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Language and literacy curriculum 

for pre-schoolers and school-age children: 

a programme to improve inclusion, scholastic 

achievement and social wellbeing
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Ghid pentru cadre didactice 
 

Proiectul TALK - Language and literacy curriculum for pre-schoolers and school-age 
children: a programme to improve inclusion, scholastic achievement and social well-

being (TALKCHIL) 
 

 

Proiectul ‘TALK - Language and literacy curriculum for pre-schoolers and school-age 

children: a programme to improve inclusion, scholastic achievement and social well-being 

(TALKCHIL), n° 2017-1- IT02-KA201- 036596, proiect finanțat prin fonduri Erasmus+, în cadrul 

programelor KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; KA201 - 

Strategic Partnerships for school education. Proiectul TALKCHIL este coordonat de 

Departmentul of Human Sciences din University of Verona, având ca parteneri Asociatia 

Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din România (ASTTLR), Hogeschool Gent at 

University College of Gent, Social Cooperative ‘Progetto Crescere’ in Italy și  ‘Union of 

Associations Multikultura’ in Poland.  

Școlarizarea timpurie a avut o contribuție importantă la dezvoltarea culturală și socială 

a tuturor țărilor din Uniunea Europeană și nu în ultimul rând la dezvoltarea capacității 

inovatoare. În ultimele decenii provocările cu care se confruntă școala se datorează în mare 

parte schimbărilor la scară largă de natură culturală, socială și economică. Unele dintre cele 

mai importante provocări care au fost identificate la nivel educațional au la bază importanța 

de a integra nevoile individuale în regulile sociale comune, într-o manieră cât mai incluzivă, 

nevoia – cadrelor didactice și a sistemului în general- de a dobândi cunoștințe și abilități 

necesare pentru a facilita interacțiunea optimă între diferite culturi și valorificarea 

oportunităților care apar datorită dezvoltării noilor tehnologii și mijloace media. În acest 

context, școală joacă un rol important în încercarea la nivel european de a face față 

provocărilor cruciale de reducere a inegalităților și a excluderii sociale, consolidând diferite 

forme de diversitate și identitate culturală și de îmbunătățire a serviciilor pentru persoanele 

cu nevoi speciale.  

Grădinița oferă un mediu important de construire a identității, a autonomiei sociale și 

a dezvoltării unor abilități și competențe specifice ce reprezintă preachiziții importante pentru 

dezvoltarea abilităților de citire și a incluziunii în ciclul primar. O componență esențială în 



această etapă o reprezintă dezvoltarea limbajului, care este un construct multidimensional 

ale cărui elemente includ abilitatea de a asculta și de a povesti, de a descrie evenimente din 

viața de zi cu zi prin narațiune și dialog, construcția socială a cunoștințelor, achiziția cuvântului 

și a propoziției, conceptualizarea, conștiința existenței unor culturi și limbi diferite, 

creativitate și fantezie în utilizarea simbolică a limbajului.  

Dificultățile cele mai frecvente identificate la unii copii de către serviciile clinice și de 

diagnostic sunt cele la nivelul abilităților lingvistice identificate în primii ani de viață, care sunt 

îndeaproape asociate cu dificultățile care apar ulterior atât la nivelul abilităților/rezultatelor 

școlare, cât și la nivelul limbajului și comunicării. Acest studiu își propune o abordare inovativă 

(Învățarea și evaluarea continuă a abilităților lingvistice a copiilor TALK) care combină o 

multitudine de metode dintr-o perspectivă interculturală pentru a investiga două domenii 

specifice: continuitatea dintre grădiniță și școala primară și evaluarea competențelor primare.  

Principalele obiective ale studiului sunt: a) implementarea unei evaluări inițiale la 

sfârșitul perioadei preșcolare care ar putea facilita tranziția spre școala primară, detaliind 

abilitățile și competențele specifice ale copiilor, surprinzând o varietate a caracteristicilor de 

dezvoltare și a nevoilor speciale. Ne propunem să construim un instrument pentru evaluarea 

timpurie a competențelor la nivelul limbajului și comunicării –cu valoare predictivă pentru 

achiziția scris-cititului; b) implementarea unui program de intervenție care să vină în sprijinul 

cadrelor didactice pentru îmbunătățirea strategiilor educaționale, care să contribuie la 

dezvoltarea abilităților copiilor care sunte considerate a fi cele mai importante în facilitarea 

incluziunii sociale; c) evaluarea capacității programului de a identifica și îmbunătăți abilitățile 

de învățare și abilitățile sociale ale copiilor în primul an de școală; d) compararea utilizării 

programului TALK în diferite contexte culturale – Italia, Belgia și România – pentru a adapta 

instrumentul la specificul fiecărei culturi și pentru a promova integrarea și colaborarea între 

diferite țări.  

Grupurile selectate în cadrul acestei cercetări sunt următoarele: 1) două grădinițe din 

Italia și două școli primare localizate foarte aproape din punct de vedere geografic pentru a 

putea fi evaluați aceiași copii (prima dată la grădiniță, apoi la școală); 2) două grădinițe și două 

școli primare din Belgia; 3) o grădiniță cu două structuri și două școli primare din România. În 

cadrul proiectului copiii vor fi evaluați în total de patru ori: prima evaluare – la începutul 

ultimului an de grădiniță, la sfârșitul ultimului an de grădiniță, la începutul primului an de 

școală (Noiembrie) și la sfârșitul primului an de școală (Mai). Cadrele didactice de la ciclul 

primar implicate în proiect vor participa în programul educațional. Familiile copiilor implicați 



în proiect vor participa într-un program de suport pentru promovarea și stimularea abilităților 

de comunicare ale copiilor în mediul familial.  

Proiectul are o dimensiune transnațională având ca scop compararea unor aspecte 

diferite în contexte școlare diferite, dacă în Belgia și România abordarea incluzivă începe acum 

să prindă din ce în ce mai mult contur, în Italia abordarea incluzivă a fost adoptată în urmă cu 

mai mulți ani și efectele acestui tip de abordare pot fi evidențiate. Rezultatele studiului și cele 

mai bune practici vor fi diseminate, astfel încât cadrele didactice din grădinițe și școli vor fi 

mai pregătite pentru a interveni în cazul unor dificultăți identificate timpuriu și pentru a 

preveni dificultățile pe termen lung. Considerăm că diseminarea practicilor și tehnicilor 

facilitatoare bazate pe dovezi pentru îmbunătățirea preachizițiilor în grădiniță ar putea facilita 

tranziția spre ciclul primar. În plus, focalizarea asupra calității vieții, a stării de bine și a 

comunicării în diferite contexte interactive ar putea preveni, pe termen lung, dificultățile de 

adaptare socio-emoțională ale copiilor. 

Ghidul pentru cadrele didactice și ghidul pentru părinți sunt două materiale produse 

în cadrul acestui proiect. Ambele materiale sunt structurate pe cele 7 aspecte care țin de 

dezvoltare la vârsta preșcolarității și care sunt reflectate curricular: 

1. Conștiința fonologică; 

2. Citim cărți-spunem povești; 

3. Jocuri pentru dezvoltarea vocabularului; 

4. Limbajul expresiv tematic; 

5. Comunicarea socială și emoțională; 

6. Muzică și mișcare; 

7. Activități de scris/desenat/dezvoltarea motricității fine. 

 

În cadrul celor două ghiduri se oferă exemple de activități care pot fi aplicate în lucrul cu 

copiii și care pot fi considerate reper în elaborarea altor activități. 

 

  



Citim cărți
spunem povești1

M

T A L K

B
C

D
E

F
G

H JK

L
N

O

R

S
U
VW

X

Z
I

A
T

Y

Q



 
1 

Descrierea activității  
Cadrul didactic va aloca un spațiu în care copiii își pot petrece timpul citind, cu perne pentru 
a crea un loc confortabil și liniștit în care copilul să poată rămâne (dacă dorește). 
Cadrul didactic va pregăti mai multe tipuri de cărți adecvate vârstei, aranjate pe rafturi, ca și 
la o bibliotecă. 
Cadrul didactic le va spune copiilor ce fel de activitate urmează și apoi le va cere să se 
pregătească în liniște. 
Fiecare copil va primi o carte la „bibliotecă", individual sau împreună cu un prieten. 
Dacă unul sau mai mulți copii nu doresc să participe la această activitate deoarece sunt 
distrași, cadrul didactic îi încurajează să facă acest lucru, de la distanță, pentru a putea 
observa comportamentul lor. 

 
 

Materiale 

� Cărți 
� Rafturi 
� Pernuțe 
� Cameră luminoasă /spațiu luminos 

 

CITIM CĂRȚI 
 SPUNEM POVEȘTI 

 

 

LOCUL ÎN CARE CITESC EU  

 

 
N° 1 

Obiective 

~ Promovarea interesului pentru cărți ca obiecte.  

~ Promovarea interesului pentru citire ca activitate.  

~ Crearea unui loc unde copilul poate citi.  

~ 
Crearea unui loc unde copiii pot găsi diferite tipuri de cărți și pot alege una sau mai multe 
dintre ele. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Descrierea activității  
Cadrul didactic va alege o carte interesantă, care conține dialoguri, adecvate vârstei pentru 
copiii de 5-6 ani.  
Copiii vor fi aranjați într-un cerc.  
Cadrul didactic va adresa întrebări "Ce? Cine? Când? Unde? De ce?" și va oferi informații 
suplimentare,pentru a-i motiva pe copiii să participe la activitatea de lectură.  
Cadrul didactic va încuraja  interacțiunea în timpul activității. 

 

Materiale 

� O carte 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

CITIM ÎMPREUNĂ CĂRȚILE – 
DISCUȚII CAPTIVANTE   

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ Elaborarea strategiilor de promovare a implicării și participării copiilor. 

~ Crearea unui context interactiv. 

~ Crearea unui context imaginativ. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� O carte 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

CITIREA BIMODALĂ 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Utilizarea unor modalități diferite de comunicare. 

~ Familiarizarea cu diferite tehnici de citire. 

~ Utilizarea unor strategii de promovare a implicării și participării copiilor. 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minutes 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic citește o carte folosind gesturi în timp ce vorbește: exprimări bimodale în 
care gesturile însoțesc vorbirea; sunt folosite diverse tipuri de gesturi utilizate pentru a 
spori implicarea copiilor în activități de citire sau de joc. Acestea includ: 
- „Gesturile deictice" exprimă intenția comunicativă de a atrage atenția partenerului asupra 
unui anumit obiect din gama de obiecte prezente în context; 
- „Gesturile reprezentative (sau „iconice ") exprimă intenția comunicativă de a descrie, cu 
ajutorul mâinii, corpului și/sau mișcărilor faciale, un atribut principal sau o acțiune 
efectuată în mod obișnuit de un anumit referent (de exemplu, un animal reprezentat în 
carte); 
- „Gesturi convenționale + bătăi din palme, sau bătăi în masă" includ toate gesturile care nu 
pot fi clasificate ca fiind deictice sau reprezentative. Acestea sunt în principal „gesturi 
convenționale", care au forme și semnificații definite în funcție de cultură, de exemplu, 
mișcarea capului pentru a indica „nu”; mișcarea capului pentru a comunica „da”; bătăi din 
palme pentru „bravo”. Bătăile din palme sau mișcările mâinilor nu au conținuturi sau 
referințe semantice specifice și nu sunt conectate cu anumite formulări specifice: ele sunt 
mișcări ale mâinilor sau brațelor care urmăresc ritmul sau evidențiază diferite aspecte ale 
vorbirii  sau însoțesc conținuturi nou introduse în interacțiunea conversațională 
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Materiale 

� Reviste (de rețete, de îmbrăcăminte, de construcții, sport) 
� Imagini cu  membrii familiei. 
� Lipici 
� Poster  
� Foarfecă 

Foarfecă 

 

 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

ESTE TIMPUL SĂ SPUNEM POVEȘTI 
TEME FAMILIARE 

 

 
N° 4 

Obiective 
~ Introducerea unei structurii textuale narative. 

