friguroasă, cu mult omăt, un copil se juca singur în curtea din spatele casei. Nu avea prea multe jucării, dar avea multă zăpadă, așa că 

nu se plângea. A început să facă bulgări: unu, doi, trei, apoi i-a așezat unul peste altul, ca la un turn. S-a gândit apoi să decoreze turnul, dar tot ce a găsit 

prin curte au fost câțiva cărbuni, un morcov înghețat rămas rătăcit prin grădină din toamnă, o căciulă veche și o coadă  de mătură de prin magazie. Pe 

înserat, copilul a intrat în casă, lăsând turnul de zăpadă singur, în grădina înghețată. 

Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit turnulețul care semăna foarte bine cu un om și în glumă s-a gândit să-i dea 

viață pentru o noapte. Și așa a apărut primul om de zăpadă din lume. 

Când s-a așternut liniștea, din pădurea din apropiere au început să sosească musafiri de noapte. Două căprioare înfometate s-au apucat să 

scormonească prin zăpadă în căutare de frunze de varză sau știuleți de porumb uitați prin grădină de gospodari. Iarna, hrana este greu de găsit. 

Omul de zăpadă le-a văzut și s-a gândit să le ofere nasul său portocaliu. 

– Eu nu am nevoie de el, dar pentru voi poate fi o cină gustoasă! Căprioarele au primit bucuroase darul omului de zăpadă. 

Mai târziu, câteva păsărele s-au așezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva firicele de lână ca să-și căptușească cuiburile reci. 

– Cu mare drag! le-a răspuns el și s-a grăbit să împartă toată lâna din căciula cea veche cu păsările cerului. 

Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jurul lui: firele de paie le-a dat unor iepurași, iar cărbunii unor pitici ai pădurii. 

Spre dimineață, Zâna Iarnă l-a văzut stând cu totul despuiat. A înțeles ce s-a întâmplat și atunci, pentru bunătatea lui s-a gândit să-i afere și ea un  dar 

special: dragostea tuturor copiilor. 

De atunci, Omul de Zăpadă este un simbol nelipsit al iernii… de cum cade prima zăpadă, toți copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă peste 

tot: pe străzi, în grădini sau în curțile caselor. 
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