~ Folosirea unei povești ca mijloc de a transmite mesaje semnificative. 

~ Dezvoltarea abilităților de exprimare și înțelegere a emoțiilor.  

~ Dezvoltarea abilităților de exprimare în propoziții/discursivă. 

~ Identificarea categoriilor potrivite. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității 
Cadrul didactic va spune o poveste (inventată sau reală) care conține o introducere, descrieri 
ale personajelor și ale locurilor, prezentarea unor evenimente și concluziile (cu o valoare 
morală). 
Cadrul didactic va utiliza un vocabular bogat și o gamă largă de materiale retorice; povestea 
aleasă trebuie să implice în mod direct copilul, pentru a încuraja intervenția și interacțiunea 
cu cadrul didactic. Cadrul didactic va include: informații despre clădirile principale din 
centrul orașului (cinema, școală, cafenea, magazin de jucării, gară, poștă), expresii utile (Ce 
găsim în oraș? Exista ...), salutul, întrebări personale (Buna ziua / Salut, Care-i numele tau? 
Numele meu este ... Cati ani ai? Sunt ... Unde locuiești ? Locuiesc ...), informații despre 
îmbrăcăminte (Eu port ...), mâncare (îmi place, nu-mi place ...), jocuri, familie, sport. 
Apoi copiii vor identifica, unele dintre obiectele menționate în poveste, în reviste, le vor tăia 
și le vor lipi pe hârtie, punându-le în categoriile potrivite.  
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Descrierea activității  
Cadrul didactic spune o poveste scurtă în care sunt prezentate o serie de cuvinte care 
se repetă de trei ori. 
-prima dată cadrul didactic spune întreaga poveste; 
-apoi îi le cere copiilor să repete cuvintele sau unele fragmente din poveste; 
-ultima dată îi ajută pe copii să repete întreaga poveste; cadrul didactic este naratorul, 
iar copilul interpretează „corul”. 

 
 

Materiale 

� O poveste 

 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

ASCULTĂ ȘI REPETĂ  

 

 
N° 5 

Obiective 

~ Dezvoltarea atenției auditive. 

~ Dezvoltarea proceselor mnezice. 

~ Dezvoltați abilităților narative. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� Obiecte din diferite contexte 

 
 
 

 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

DESPRE LUME 

 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Utilizarea etichetelor. 

~ Identificarea obiectelor în contextul în care apar. 

~ Utilizarea unor termeni diferiți pentru același obiect sau situație. 

~ Realizarea unei descrieri folosind un limbaj specific și tehnic. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic aranjează, în prealabil, o serie de obiecte pe masă: o frunză, un pahar, 
jucării, pixuri, săpun, pluș, cărți etc. În apropierea mesei există 3 cutii mari, reprezentate prin 
desene, așezate în ordine: o casă, o școală și un parc. 
 
Copiii, în grupuri mici, pun obiectele în cutiile potrivite (de exemplu, sticla se duce în cutia 
casei) și apoi cadrul didactic le împarte în trei grupuri (unul cu obiectele din casă, unul cu 
obiectele din școală și unul cu obiectele din parc). 
 
Acum fiecare grup inventează o poveste în care folosesc aceste obiecte diferite și le descrie. 
Ei trebuie să folosească cât mai multe cuvinte diferite, în special adjective, pentru a descrie 
cât mai corect aceste obiecte. 
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Materiale 

� Un laptop (pentru a arăta copilului imaginile alimentelor 
despre care vorbește) 

 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

MÂNCAREA MEA PREFERATĂ 

 

 
N° 7 

 
Obiective 

~ Identificarea și utilizarea unui lexic reprezentativ pentru alimente. 

~ Stimularea interacțiunii cu ceilalți pentru a-și exprima propria preferință pentru 
un aliment sau pentru a spune ceea ce nu-i place. 

~ Identificarea unor alimente mai puțin cunoscute (de exemplu, din alte culturi). 

~ Comunicarea a ceea ce îi place și a ceea ce nu îi place. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic aranjează copiii față în față pentru a se vedea atunci când vorbesc. 
Așteptându-și rândul, începând cu cadrul didactic, fiecare își declară preferințele privind: 

- Micul dejun (ce preferați să mâncați la micul dejun?) 
- Prânz (ce preferați să mâncați la prânz?) 
- Cina (ce preferați să mâncați la cina?) 
- Preferințele alimentare în general. 

De fiecare dată când cineva și-a spus preferințele, copiii pot interveni cu întrebări adresate 
colegilor lor despre mâncarea despre care au vorbit. 
Dacă un aliment nu este cunoscut copiilor, cadrul didactic poate prezenta o imagine a 
acestuia pe laptop. 
Ei trebuie să descrie, cât mai corect, ce tip de mâncare este, folosind termeni specifici; cadrul 
didactic îi poate ajuta. 
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Materiale 

� O carte – o poveste fantastică 

 
 

 

Descrierea activității  
 
Cadrul didactic citește o carte cu un final fantastic.  
 
Copiii ascultă povestea, identificându-se cu un anumit personaj. 
 
La sfârșitul poveșii, trebuie să explice cadrului didactic și colegilor săi ce ar fi făcut dacă era 
în locul personajului. 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

IDENTIFICAREA ȘI 
INTERPRETAREA UNOR 

PERSONAJE DINTR-O POVESTE 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Inversarea rolurilor. 

~ Identificarea trăsăturilor unui personaj. 

~ Utilizarea unor strategii pentru a exprima sfârșitul unei povesti: un sfârșit bun sau rău. 

~ Identificarea cu un anumit personaj. 

~ 
Dezvoltarea capacității de a asculta și de a-și imagina ce ar face în aceeași situație în 
care se află personajul. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� O carte/poveste pentru copii ce conține diferite personaje 

 
 

Descrierea activității  
 
Cadrul didactic le dă copiilor câte un personaj dintr-o poveste;  
Copilul trebuie să interpreteze rolul acelui personaj imitându-i comportamentul, replicile și 
să redea povestea. 
 
Cadrul didactic poate oferi, de asemenea, costume sau obiecte de îmbrăcăminte, astfel încât 
copiii să poată interpreta cât mai bine rolul 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 
JOC DE ROL 

INTERPRETEAZĂ ROLUL UNUI 
PERSONAJ DINTR-O POVESTE 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~  

~ Interpretarea rolului unui personaj. 

~  

~  
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

O carte/poveste ce conține o  descriere 

Descrierea activității  
 
Copilul încearcă să citească o carte/poveste, pe baza imaginilor unor obiecte, animale, 
persoane ... și să ofere o descrierea a evenimentelor colegilor săi. 
 
Copiii care stau în jurul lui/ei (cititorului) pot adresa întrebări despre descrierea prezentată; 
cititorul, cu ajutorul cadrului didactic, oferă mai întâi o descriere generală a activității 
celorlalți, apoi o descriere mai specifică. 
 
Copilul este încurajat să include următoarele elemente: descrieri fizice: culori, formă, 
materialul din care este făcut obiectul, dimensiunile; acțiuni: la ce este folosit obiectul etc; 
principalele caracteristici ale acestui obiect, ce loc de muncă are acea persoană etc 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 
UN COPIL CITEȘTE ALTUI COPIL 

O CARTE/POVESTE CE CONȚINE O 
DESCRIERE 

 

 
N° 10 

 
Obiective 
~ Citirea unei cărți pe baza imaginilor. 

~ 
Identificarea caracteristicilor principale ale unui obiect, a unei persoane sau ale unui 
animal cu ajutorul imaginilor. 

~ Delimitarea carcteristicilor principale ale unei descrieri. 

~ Citirea unei cărți pe baza imaginilor. 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� O carte/poveste ce conține imagini 

Descrierea activității  
 
Copilul încearcă să citească o carte/poveste ce conține diferite scenarii, pe baza imaginilor.  
 
Copiii care stau în jurul lui/ei (cititorului) pot adresa întrebări despre povestea prezentată;  
 
Cadrul didactic îl ajută pe copilul care spune povestea să prezinte corect imaginile, în special 
să identifice corect personajul principal și cel secundar și să construiască a poveste coerentă. 
 
În timpul povestirii copilul este încurajat să imite acțiunile pe care le fac personajele din 
poveste și cum reacționează acestea în situații dificile. 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

UN COPIL CITEȘTE ALTUI COPIL 

O POVESTE 

 

 
N° 11 

 
Obiective 
~ Citirea unei povești. 

~ Identificarea ordinii desfășurării evenimentelor. 

~ Identificarea trăsăturilor personajelor. 

~ Crearea unei povești cu ajutorul imaginilor. 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� Personaje pentru a crea o poveste nouă (păpuși, jucării moi, 
păpuși) 

Descrierea activității  
 
Cadrul didactic demonstrează modul în care se rezolvă această sarcină: inventează o poveste 
scurtă în care există două personaje diferite.  
În timp ce spune povestea, el/ea imită personajul folosind o serie de strategii: 

- face comentarii; 
- imită (folosind cuvintele într-un discurs direct); 
- redă ceea ce spune personajul (discurs indirect) 
- utilizează gesturi imitative ... imitarea ... 

 
Copiii încearcă să facă același lucru 

CITIM CĂRȚI 
SPUNEM POVEȘTI 

 

 

INVENTAREA UNEI POVEȘTI ȘI 
MIMAREA PERSONAJELOR 

 

 
N° 12 

 
Obiective 
~ Inventarea unei povești ce conține diferite personaje. 

~ Identificarea unei caracteristici principale a fiecărui personaj dintr-o poveste. 

~ Utilizarea unor strategii diferite pentru a imita un personaj. 

~ Utilizarea unor strategii diferite pentru a spune o poveste. 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Descrierea activității  
Copiii sunt așezați într-un cerc sau într-un alt mod în care să poată vorbi unii cu alții.  

Cadrul didactic începe prin a spune copiilor cum decurge o zi obișnuită de-a sa, explicând pe 
scurt fiecare moment al zilei. Apoi, cadrul didactic va adresa următoarea întrebare „Cum este 
o zi obișnuită din viața voastră?”  

Fiecare copil la rândul său va prezenta evenimentele semnificative dintr-o zi obișnuită. Dacă 
un copil nu dorește să răspundă, nu se va insista; cadrul didactic îl va întreba din nou, în 
mod individual, când este singur cu copilul. 

 

Materiale 

 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

CE FACI ÎNTR-O ZI OBIȘNUITĂ? 

 

 
N° 1 

Obiective 
~ Stimularea dezvoltării limbajului utilizat într-o zi obișnuită.  

~ Stimularea povestirii faptelor. 

~ Ordonarea evenimentelor care se desfășoară zilnic. 

~ Dezvoltarea proceselor mnezice. 

~ Dezvoltați abilităților narative. 

~ Prezentarea unor puncte de vedere diferite despre același eveniment. 

~ Crearea unui context interactiv. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10-15 Minute 

 

Comunicare liberă 
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Descrierea activității  
Cadrul didactic le spune copiilor să se așeze într-un cerc. 
De exemplu, două cadre didactice se descriu reciproc în fața copilului (într-un mod 
amabil/drăguț). 
Fiecare copil vine în centrul cercului și descrie un prieten din grupă. 
Apoi copilul identificat în descriere merge în mijlocul cercului și descrie un alt prieten. Jocul 
se continua până când toți copiii au descries un prieten.   
Dacă un copil nu dorește să participe la această activitate, nu se va insista, ci cadrul didactic 
va repeat cerința individual, când este singur cu copilul. 

 

Materiale 

 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

DESCRIE-ȚI PRIETENUL 

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ 
Dezvoltarea conceptelor temporale. 

~ 
Dezvoltarea abilităților de percepere a timpului. 

~ 
Înțelegerea secvențelor temporale. 

~ 
Ordonarea secvențelor date. 

~ Stimularea spiritului de observație prin observarea altor persoane. 

~ Formarea imaginii despre sine (din punct de vedere fizic). 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Comunicare liberă 
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Materiale 

� O scurtă poveste ce conține mai multe evenimente într-o 
anumită ordine. 

� Cartonașe 
� Markere 
� Markere 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

POVESTIREA 
CRONOLOGICĂ/SECVENȚIALĂ 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Dezvoltarea conceptelor temporale. 

~ Dezvoltarea abilităților de percepere a timpului. 

~ Înțelegerea secvențelor temporale. 

~ Ordonarea secvențelor date 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minutes 

 

Descrierea activității  
1.Cadrul didactic va citi o scurtă poveste ce conține câteva evenimente principale. 
Cadrul didactic va da copiilor cartonașe, iar pe fiecare cartonaș este prezentat un eveniment 
important. 
Cadrul didactic va cere copiilor să pună cartonașele în ordinea în care au fost prezentate în 
poveste. Copiii vor ordona caronașele (individual, în perechi sau în grup). 
După aceasta, vor putea colora cartonașele. 
Dacă un copil întâmpină dificultăți, va fi ajutat prin reconstituirea împreuna a întregii povești 
cu voce tare. 

2. Cadrul didactic va da copiilor cartonașe care prezintă evenimentele unei alte povestiri; 
copiii le vor așeza într-o anumită ordine fără să fi auzit acea poveste, apoi vor reda povestea 
creată cu ajutorul cartonașelor. 
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Materiale 

� Unele imagini care se referă la experiențele copiilor (alimente, 
sentimente / emoții, obiecte ...) 

� Foarfecă 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

DESCRIE O IMAGINE  

 

 
N° 4 

Obiective 
~ Dezvoltarea vocabularului. 

~ Utilizarea unor termeni noi. 

~ Dezvoltarea abilităților descriptive 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității 
Pasul 1 
Copilul va descrie o imagine pe baza experienței, folosind cât mai multe preachiziții: 
denumirea, culorile, forma, mărimea, funcția etc. 

Pasul 2 
Copilul va face deducții pe baza unei imagini (de exemplu, cu ajutorul imaginii în care apare 
Pinocchio, va vorbi despre minciună etc.) (= 'meta-analiză'). 
 
Cadrul didactic îl va ajuta pe copilul cu ajutorul unor întrebări pentru a-l obișnui cu reflecțiile 
asupra imaginilor și asupra propriilor experiențe.  
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Descrierea activității  
Înainte de începerea activității, cadrul didactic pregătește câteva imagini cu animale din 
diferite habitate naturale (de exemplu, cărți de joc); 

Copiii sunt așezați în grupuri mici, fiecare grup formând un cerc mic; 
Copiii vor fi anunțați că vor vorbi despre o temă nouă, probabil necunoscută pentru unii 
dintre ei; 
- INTERACTIV: Cadrul didactic îi întreabă pe copii dacă cunosc animalele din imagini și 
începe un dialog pe această temă; îi întreabă dacă cunosc diferite locuri în care trăiesc 
aceste animale (exemplu: Știți ce este o savană?) 
- INFORMATIV: Cadrul didactic vorbește despre animalele alese, le spune copiilor unde 
trăiește fiecare animal și explică diferențele dintre medii (savană, ocean și Cercul Polar) 
- IMAGINATIV: Pe rând, fiecare copil pune cartea cu animalul pe poster și desenează ce 
face fiecare animal în habitatul său. 

Materiale 

� Imagini cu animale (de exemplu, cărți de tranzacționare)  
� Postere cu imagini ale habitatelor (savană, ocean, Cercul Polar) 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ ÎN 
CERC 

 

 
N° 5 

Obiective 

~ 
Utilizarea de cuvinte noi în cadrul conversației. 

~ 
Dezbaterea specificului vieții unui animal în habitatul său natural. 

~ 
Îmbunătățirea comunicării și abilităților lingvistice în timpul activității desfășurate 
în cerc. 

 
 

 
Timpul Necesar 

20 Minute 
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Materiale 

 
 
 

 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC  
 

 

CÂND CRESC MARE VREU SĂ FIU 

 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea abilităților de comunicare despre propriul viitor. 

~ Evidențierea diferențelor dintre trecut, prezent și viitor. 

~ 
Dezvoltarea imginației pe baza unor teme ca: „Ce vreau să fac", „ceea ce visez", 
„despre viitorul loc de muncă ". 

~ Utilizarea unui vocabularul nou, despre locurile de muncă și despre muncă. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  

Cadrul didactic aranjează copiii astfel încât să poată comunica între ei; 
Pe rând, fiecare copil completează următoarea afirmație: 
„Când cresc mare, vreau să fiu..." și oferă o scurtă explicație a alegerii lor. 

Cadrul didactic încearcă să includă fiecare copil în activitate. Dacă un copil nu completează 
afirmația, cadrul didactic încearcă să o repete sau să-l explice într-un mod mai potrivit, dar 
nu insistă asupra sarcinii dacă știe că acel copil nu poate completa sarcina respectivă. 

Conversație liberă 
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Materiale 

� Obiectul preferat 
� O schema vizuală a obiectului pentru a oferi o descriere 

complete a acestuia. 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

UN OBIECT ÎNDRĂGIT 

 

 
N° 7 

Obiective 

~ Utilizarea limbajului specific pentru exprimarea emoțiilor. 

~ Descrierea completă a unui obiect. 

~ Oferirea unor informații despre un obiect preferat. 

~ Oferirea unor informații despre un lucru preferat. 

~ Așteptarea rândului, respectarea rândului celorlalți copii. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 
Descrierea activității  
Prima dată cadrul didactic cere copiilor să-și aducă obiectul preferat (sau cel puțin obiectul 
preferatul pe care poate să îl aducă exemplu: jucărie, joc, imagine etc.) 
Cadrul didactic arată copiilor obiectul său preferat, explică ce este și apoi îl descrie în diferite 
moduri. 
Cadrul didactic spune de ce este obiectul său preferat, de ce este important pentru el/ea și 
cine i l-a dat. 
Pe rând, copiii fac același lucru unii cu alții. Mai exact, fiecare copil trebuie să: 
a) denumească obiectul; 
b) explice caracteristicile sale (culoare, dimensiune, utilizare etc.); 
c) spună de ce acest obiect este important pentru el/ea; 
d) spună cine i-a dat/de unde are acest lucru. 
Cadrul didactic ghidează fiecare copil în prezentarea pe care o face. Alți copii pot adresa 
întrebări sau pot întrerupe prezentarea pentru a cere explicații suplimentare. 
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Materiale 

� Un ghid vizual pentru crearea povestii 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic propune o temă, de exemplu o activitate de la școală, și le cere copiilor să 
vorbească despre aceasta. 
Cadrul didactic le cere copiilor să folosească cât mai multe cuvinte pentru a descrie 
activitatea. 
Fiecare copil, când îi vine rândul, trebuie să utilizeze inițial doar câteva cuvinte pentru a 
descrie o activitate pe care au făcut-o împreună și apoi fiecare copil încearcă să adauge 
câteva detalii. 
La sfârșit, copiii reconstruiesc, cu ajutorul cadrului didactic, toate detaliile și compun o 
poveste complexă și inteligibilă. 
De exemplu, vorbesc despre activitatea de gătit: un copil spune când a avut loc această 
activitate, alții pot vorbi despre ingrediente, bucătarul-șef, vasele folosite etc. La final, 
povestea completă este construită din toate elementele prezentate de către copii. 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

DISCUȚIE DESPRE O ACTIVITATE 
SAU EXPERIENȚĂ COMUNĂ 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Descrierea unei activități altei persoane. 

~ Utilizarea unor cuvinte importante pentru alții (acordând atenție detaliilor). 

~ Dezvoltarea limbajului pe baza unor discuții despre experințele comune. 

~ Dezvoltarea abilității de a asculta pe alții în timp ce vorbesc. 

~ Descrierea unei activități altei persoane. 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 

 

 
 
 



 
9 

Materiale 

� Haine, trusă de machiaj pentru copii 

 

Descrierea activității  
 
Cadrul didactic aranjează locul în care se va desfășura activitatea: fiecare copil are un rol, 
există doctori, profesori, veterinari etc. Copiii se prefac că lucrează, interpretând rolul unor 
persoane care au diferite locuri de muncă.  

Cadrul didactic încurajează dialogul și jocul de rol între copii. Copiii pot folosi orice obiecte 
utile disponibile în rolurile lor, de exemplu, păpuși pentru medici, ustensile de bucătărie 
pentru bucătari. 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

JOC DE ROL 

EU SUNT... 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~  

~ Interpretarea rolului unei personae care are un anumit loc de muncă/meserie.  
 

~ Utilizarea unor cuvinte și expresii specifice locului de muncă/meseriei respective. 

~  

~  
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� O parașută colorată pentru copii 

Descrierea activității  
 
Copiii folosesc parașuta pentru a se preface că se ridică în aer într-un avion; când se află la 
înălțime, deasupra norilor, toată lumea sare din avion și parașuta se îndreaptă spre pământ.  

Cadrul didactic stimulează dezvoltarea vocabularului potrivit (imaginându-și o călătorie 
printre nori) 
 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

PARAȘUTA 

 

 
N° 10 

 
Obiective 
~ Replicarea unor situații fantastice folosindu-și imaginația. 

~ Imitarea zborului și aterizarea într-un loc imaginar. 

~ Dezvoltarea vocabularului. 
 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 
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Materiale 

� Spațiul  (fermă sau bucătărie) 

Descrierea activității  
 

Lăsați copilul să descopere aceste spații în grupuri mici.  

Fiecare grup are la dispoziție 5 minute pentru a crea sau a inventa o poveste în acest spațiu.  

Apoi se așează într-un cerc și fiecare spune povestea pe care și-a imaginat-o. 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

LA FERMĂ SAU ÎN BUCĂTĂRIE 

 

 
N° 11 

 
Obiective 
~ Elaborarea unei povești într-un anumit mediu. 

~ Identificarea acțiunilor principale dintr-o poveste. 

~ Reprezentarea.  
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� Figurine/marionete pentru degete  (una pentru fiecare copil) 

Descrierea activității  
 

Copiii sunt organizați în grupuri mici, își imaginează o scenă și vor încerca să o reprezinte. 

Ei pot realiza activitatea în fața întregii clase sau în grupuri mici. 

Cadrul didactic observă și intervine în  procesul de generare a ideilor, dacă este cazul. 
 

LIMBAJ EXPRESIV ȘI TEMATIC 
 

 

FIGURINE/MARIONETE PENTRU 
DEGETE 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ 
Imaginarea unei situații și reprezentarea acestei situații cu ajutorul unor 
figurine/marionete. 

~ Imitarea unui personaj prin modularea vocii. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Descrierea activității  
Cadrul didactic va spune o propoziție, iar copiii vor identifica cuvintele care compun acea 
propoziție. Copiii vor bate o data din palme pentru fiecare cuvânt identificat în cadrul 
propoziției, în timp ce spun cuvintele.  

După ce au identificat cuvintele din propoziție, copiii vor repeat propoziția și vor număra 
cuvintele, apoi vor ridica acel cartonaș care reprezintă cifra corespunzătoare numărului de 
cuvinte ce compun acea propoziție.  

La fel se procedează pentru fiecare propoziție. 

Materiale 

� O listă compusă din 10 propoziții. 
� Cartonașe cu numerele de la 1-10 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

ANALIZA PROPOZIȚIILOR 

 

 
N° 1 

Obiective 
~ Identificarea cuvintelor dintr-o propoziție. 

~ Indicarea numărului de cuvinte dintr-o propoziție. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10-15 Minute 
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Materiale 

� Cartonașe cu imagini; 
� Cuburi. 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

SEGMENTARE SILABICĂ 

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ Să segmenteze cuvintele date în silabe. 

~ Să indice numărul silabelor cuvintelor date. 

 
 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 

Descrierea activității  
Copiilor li se prezintă cartonașe cu imagini ale unor animale. Aceștia trebuie să denumească 
animalele și să segmenteze cuvintele în silabe, indicând numărul de silabe din fiecare cuvânt dat. 
Pentru a ajuta copilul să segmenteze cuvintele date, cadrul didactic poate utiliza cuburi. 
Cuburile pot fi utilizate în urmăoarea formă: cadrul didactic explică copilului cum pot fi utilizate 
cuburile în acest joc. Astfel, un cub formează primul set, două cuburi formează cel de-al doilea set, 3 
cuburi formează cel de-al treilea set și patru cuburi formează cel de-al patrulea set. 
La întrebarea câte silabe are fiecare cuvând audiat, copilului i se spune că în funcție de numărul de 
silabe al cuvântului arată grămada de cuburi aferentă. Astfel, pentru un cuvânt monosilabic, copilul 
trebuie să indice grămada formată dintr-un singur cub, punând cartonașul în fața cubului, pentru un 
cuvânt bisilabic copilul trebuie să arate grămada formată din 2 cuburi, punând cartonașul în fața 
cuburilor, pentru un cuvânt trisilabic, grămada formată din trei cuburi, punând cartonașul în fața 
cuburilor, iar pentru un cuvânt format din patru silabe, grămada formată din patru cuburi, punând 
cartonașul în fața cuburilor. 
Cadrul didactic îl atenționează pe copil să fie atent și să numere correct silabele din fiecare cuvânt 
înainte de a pune cartonașul în fața grămezii aferente mulțimii reprezentând numărul de silabe de la 
nivelul cuvântului dat. 
Cadrul didactic oferă un exemplu: cuvântul cap este un cuvânt monosilabic, format dintr-o singură 
silabă, prin urmare voi pune cartonașul cu imaginea aferente cuvântului în fața grămezii formată 
dintr- singur cub. 
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Materiale 

� O listă cu cuvinte- 10 cuvinte; 
� O bucată mică de hârtie liniată, linia reprezentând cuvântul; 
� Trei cercuri mici reprezentând silabele cuvântului.Markere 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

SEGMENTARE SILABICĂ 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Să reprezinte silabnele prin cercuri. 

~ Să indice numărul silabelor din cuvintele date. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minutes 

 

Descrierea activității  
  Cadrul didactic va pronunța un cuvânt din listă, iar copilul va marca pe bucata de hârtie numărul 
silabelor cuvântului, indicând numărul cercurilor aferente fiecărei silabe. De exemplu: cadrul didactic 
va adresa următoarea întrebare: „Câte silabe auzi în cuvântul pisică”? 
Cuvântul „pisică” este format din trei silabe. În aceste condiții pe bucâțica de hârtie cu linie vom plasa 
trei cercuri, cercurile fiind aferente numărului silabelor cuvântului. 
 
 
 

  
 
Lista de cuvinte: vine, sat, joi, colorat, prune, mare, părinte, căciulă, binoclu, struț. 
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Materiale 

� Listă de cuvinte 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

DESCRIE O IMAGINE  

 

 
N° 4 

Obiective 
~ Să realizeze sinteza sunetelor date indicând cuvânt corespunzător 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 

Descrierea activității 
Cadrul didactic spune cuvântul pe sunete, de exemplu sunetele cuvântului cal sunt: "/c/, 
/a/, /l/" și copilul va fi solicitat să denumească cuvântul care se formează din sunetele 
indicate, cea ce înseamnă că răspunsul copilului trebuie să fie „cal". 
Cadrul didactic ar trebui să utilizeze o listă cu zece cuvinte. 
Lista de cuvinte poate fi următoarea: 

x suc, 
x măr, 
x cot, 
x vacă, 
x masă, 
x cană, 
x mână, 
x copil, 
x caiet, 
x pară.  
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Descrierea activității  
Copiilor li se oferă jetoane cu diferite imagini (10 imagini). Acestora li se cere să indice 
prima silabă din cuvânt, silaba mediană și silaba finală. 
Cadrul didactic va oferi un exemplu: cuvântul „masă” începe cu silaba „ma-”. 
Lista de cuvinte poate fi următoarea: 

x apă, 
x telefon, 
x creion, 
x deget, 
x carte, 
x cub, 
x lămâie, 
x iepure, 
x elefant, 
x tigru. 

Vezi anexa. 

Materiale 

� cartonașe cu imagini 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

SEGMENTAREA PRIMEI SILABE, A 
SILABEI DIN MIJLOC SAU A SILABEI 

DE LA FINALUL CUVÂNTULUI 

 

 
N° 5 

Obiective 
~ Identificarea primei silabe, a silabei mediane sau a silabei finale din cuvintele date. 

 ~ Deciderea dacă un anumit cuvânt începe cu o silabă dată. 

 
 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� cartonașe cu imagini 

 
 
 

 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

SEGMENTAREA PRIMULUI SUNET 
DIN CUVÂNT 

 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Indicarea primului sunet din cuvintele date. 

 
 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 

Descrierea activității  
Copiilor li se oferă jetoane cu diferite imagini (10 imagini). Acestora li se cere să indice 
primul sunet din cuvântul dat. 
Cadrul didactic va oferi copiilor un exemplu: cuvântul pară începe cu litera „p”. 
Lista cuvintelor poate fi următoarea: 

x pat, 
x copac, 
x cal, 
x cană, 
x oaie, 
x cub, 
x deget, 
x picior, 
x unu, 
x șoarece. 

Imaginile pot fi înlocuite și doar cu cuvinte rostite. 
Vezi anexa nr. 1 
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Materiale 

� desene și imagini 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

IDENTIFICAREA CUVINTELOR 

 

 
N° 7 

Obiective 

~ Identificarea cuvântului rostit pe baza unei silabe date. 

 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 
Descrierea activității  
Copiilor le sunt oferite trei imagini distincte iar ei trebuie să identifice cuvântul care conține 
o anumită silabă data. De exemplu: 
 

x „ro-” 

   
 
Vezi anexa nr. 2 
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Materiale 

� listă de cuvinte 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

DIFERENȚIEREA CUVINTELOR 
ASEMĂNĂTOARE 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Diferențierea cuvintelor asemănătoare 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 

 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic va oferi copilului următoarea instrucțiune: „voi spune o listă de perechi de 
cuvinte, dacă cuvintele din pereche sunt identice va trebui să stai nemișcat, iar dacă cuvintele 
sunt diferite va trebui să faci un pas înaine”:  

x departe-deoparte, 
x spun-spun  
x porc- porci, 
x sat-sac, 
x lac-rac, 
x mac-mag, 
x taie-taie, 
x desfac-des, 
x carte-parte, 
x jos-jos, 
x toamnă-doamnă, 
x ține-tine, 
x șine-sine, 
x carte-carte, 
x plic-pic. 
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Materiale 

� listă de cuvinte 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

DELIȚIA PRIMULUI SUNET / A 
PRIMEI SILABE SAU A PRIMEI 

PĂRȚI DIN CUVÂNT 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~ Diferențierea cuvintelor asemănătoare 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea activității  

Cadrul didactic va spune copilul să renunțe la primele sunete/părți/silabe din cuvânt.  
Exemplu: „Spune ce rezultă din cuvântl mapă, dacă eliminăm sunetul m”. Răspunsul correct 
este „apă”.  
Listă de cuvinte:  

x sac- fără „s”-ac  
x deloc-fără „de”-loc 
x curios- fără „curi”- os 
x carte- fără „c”-arte 
x întreabă- fără „în” -treabă 
x lingură- fără „lin”- gură 
x tare- fără „t”-are 
x rață- fără „r”- ață 
x telecabină- fără „tele”-cabină 
x petale- fără „pe”-tale 
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Materiale 

� Listă de cuvinte 

Descrierea activității  
Cadrul didactic va spune elevilor că vor adăuga sunete/silabe/părți de cuvânt unor cuvinte 
date în așa fel încât vor rezulta cuvinte noi pe care le vom descoperi împreună. Prin urmare, 
sarcina voastră este să spuneți cuvântul ce rezultă: 
Example/ Listă de cuvinte:  

x s+acru=sacru 
x sa+lată = salată 
x t+ren=tren 
x c+ară=cară 
x m+apă=mapă 
x cl+ară=clară 
x s+ură=sură 
x a+minte=aminte 
x sa+fir=safir 
x t+rece=trece 
x șoa+rece=street 
x a+lin=alin 
x gr+apă=grapă 
x del+fin=delfin 
x l+an=lan 
x pe+tale=petale 
x car+peta=carpeta 

Vezi anexa nr 3 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

ADIȚIA UNUI SUNET INITIAL/ A 
UNEI SILABE INIȚIALE/ PĂRȚI DE 

CUVÂND ÎN POZIȚIE INIȚIALĂ 
 

 
N° 10 

Obiective 

~ Să pună în plus un sunet/ silabă/parte de cuvânt în poziție inițială a unui cuvânt 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Listă de cuvinte 

Descrierea activității  
Cadrul didactic le va spune copiilor că au la dispoziție un semn pentru „da” și un semn 
pentru „nu”.  
În momentul în care vor auzi perechi de cuvinte care rimează copiii vor trebui să ridice 
semnul pentru „da”, iar dacă vor auzi perechi de cuvinte care nu rimează vor trebui să 
ridice semnul pentru „nu”..  
Listă de perechi de cuvinte:  

x rasă-masă, 
x tigru-tifon,  
x sună-adună, 
x șal-cal, 
x gumă-gușă, 
x supă-lupă, 
x arici-aici, 
x mama-lama, 
x far-fulg, 
x far-sar.  

Vezi anexa nr. 4 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

IDENTIFICAREA RIMELOR 

 

 
N° 11 

 
Obiective 

~ Să indice dacă două cuvinte rimează sau nu rimează 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Listă de cuvinte 

Descrierea activității  

Cadrul didactic va anunța elevii că vor încerca să găsească cuvinte care rimează cu 
următoarele cuvinte:  

x masă 
x pune- 
x mac- 
x cămașă- 
x lin- 
x mâncare- 
x sala- 
x tine- 
x cot- 
x tren 

CONȘTIINȚA FONOLOGICĂ 
 

 

GENERAREA DE RIME 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ Identificarea de cuvinte care să rimeze. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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ANEXA 1 
 

 

SEGMENTAREA PRIMULUI SUNET 
DIN CUVÂNT 

 

 
N° 6 
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ANEXA 2 
 

 

IDENTIFICAREA CUVINTELOR 

 

 
N° 7 

 
 “RO-”  

   
“-LE-”  

  
 

 “CAN-”  

   
 
“-GET-”  

   
“-LE-”  
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ANEXA 3 
 

 

ADIȚIA UNUI SUNET INITIAL/ A 
UNEI SILABE INIȚIALE/ PĂRȚI DE 

CUVÂND ÎN POZIȚIE INIȚIALĂ 

 

 
N° 10 

 
Această sarcină poate fi oferită în mododalități diferite.  
Astfel:.  

1. Vă rugăm să adăugați cuvintelor următoare sunetele sau silabele date. Spuneți ce cuvinte 
rezultă. 

2. Cadrul didactic va indica sunetele/silable ce vor fi adăugate, dar cuvintele vor fi redate sub 
formă de imagini: 

VARIANTA 1  

SA + 
 

= ___________________ 

VARIANTA 2  

T + 

 

= ___________________ 

 
3. Cadrul didactic va oferi sunetele/silabele ce vor trebui adăugate unor cuvinte, însă va oferi 

copiilor doar cuvintele rezultate în urma operației de adiție, nu și cuvintele intermediare 
VARIANTA 1 

SA+ ___(... ...)____ = 

 
VARIANTA 2 

T+ ___(... ...)____ = 

 
 
Cadrul didactic va cere copuiilor să găsească sunetele/silabele necesare pentru a fi adăugate unor cuvinte date în așa 
fel încât să formeze cuvinte noi. 
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ANEXA 4 
 

 

IDENTIFICAREA RIMELOR 

 

 
N° 11 

 

 
DA  

NU  
 
EXEMPLU 

Următoarele perechi de cuvinte rimează  
x casă-masă,  
x pune-bune,  

ceea ce înseamnă că veți ridica semnul pentru „DA”.:  

 
 



Activități de
scris/desenat

dezvoltarea motricității 
fine
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Descrierea activității  
Copiii vor sta pe podea într-un semicerc, iar cadrul didactic se va așeza în fața lor și le va cere 
să imite câteva gesturi. 
• Brațele (copiii se așează cu o mică distanță între ei): 1. Îndoirea și extensia brațelor în sus; 2. 
Îndoirea și extensia brațelor în mod repetat; 3.  Îndoirea și extensia brațelor în față mod 
repetat.  
•Mâinile (copiii stau jos): 1. Mâinile ar trebui să fie deschise cu distanță între degete 2. 
Mâinile deschise, fiecare deget atinge corespondentul celeilalte mâini; 2. strângeti pumnul, cu 
degetul mare în afară; 3.  Strângeti pumnul, cu degetul mare înăuntru; 4. Creați un diamant 
cu mâinile (degetul mare stâng atinge degetul mare de la dreapta și arătătorul stâng atinge 
arătătorul drept)  
• Degetele (copiii stau jos): 1.  Mici păianjeni: copiii își vor mișca toate cele zece degete 
înainte și înapoi pe covor; 2. Deschideți și închideți degetele cu degetul mare în interior; 3. 
Deschideți pumnul, extindeți degetele progresiv începând cu degetul mare și închideți-le din 
nou începând de la degetul mic 
 

Materiale 

� Imagini cu diferite poziții ale brațelor 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

BRAȚE, MÂINI ȘI DEGETE 

 

 
N° 1 

Obiective 
~ Dezvoltarea coordonării brațelor. 

 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Cartonașe cu imagini; 
� Cuburi. 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

MODELAREA CU A AJUTORUL 
PLASTILINII 

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea motricității fine. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  
Dezvoltarea motricității fine a degetelor în cadrul unor activități.  
Exemple de activități: 

Deschiderea și închiderea pumnului  
Cadrul didactic îi va cere copilului să strângă plastilina cu mâna dreaptă și apoi cu 
cea stângă, mărind viteza. 
Pian 
Cadrul didactic îi va cere copilului să aplatizeze un disc format din plastilină și să-și 
miște degetele pe el imitând ritmul propus de către cadrul didactic. 
Bile 
Crearea a două bile mici atingând pe rând degetul mare de celelalte degete.  
Se va acorda timp suficient pentru fiecare mișcare. 

Cereți copilului să creeze un model cu ajutorul plastilinii (de exemplu un fruct). 
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Materiale 

� Vopsea de corp de diferite culori  
� Fișa de lucru nr.1 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

DEGETELE ÎȘI SCHIMBĂ CULOAREA 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Formarea abilităților motorii fine în spațiu. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minutes 

 

Descrierea activității  
Copiii vor sta la masă cu o copie orizontală a fișei de lucru nr. 1 în față și un vas ce conține 
vopsea.  

Copilul va lua culoare din vas cu ajutorul degetului și va trasa o linie orizontală pe hârtie, de 
la stânga la dreapta. 

Va realiza aceeași sarcină cu fiecare deget. 



 
4 

Materiale 

� Floricele de porumb  
� Un bol pentru fiecare copil (lungime: min.30 cm, înălțime: 10 

cm) 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

DESENĂM CU FLORICELE DE 
PORUMB 

 

 
N° 4 

Obiective 
~ Scris/desenat/activități de dezvoltare a motricității fine. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității 
Se toarnă floricelele de porumb în boluri. 
Cadrul didactic va formula următoarele cerințe: 
 Sarcina 1 
 Treceți floricelele de porumb dintr-o mână în alta. 
 Sarcina 2 
 Desenați niște linii cu degetul, de-a lungul bolului, de la stânga la dreapta.  
 Sarcina 3 
 Creați niște valuri de la dreapta spre stânga, de-a lungul bolului. 
Sarcina 4 
Aranjați floricelele de porumb sub formă de cerc, pătrat apoi triunghi. (cadrul didactic va 
demonstra cum se realizează fiecare figură geometrică)  
 Sarcina 5 
 Scrie prima literă a numelui tău cu ajutorul floricelelor de porumb. 
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Descrierea activității  
Copiii trasează cu ajutorul lipiciului linia ce reprezintă zâmbetul de pe fișa nr. 2.  
 
Apoi vor lipi obiectele pe linia trasată. 

Materiale 

� Fișa nr. 2 
� Obiecte mici (bucăți mici de hârtie, frunze etc.) 
� Lipici 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

BOABELE ZÂMBĂREȚE 

 

 
N° 5 

Obiective 
~ Dezvoltarea deprinderilor motorii fine și a coordonării ochi-mână.  

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� Vopsea care se poate aplica pe piele 
� Fișa nr. 3 

 
 
 

 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

VACANȚA LUI ALEX 

 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea deprinderilor motorii fine și a coordonării ochi-mână. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  

Copiii își înmoaie degetul arătător în vopseaua colorată. 
Apoi, trebuie să urmeze liniile trasate pe fișa de lucru: mișcarea trebuie să fie continuă (nu 
ridicați degetul de pe fișa de lucru). 
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Materiale 

� Vopsea care se poate aplica pe piele 
� Fișa nr. 4 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

ALEX MERGE ÎN ORAȘ 

 

 
N° 7 

Obiective 

~ Dezvoltarea deprinderilor motorii fine și a coordonării ochi-mână. 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 
Descrierea activității  

Copiii își înmoaie degetul arătător în vopseaua colorată. 

Apoi, trebuie să urmeze liniile trasate pe fișa de lucru: mișcarea trebuie să fie continuă (nu 
ridicați degetul de pe fișa de lucru). 
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Materiale 

� Vopsea care se poate aplica pe piele 
� Fișa nr. 5 
� O fotografie mică a copilului 

 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

ALEX, UNDE EȘTI? 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea deprinderilor motorii fine și a coordonării ochi-mână. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

 

 

Descrierea activității  

Fiecare copil își lipește fotografia în spațiul delimitat pe fișa de lucru. 

Copiii își înmoaie degetul arătător în vopseaua colorată. 

Apoi, trebuie să urmeze liniile trasate pe fișa de lucru: mișcarea trebuie să fie continuă (nu 
ridicați degetul de pe fișa de lucru). Trebuie să ajungă la cangur. 

 



 
9 

Materiale 

� Creioane triunghiulare 
� O coală de hârtie A4  
� O carte (de 5 cm înălțime) 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

HAIDEȚI SĂ SCRIEM! 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea motricității fine cu ajutorul unui instrument. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea activității  

Copiii stau la masă, cu o coală de hârtie orizontală în fața lor și trei creioane triunghiulare de 
diferite culori. 

Copiii ar trebui să scrie pe hârtie folosind diferite culori, pe rând. Mișcarea ar trebui să fie în 
sens invers acelor de ceasornic, folosind numai încheietura mâinii. Pentru o mișcare mai 
bună se recomandă utilizarea unei cărți sub cotul copilului 
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Materiale 

� Pensule 
� O coală de hârtie A4  
� Acuarele tempera 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

PENSULA MAGICĂ 
 

 
N° 10 

Obiective 

~ Pregătirea mișcării grafice. 

 

 
Timpul 
Necesar 

5/10 Minute 

 
 
Descrierea activității  
Copiii stau la masă, cu o hârtie A4 poziționată pe orizontală în fața lor, o pensulă și trei culori 
tempera lichide diferite. 
Copiii ar trebui să scrie pe hârtie linii, câte una pentru fiecare culoare, de la stânga, la 
dreapta. 
Se recomandă realizarea unor semen grafice diferite: 

� • Linii orizontale 
� • Valuri 
� • Munți 
� • Cercuri în sensul invers al acelor de ceasornic 

Este important să se realizeze o mișcare continuă. 
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Materiale 

� Fișa de lucru nr. 3 și 4 (dimensiunea A3) 
� Carioci groase 

Descrierea activității  

Copiii sunt în picioare în fața foii de lucru care este lipită pe perete: ei trasează linii cu culori 
diferite. 

Acordați atenție execuției: copiii ar trebui să își miște în special încheietura mâinii, încercând 
să nu folosească întregul braț, realizând o mișcare continuă. 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

RIDICĂ-TE ȘI PICTEAZĂ! 

 

 
N° 11 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea coordonării ochi-mână 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� O bandă de hârtie (sau unele hârtii lipite împreună) 
� Tempera lichidă 
� Pensule 

Descrierea activității  

Copiii se așează în fața benzii de hârtie care este lipită pe perete: pictează linii verticale 
(tulpini de flori). 

Apoi introduc mâinile în vopsea și ștampilează (cu ajutorul mâinii) deasupra tulpinilor, 
creând „florile de mână 

SCRIS/DESENAT/ 
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

MOTRICITĂȚII FINE 
 

 

MÂNA MEA ESTE O FLOARE 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea coordonării ochi-mână; 

~ Dezvoltarea abilităților motorii fine. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Descrierea activității  

Cadrul didactic va prezenta un ritm/o secvență formată din 4 bătăi din palme pe care copiii 
o vor reproduce.   

� În prima parte copiii și cadrul didactic vor sta la masă (picioarele trebuie să fie 
vizibile). Ritmul este susținut doar cu ajutorul mâinilor sau doar cu ajutorul 
picioarelor (pot bate mâinile sau pot bate pe masă). 

� În a doua parte, copiii se vor ridica în picioare, și vor folosi alternative mâinile și 
picioarele pentru a ține ritmul. 

Cadrul didactic ar putea lua indicațiile din fișa de lucru nr. 2 și apoi ar putea crea o serie de 
ritmuri cu grade diferite de dificultate în funcție de progresul înregistrat de copii 

Materiale 

� Fișa nr. 2 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

PREGĂTIȚI MÂINILE ȘI 
PICIOARELE PENTRU A ȚINE 

RITMUL! 
 

 
N° 1 

Obiective 
~ Imitarea unor seturi de mișcări ritmice cu ajutorul corpului. 

 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Descrierea activității  

Copiii vor sta în picioare. 

Cadrul didactic alternează intensitatea sunetului ritmic al tobei: copiii vor ridica brațele și 
vor bate puternic din palme când aud sunete puternice ale tobei și vor coborî brațele bătând 
din palme încet când vor auzi un sunet de o intensitate scăzută. 

 

Materiale 

� Tobă, tamburină sau alte instrumente muzicale. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

RITMUL TOBEI! 

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ Adaptarea mișcării corpului la ritm. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� o tobă 
� o tamburină  
� Markere 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

RITMUL TOBEI ȘI A 
TAMBURINEI! 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Diferențierea sunetelor și asocierea acestora cu o mișcare a corpului. 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minutes 

 

Descrierea activității  

Copiii vor sta în picioare. 

Când cadrul didactic va cânta la tobă, copiii vor sări îndepărtând picioarele. 

Când cadrul didactic va cânta la tamburină, copiii vor sări adunând picioarele. 
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Materiale 

� 20 imagini însoțite de sunete (fișa nr. 3) 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

POȚI SĂ…? 

 

 
N° 4 

Obiective 
~ Imitarea unor sunete folosind imagini însoțite de sunete. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității 

Copiii vor sta pe podea într-un semicerc și cadrul didactic va sta în fața lor.  

Cadrul didactic va prezenta o imagine și copiii vor imita sunetul obiectului din imagine 
cu ajutorul vocii și prin mișcarea corpului. 
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Descrierea activității  

Copiii se ridică în picioare și se mișcă liber în jurul sălii de grupă, ascultând piesa 
muzicală. 

Când cadrul didactic oprește muzica, trebuie să se oprească și să se „înghețe" până când 
muzica începe din nou.  În acel moment se pot mișca din nou. 

Jocul continuă până la sfârșitul piesei muzicale. 

Materiale 

� 1 melodie 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

MICILE SCULPTURI FRUMOASE 

 

 
N° 5 

Obiective 

~ Controlul/coordonarea corpului. 

 
 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� 1 piesă muzicală 

 
 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

DE LA CAP LA PICIOARE! 

 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Identificarea părților corpului. 

 
 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 

Descrierea activității  

Copiii stau cu picioarele încrucișate, iar cadrul didactic le spune ce parte a corpului trebuie 
să și-o atingă (de ex. picioarele, genunchii, umerii, capul ...) urmând ritmul muzicii. 

Copiii trebuie să facă exercițiul doar ascultând comanda cadrului didactic, fără să se uite la 
mișcarea acestuia. 
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Materiale 

� 1 cântec de copii – de referință. 
� 1 piesă muzicală  
� complete a acestuia. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ 

 

 
N° 7 

Obiective 

~ Memorarea, repetarea unui vers menținând ritmul impus. 

 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 

 Descrierea activității  

Copiii stau cu picioarele încrucișate, cadrul didactic cântă încet un cântec de copii, iar copiii 
trebuie să repete fiecare vers bătând din palme, ascultând piesa muzicală și urmând 
exemplul profesorului. 
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Materiale 

� Cântec pentru copii despre părțile corpului. 

 

Descrierea activității  
Copiii se ridică în picioare și ascultă cântecul, imită mișcarea cadrului didactic, respectând 
ritmul muzicii 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

SUNETUL CORPULUI MEU 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea atenției auditive și al controlului global al corpului. 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 
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Materiale 

� 2 sau mai multe cercuri de culori diferite  
� Un cântec 

 

Descrierea activității  

Copiii se ridică în picioare și se mișcă în jurul camerei ascultând muzica. 

Atunci când cadrul didactic oprește muzica, copiii trebuie să se oprească și să sară în cercul 
care are culoarea indicată de către cadrul didactic. 

Vă sugerăm să desfășurați această activitate în curtea grădiniței. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

SĂRIȚI ÎN CERC! 

 

 
N° 9 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea atenției auditive 

~ Dezvoltarea abilității de coordonare a părților corpului.  
  

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Un cântec 
� Mingi mici (ex. mingi de tenis) 
� Un coș 
�  

Descrierea activității  

Scaunele sunt așezate într-un cerc, iar coșul este în mijlocul cercului. 

Cadrul didactic dă o minge primului copil: el sau ea dă mingea copilului așezat în partea 
stângă. 

Când muzica se oprește, copilul cu mingea trebuie să arunce la coș: nu este obligatoriu să 
ridicați mingile care au ajuns în afara coșului. 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

MINGILE SE MIȘCĂ! 

 

 
N° 10 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea atenției auditive. 

~ Dezvoltarea abilității de coordonare a părților corpului. 

~ Dezvoltarea coordonării ochi-mână. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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Materiale 

� Un cântec 
� Scaune 
�  

Descrierea activității  

Scaunele sunt așezate în linie sau într-un cerc. 

Copiii stau pe scaune. 

Când începe muzica, copiii se deplasează în cameră în timp ce cadrul didactic ia un scaun, 
apoi oprește muzica. Copiii trebuie să se așeze din nou: cel care rămâne fără scaun va fi 
eliminat. 

Jocul continuă, cadrul didactic va lua câte un scaun în fiecare rundă. La final, câștigătorul se 
va așeza pe ultimul scaun. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

ATENȚIE LA SCAUN! 

 

 
N° 11 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea atenției auditive; 

~ Dezvoltarea abilității de coordonare a părților corpului. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Un cântec ce conține diferite mișcări ale corpului- “Dacă vesel 
se trăiește”. 

Descrierea activi„tății  

Copiii se ridică în picioare și, ascultând cântecul, se mișcă urmând indicațiile din cântec. 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 
 

 

ÎNCĂ TREI PAȘI! 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea atenției auditive; 

~ Dezvoltarea abilităților de coordonare a părților corpului. 

 

 
Timpul Necesar 

5 Minute 
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Materiale 

� Paginile de colorat ce reprezintă emoții: fericit și supărat. 
� O pagină de colorat ce conține cele două emoții 

Descrierea activității  
Cadrul didactic va arăta imaginile ce urmează să fie colorate și va adresa următoarele întrebări: 
Cum se simte cangurul? 
De unde poți să îți dai seama? 
Când te simți ...? 
Cadrul didactic le poate cere copiilor să coloreze fișele (în funcție de timpul avut la dispoziție). Apoi 
va da copiilor o fișă în care sunt desenați doi canguri ce exprimă cele două emoții. Cadrul didactic va 
formula următoarea sarcina de lucru: Colorați cu verde cangurul fericit.  
Colorați cu roșu cangurul trist. 
Vezi Anexa 1. 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTEȚI EMOȚIILE ÎNTR-O 
IMAGINE DE PE O FIȘĂ DE 

COLORAT (FERICIT - TRIST) 

 

 
N° 1 

Obiective 
~ Identificarea emoțiilor fericit și supărat pe o fișa de colorat. 

~ Dezvoltarea abilităților de comunicare a emoțiilor pe baza experiențelor de viață 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

 

 
References: KOG Marina & MOONS Julia, Een doos vol gevoelens. Spel voor kleuters rond blij, bang, boos en 
verdrietig, CEGO, Leuven (1994)   
 
Idee: să creezi desene și fișe de colorat pentru diferite emoții: trist, fericit… 
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Materiale 

� Fișe de colorat pentru  fiecare emoție (fericit și trist), prezentată 
separat în prima activitate. 

� Imagini diferite pentru emoțiile fericit și trist. Le puteți găsi 
online. Căutați 4 poze diferite pentru fiecare emoție. [unsplash: 
https://unsplash.com ] 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTE EMOȚIILE ÎN 
FOTOGRAFIILE DIN VIAȚA DE ZI 

CU ZI (FERICIT-TRIST) 

 

 
N° 2 

 
Obiective 

~ Identidicarea emoțiilor (fericit, trist) în fotografii din viața de zi cu zi 

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 
Descrierea activității  
Activitatea se poate organiza în grupuri mici sau cu întreaga grupă. 
Prima dată se prezintă fișele de colorat ale emotiilor de bază și se adresează următoarea 
întrebare:  
Ce emoție este reprezentată în această imagine? 
 
Se impart fișele de lucru copiilor iar sarcina de lucru este să puna fața fericită în dreptul 
imaginii ce reprezintă această emoție și fața tristă în dreptul imaginii ce reprezintă această 
emoție.   
 
În final, se poartă discuții cu privire la modul în care au potrivit imaginea cu emoția 
respective.  Se vor evidenția diferitele modalități de exprimare a emoțiilor.  
 
Fiți conștienți de "adevăruri" diferite: de exemplu, lacrimile exprimă tristețea, dar unii copii 
plâng de fericire. 
Vezi Anexa 2 
 

Idee: să fotografiați persoane care sunt fericite, tristă, furioase sau supărate, ce exprimă expresii diferite 
Doar expresia, nu contextul!  
 

https://unsplash.com/
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Materiale 

� Cartoneșe ce conțin imagini ale unor situații în care oamenii se 
simt fericiți/triști 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 
DIFERITE SITUAȚII 

(FERICIRE-TRISTEȚE) 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Identificarea emoțiilor (fericire, tristețe) într 

~ Identificarea unor momente în care copilul s 

~ Identificarea emoțiilor (fericire, tristețe) într 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minutes 

 
References: KOG Marina & MOONS Julia, Een doos vol gevoelens. Spel voor kleuters rond blij, bang, boos en 
verdrietig, CEGO, Leuven (1994)   
 
Idea: să îți creezi propriile imagini și contexte pentru emoțiile de bază: supărat, fericit, furios, nervos. 
 

Descrierea activității  
Se va prezenta copiilor un cartonaș cu o imagine reprezentativă. Cadrul didactic va adresa 
următoarele întrebări: 
 
'Ce vezi?' 
Cum credeți că se simte copilul/persoana? 
Când te simți ...? 
 
Cadrul didactic va citi textul scris pe cartonaș, text ce prezintă povestea „reală" a ceea ce sa 
întâmplat. Puteți adresa și alte întrebări. 
Vezi Anexa 3. 
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Materiale 

� Marionete cu fețe neutrale ce reprezintă diferite animale 
pentru fiecare copil și o marionetă ce reprezintă o pasăre (sau 
alt animal) pentru cadrul didactic. 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

JOC DE ROL (FERICIRE– TRISTEȚE) 

 

 
N° 4 

Obiective 

~ Identificarea unor emoții în diferite situații din viața de zi cu zi. Accentul se pune pe 
emoția de fericire și tristețe. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității 
Cadrul didactic va sta împreună cu copiii într-un cerc și le va povesti despre pădurea rătăcită. 
Este o pădure specială, cu o mulțime de animale. Fiecare copil alege o marionetă. Cadrul 
didactic ia o pasăre mare. Începe jocul de roluri spunând o vrajă: „Hocus pocus preparatus, 
doresc ca astăzi să fiu în pădurea rătăcită". Copiii repetă împreună cu cadrul didactic. Apoi 
cadrul didactic își începe rolul de lider (Pasărea uriașă) și întreabă ce le-a făcut animalele 
fericite / triste în ultima săptămână. Începe o conversație și îi pregătește pe copii. Copiii pot 
interpreta diferite roluri, se rostogolesc și povestesc diferite situații.  
Este important să li se acorde suficient timp copiilor ca să se joace împreună, iar în acest timp 
cadrul didactic poate să îi observe. Cadrul didactic lider (Pasărea uriașă) poate să participe 
alături de copii și sa reflecte la diferite situații împreună cu copiii. 
La sfârșitul jocului de rol de cadrul didactic (Pasărea uriașă) spune că este timpul să se 
întoarcă în grupă folosind vraja: "Hocus pocus preparatus, doresc să ne întoarcem în grupă". 
Copiii repetă împreună cu cadrul didactic vraja. Cadrul didactic pune marioneta în cutie, iar 
copiii își pun și ei marionetele în cutie.   
 

References: Emoties in de kleuterklas – oefenen met de methode van het toverbos. Catherine Malfait & Niki 
Jeannin (2012). Lannoo Campus 
 
Ideea: ar fi utile păpușelele gen marionete, care se pot manipula ușor  
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Descrierea activității  
Cadrul didactic va arăta fișele de colorat copiilor și îi va întreba:  
Cum se simte copilul? 
- Cum ți-ai dat seama? 
Când simți ...? 
Copiii pot colora fișele (în funcție de timp). 
Copiii vor primi câte o fișă de colorat în care există doi canguri diferiți care exprimă cele 
două emoții diferite. 
Cadrul didactic va formula următoarea cerință: 
"Colorați cu galben cangurul care este speriat." 
"Colorați cu roșu cangurul care este furios." 
Vezi Anexa 4. 
 

Materiale 

� Fișă de colorat a emoțiilor „furios, speriat”. 
� O fișă de colorat ce conține imagini sugestive cu cele două 

emoții 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR 
ÎNTR-O FIȘĂ DE COLORAT 

(FURIOS-SPERIAT) 

 

 
N° 5 

Obiective 
~ Identificarea emoțiilor „furios și speriat” pe o fișă de colorat.  

~ Descrierea unor momente în care copiii s-au simțit furioși sau speriați. 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

 

Referințe: KOG Marina & MOONS Julia, Een doos vol gevoelens. Spel voor kleuters rond blij, bang, boos en 
verdrietig, CEGO, Leuven (1994)   
Idee: să deseneze diferite imagini ce reprezintă emoțiile: supărat, fericit, nervos și furios. 
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Materiale 

� Fișe de colorat în care apar emoțiile (furios și speriat) separat 
pentru prima activitate. 

� Imagini ce reprezintă diferite emoții (furios și speriat). Le 
puteți găsi online. Căutați 4 poze diferite pentru fiecare 
emoție. 

 
 

 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 
RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 

IMAGINI CE REPREZINTĂ 
ACTIVITĂȚI DIN VIAȚA DE ZI CU ZI 

(FURIOS- SPERIAT) 
 

 
N° 6 

 
Obiective 

~ Identificarea unor imagini familiare ce reprezintă diferite emoții (furios-speriat) 

 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  

Activitatea se poate organiza în grupuri mici sau frontal. 
Prima dată se prezintă fișele de colorat ce reprezintă imagini ale emotiilor de baza și se vor 
adresa următoarele întrebări: 
Ce emoție reprezintă această imagine? 
Se împart fișele copiilor și li se va cere să sorteze imaginile în funcție de emoția pe care o 
reprezintă  -furios sau speriat (= fișa de colorat). 
La final cadrul didactic va discuta cu copiii pe baza imaginilor selectate și vor evidenția 
motivul pentru care le-au clasificat astfel. Discuția se va pe expresiile diferite ale emoțiilor. 
Atenție! Există „adevăruri" diferite: de exemplu, lacrimi, când sunt speriați, dar unii copii 
plâng atunci când sunt fericiți.  
Vezi anexa nr. 5 

Idee: faceți poze unor persoane fericite, supărate, nervoase sau furioase  
Ce prezintă diferite expresii faciale 
Doar expresia facial, nu și contextul! 
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Materiale 

� Cărți de joc/cartonașe ce reprezintă situații în care 
oamenii se simt furioși-ssperiați. 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 
DIFERITE SITUAȚII 
(FURIOS-SPERIAT) 

 

 
N° 7 

Obiective 

~ Identificarea emoțiilor (furios-speriat) într-un anumit context. 

~ Dezvoltarea comunicării verbale pe baza emoțiilor trăite în diferite contexte.  

 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 
Descrierea activității  

Cartonașele se vor arăta pe rând copiilor apoi vor fi adresate următoarele întrebări:  

'Ce vezi?' 

Cum credeți că se simte copilul/persoana? 

Când ați simțit ...? 

Cadrul didactic poate citi textul care apare pe cartonaș sau poate spune povestea „reală" a 
ceea ce s-a întâmplat în acea imagine. Pot fi formulate întrebări suplimentare. 

Vezi anexa nr. 6 

 

References: KOG Marina & MOONS Julia, Een doos vol gevoelens. Spel voor kleuters rond blij, bang, boos 
en verdrietig, CEGO, Leuven (1994)   
Idee: desenați imagini ale unor contexte în care apar diferite emoții: supărat, fericit, nervos, furios. 
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Materiale 
� Marionete ale unor animale (câte una pentru fiecare copil) 

și o marionetă ce reprezintă o pasăre/animal mare pentru 
cadrul didactic. 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

JOC DE ROL (FURIOS – SUPĂRAT) 

 

 
N° 8 

 
Obiective 
~ Interpretarea unor jocuri de rol ce imită activități din viața de zi cu zi.  

~ Descrierea emoțiilor trăite în diferite situații. Se va pune accent pe emoțiile furios-
supărat. 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic va sta împreună cu copiii într-un cerc și le va povesti despre pădurea 
rătăcită. Este o pădure specială, cu o mulțime de animale. Fiecare copil alege o marionetă. 
Cadrul didactic ia o pasăre mare. Începe jocul de roluri spunând o vrajă: „Hocus pocus 
preparatus, doresc ca astăzi să fiu în pădurea rătăcită". Copiii repetă împreună cu cadrul 
didactic. Apoi cadrul didactic își începe rolul de lider (Pasărea uriașă) și întreabă de ce sunt 
animalele furioase / supărate în ultima săptămână. Începe o conversație și îi pregătește pe 
copii. Copiii pot interpreta diferite roluri ca animale, se rostogolesc și povestesc diferite 
situații.  
Este important să li se acorde suficient timp copiilor ca să se joace împreună, iar în acest timp 
cadrul didactic poate să îi observe. Cadrul didactic lider (Pasărea uriașă) poate să participe 
alături de copii și să reflecteze la diferite situații împreună cu copiii. 
La sfârșitul jocului de rol cadrul didactic (Pasărea uriașă) spune că este timpul să se întoarcă 
în grupă spunând vraja: „Hocus pocus preparatus, doresc să ne întoarcem în grupă". Copiii 
repetă împreună cu cadrul didactic vraja. Cadrul didactic pune marioneta în cutie, iar copiii 
își pun și ei marionetele în cutie. 

References: Emoties in de kleuterklas – oefenen met de methode van het toverbos. Catherine Malfait & Niki 
Jeannin (2012). Lannoo Campus 
Idee: Marionetele se pot achiziționa de la Ikea. 
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Materiale 
� Desene / pictograme pentru cele 4 emoții (fericit, furios, 

speriat și trist) 
� Oglinzi (dimensiuni 20cm - 20cm) 
� Cartonașe cu imagini ale unor activități din viața de zi cu zi:   
� Este petrecerea de ziua ta si prietena ta/ prietenul tău îți dă 

un cadou; 
� Sunteți în supermarket și puteți alege o bomboană; 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

RECUNOAȘTEȚI DIFERITE 
MODALITĂȚI DE EXPRIMARE A 

EMOȚIILOR 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~ Identificarea celor patru emoții (fericit, furios, speriat, și trist) în diferite situații. 

~ Identificarea diferențelor specifice în exprimarea emoțiilor 
 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea activității  
Cadrul didactic folosește desenele / pictogramele celor 4 emoții. Puteți întreba copiii: "Ce 
emoție apare în această imagine?" "De unde știți/ Cum v-ați dat seama ..." 
Cadrul didactic explică faptul că emoțiile diferite determină expresii diferite. 
Cadrul didactic cere copiilor să imite o față fericită, furioasă, speriată și tristă. 
Apoi copiii stau în perechi / grupuri mici. Cadrul didactic relatează o situație (vedeți 
cartonașele) și îi întreabă pe copii cum s-ar simți într-o astfel de situație. De exemplu: Este 
petrecerea de ziua ta și prietenul tău îți dă un cadou. Un copil răspunde: fericit. 
Apoi, profesorul cere copiilor să caute exemple de situații în care se simt „fericiți". 
Copiii se pot uita la propria lor față în timp ce imită o emoție folosind oglinda. De asemenea, 
ei văd cum arată ceilalți copii când exprimă aceeași emoție. 
Copiii vor identifica diferențele care apar între copii în exprimarea acelorași emoții. 
Rețineți că nu toți copiii trăiesc aceeași emoție într-o anumită situație. Unii copii ar putea să 
se teamă de apă și să se teamă dacă trebuie să meargă la înot, în timp ce alți copii sunt fericiți 
când merg la înot 
Vezi anexa nr. 7 
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Materiale 
� Desene / pictograme pentru cele 4 emoții (fericit, furios, 

speriat și trist) prin intermediul cântecului: Carnavalul 
animalelor 
https://www.youtube.com/watch?v=1L993HNAa8M  

� Computer și boxe 
� O sală de clasă în care copiii se pot mișca. 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

EMOȚII EXPRIMATE PRIN MUZICĂ 
ȘI MIȘCARE  

 

 
N° 10 

Obiective 

~ Identificarea unor emoții în cântece; 

~ Exprimarea emoțiilor prin intermediul mișcărilor corpului pe ritmul muzicii.   

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

Descrierea activității  
Cadrul didactic prezintă desenele/pictogramele celor patru emoții de bază (fericit, furios, 
speriat și trist). 
Cadrul didactic îi lasă pe copiii să asculte un fragment dint-o piesă muzicală (fericit-
papagalul, furios-leul, speriat-pui/pește, suparat-lebăda) și îi întreabă pe copiii ce emoții le 
trasmite muzica ascultată (ex. Petrică și lupul de Serghei Prokofiev ) 
Cadrul didactic îi întreabă pe copii cum se mișcă atunci când se simt așa. 
De exemplu: când sunteți fericiți, faceți salt, rotindu-vă brațele; când sunteți furioși dați din 
picioarele sau strângeți pumnul ca și la box; când sunteți speriați alergați, vă ascundeți; când 
sunteți triști vă puneți capul jos, vă leagănați ... Nu numai expresia feței, dar și mișcările sunt 
importante pentru exprima o emoție. Stimulează implicarea întregului corp. Cadrul didactic 
le spune copiilor să imite o persoană care se simte fericită, furioasă, supărată, speriată. 
Este important să existe câteva reguli de bază: 
• Nu vă atingeți în timp ce vă deplasați! 
• Copiii vor fi așezați în cerc pentru a se vedea unul pe celălalt. 
Activitate începe cu emoția „furie” și se termină cu emoția „fericire”. Cadrul didactic îi 
întreabă pe copii ce fel de emoție exprimă fragmentul muzical audiat. Copiii se mișcă 
împreună pe ritmul muzicii pentru a exprima același sentiment. 
De exemplu: bateți cu picioarele, încruntați-vă, strângeți pumnii etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=1L993HNAa8M
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Materiale 

� O poveste în care se regăsesc exprimate diferite emoții.  
Povestea poate fi reprezentată prin desene de către copii.  

Descrierea activității  

Cadrul didactic citește povestea copiilor și prezintă copiilor imaginile corespunzătoare. 
Cadrul didactic adresează frecvent următoarele întrebări: „Cum se simte X?", „De unde 
știți/Cum v-ați dat seama?”, „Cum v-ați simți într-o situație similară?”, „Ce crezi că se va 
întâmpla în continuare?". 

Povestea prezintă cele patru emoții prezentate în activitățile anterioare. 
Vezi anexa nr. 8 
 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

IDENTIFICAȚI EMOȚIILE 
DINTR-O POVESTE 

 

 
N° 11 

 
Obiective 

~ Identificarea emoțiilor pe baza imaginilor dintr-o poveste. 

~ Dezvoltarea abilităților de comunicare a emoțiilor 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 
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Materiale 

� Copii ale indicatorului emoției pentru fiecare copil. 

Descrierea activității  

Cadrul didactic prezintă desenele / pictogramele celor patru emoții de bază (fericit, furios, 
speriat și trist). Aceste desene sunt simbolurile emoțiilor care se regăsesc pe indicatorul 
emoției. 
Cadrul didactic le spune copiilor ce înseamnă indicatorul emoțiilor: „Cu ajutorul 
indicatorului emoțiilor poți arăta altei persoane cum te simți. Cel mai bun mod de a face 
acest lucru este prin a pune acul pe emoția pe care o simți în acel moment. " 
 Cadrul didactic întreabă: „Știți când v-ați speriat, ați fost fericiți, triști sau supărați? Știu că 
odată am fost foarte speriată când am văzut un păianjen mare în dormitorul meu ... "  
Pentru copii este amuzant atunci când un cadrul didactic alege o situație în care a fost 
speriată / tristă. Prin aceste exemple cadrul didactic transmite copiilor că este normal, și 
pentru adulți, să se simtă speriați / triști. 
După ce a spus povestea, cadrul didactic pune indicatorul pe emoția potrivită. 
Fiecare copil primește un indicator al emoțiilor să îl coloreze. Copiii au posibilitatea să spună 
o poveste și să marcheze emoția pe care au simțit-o în timpul povestirii cu ajutorul 
indicatorului. 
Indicatorul emoțiilor poate fi utilizat în situații diferite. Este ultima activitate din domeniul 
„Comunicarea socială și emoțională " și are ca obiectiv să-i motiveze pe copiii și pe cadrele 
didactice să discute despre emoțiile de bază. 
Vezi anexa nr. 9 
 

COMUNICAREA SOCIALĂ ȘI 
EMOȚIONALĂ 

 

 

INDICATOR AL EMOȚIEI 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ 
Identificarea propriilor emoții sau ale emoțiilor celorlalți cu ajutorul unui indicator al 
emoțiilor 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 
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ANEXA 1 
 

 

RECUNOAȘTEȚI EMOȚIILE ÎNTR-O 
IMAGINE DE PE O FIȘĂ DE 
COLORAT (FERICIT-TRIST) 

 

 
N° 1 
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ANEXA 2 
 

 

RECUNOAȘTE EMOȚIILE ÎN 
FOTOGRAFIILE DIN VIAȚA DE ZI 

CU ZI (FERICIT-TRIST) 

 

 
N° 2 
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ANEXA 3 
 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 
DIFERITE SITUAȚII 

(FERICIRE-TRISTEȚE) 

 

 
N° 3 

 
 

 

Fratele mai mic al lui Anei bea lapte și mănâncă un 
biscuite. Îi dă de mâncare și păpușii Anei. Păpușa 
se murdărește. 
Ana vede ce a făcut fratele ei mai mic. 
 
Cum se simte Ana? 
De unde ți-ai dat seama?De unde știi? 
Cum se simte fratele mic? 
De unde ți-ai dat seama?De unde știi? 
Cum te-ai simți tu? 

  

 

Sora mai mică va rămâne cu mătușa ei. 
Mihai vrea să vină, dar trebuie să rămână acasă. 
 
Ce face Mihai? 
Cum se simte el? 
Cum te-ai simți tu? 
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Este o zi însorită și Tom se dă pe leagăn. El se dă 
tare pe leagăn. 
 
Cum arată Tom? 
Cum se simte el? 
Cum te-ai simți tu? 

 

 

Andrei este în patul lui. Nu poate să doarmă și o 
cheamă pe mamă. Mama vine și îi citește cartea 
sa preferată. 
 
Cum se simte Andrei? 
De unde ți-ai dat seama? De unde știi? 
Cum te-ai simți tu? 

 
 

 

Este ziua de naștere a bunicii. Diana o vizitează 
pe bunica ei, îi dă un buchet de flori și spune: 
„pentru cea mai dulce bunică din lume, LA 
MULȚI ANI!". 
 
Cum se simte bunica? 
De unde ți-ai dat seama? De unde știi? 
Cum te-ai simți tu? 
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ANEXA 4 
 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR 
ÎNTR-O FIȘĂ DE COLORAT 

(FURIOS-SPERIAT) 

 

 
N° 5 
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ANEXA 5 
 

 
RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 

IMAGINI CE REPREZINTĂ 
ACTIVITĂȚI DIN VIAȚA DE ZI CU 

ZI (FURIOS- SPERIAT) 
 

 
N° 6 
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25 

ANEXA 6 
 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR ÎN 
DIFERITE SITUAȚII 
(FURIOS-SPERIAT) 

 

 
N° 7 

 
 

 

Sorin se joacă cu noua mașină a lui Dan. 
Dintr-o dată o roată s-a stricat. 
Sorin încearcă să o repare, dar nu poate. 
Vine Dan. 
 
Cum se simte Dan? 
Cum v-ați dați seama?/ De unde știți? 
Cum te-ai simți tu? 

 

 

Vlad și Tudor se joacă împreună. Tudor îl trage de braț pe 
Vlad. Lui Vlad nu îi place și îl lovește pe Tudor.  
 
Ce fac Vlad și Tudrr? 
Cum se simt ei? 
Cum te-ai simți tu? 

 

 

Mihai nu vrea să-și mănânce mâncarea. Mama spune că 
trebuie să ia câteva îmbucături înainte să se poată juca cu 
noile sale mașini. 
 
Cum simte Mihai? 
Cum v-ați dați seama?/ De unde știți? 
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Carla se joacă afară. Dintr-o dată un câine latră și mârâie. 
Carla țipă și aleargă repede. Câinele aleargă după ea și 
încearcă să o muște de pantaloni. 
 
Cum arată Carla? 
Cum crezi că se simte Carla? 
Cum te-ai simți tu? 

  

 

 

Mama lui Bogdan a pus cearceafuri albe deasupra cutiilor și 
a dulapurilor din demisol. 
„Poți să mergi la demisol să aduci laptele?", întreabă mama. 
Bogdan merge la demisol și când se uită în jur, brusc vede 
forma unei fantome. 
 
Ce face Bogdan? 
Cum se simte el? 
Cum te-ai simți tu?? 

 

 

Mama și tata merg la film. 
Sună soneria. 
Dora vede o femeie ciudată. 
Își ia păpușa și se ascunde în spatele patului. 
 
De ce ascunde Dora? 
Cum simte ea? 
Cum v-ați dați seama?/ De unde știți? 
Cum te-ai simți tu? 
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ANEXA 7 
 

 

RECUNOAȘTEȚI DIFERITE 
MODALITĂȚI DE EXPRIMARE A 

EMOȚIILOR 

 

 
N° 9 

SITUAȚII 

� Este duminica dimineața și te duci cu tatal tău la înot; 
� Prietenii vostri vin în vizită să vă jucați împreuă;  
� Sunteți bolnav și medical vă spune că trebuie să stați în pat; 
� Trebuie să mergi la medicul dentist; 
� Medicul vă face o injecție; 
� Cădeți de pe bicicleta; 
� Cel mai bun prieten al tău nu vrea să se joace cu tine în parc; 
� Trebuie să te culci și nu te mai uiți la televizor; 
� Fratele / sora ta îți ia jucăria preferată; 
� Nu îți place să mănânci fasole, dar mama te obligă să mănânci cel puțin 3 linguri de fasole. 
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Imaginea 2 

� Tata iese din mașină. 
� Dan stă lângă tatăl său și este entuziasmat.  

Imaginea 1 

� Dan se joacă în grădină cu o minge.  
� Tatăl său conduce mașina pe alee.  

ANEXA 8 
 

 

IDENTIFICAȚI EMOȚIILE 
DINTR-O POVESTE 

 

 
N° 11 

DAN ȘI BICICLETA SA CEA NOUĂ  

PAGINA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXT 

Dan se joacă în grădină cu mingea lui.  
Deodată aude o mașină venind pe alee.  
Este tatăl său, care i-a promis că îi cumpără o bicicletă nouă.  
Dan aleargă spre mașină. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� De ce aleargă repede Dan spre tatăl său?  
� Cum se simte Dan? 

PAGINA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXT 

„Bună Dan, alergi așa de repede la mașină" spune tatăl zâmbind. 
  „Bună, tati! Sunt curios să-mi văd bicicleta nouă. Ai adus bicicleta? ", întreabă Dan. 
  „Hmm, să vedem în portbagajul mașinii ", spune tatăl. 
  Dan alergă repede în spatele mașinii și deschide ușa. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� Cum se simte Dan? 
� Cum te-ai simți tu? 
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Imaginea 3 

� Vedeți o bicicletă roșie strălucitoare fără roți ajutătoare pe alee. 
� Dan admiră noua sa bicicletă. 
� Tata e alături de Dan și apasă claxonul albastru al bicicletei  

Imaginea 4 

� Dan stă pe genunchi și se uită la roțile bicicletei.  
� Dan se uită la tatăl său cu o privire neliniștită  

PAGINA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXT 

Tata scoate bicicleta din mașină și o pune pe alee. 
„Ce crezi despre noua bicicletă, Dan?" întreabă tatăl. 
Bicicletă roșie are un claxon frumos, albastru. 
Dan sare în sus și îl îmbrățișează pe tatăl său. 
„Mulțumesc, tată! Aceasta este cea mai frumoasă bicicletă pe care am văzut-o vreodată, pot să mă 
dau cu ea? ", întreabă Dan. 
„Sigur Dam, dar ai observat ceva?", întreabă tata. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� Ce este diferit la bicicletă?  
� Cum se simte Dan?  
� De unde ți-ai dat seama? 

PAGINA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXT 

Dan se uită la noua sa bicicletă de sus în jos. 
„Da, o văd!" strigă Dan. 
„Bicicleta mea nouă nu are roți ajutătoare?" îl întreabă Dan pe tatăl său. 
„Ai dreptate, Dan, este o bicicletă mare pentru un băiat mare", spune tata. 
„Nu îndrăznesc să mă dau pe bicicletă fără roți ajutătoare, mă tem că voi cădea", spune Dan. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� Voi mergeți pe bicicletă fără roți ajutătoare?  
� De ce îi este frică lui Dan să meargă fără roti ajutătoare? 
� Cum se simte Dan? 
�  De unde ți-ai dat seama? 
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Imaginea 5 

� Dan se urcă pe bicicletă și începe să pedaleze.  
� Tata este în spatele lui Dan și îl sprijină. 

Imaginea 6 

� Dan cade de pe bicicletă. 
� Mâinile și genunchiul său sângerează puțin. Dan simte durerea. 
� Dan plânge. 

PAGINA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXT 

„Să încercăm împreună. Tu pedalezi, eu te țin din spate și alerg cu tine "spune tatăl. 
„Mai întâi pune-ți casca pe cap ", spune tata. 
Dan își pune casca, își pune picioarele pe pedale și începe să pedaleze. 
Tatăl îl impinge puțin pe Dan și el începe să pedaleze. 
„Excelent! Foarte bine! Pedalează în continuare și privește înainte "spune tatăl entuziasmat. 
După ce a mers puțin cu bicicleta, Dan se oprește din pedalat, iar bicicleta se oprește. Tatăl respiră 
greu deoarece a alergat. 
„Să încercăm din nou", sugerează tata. 
„Da, dar acum vreau să merg mai mult cu bicicleta", spune Dan. 
Tata râde și spune: „Voi alerga mai mult și mai repede". 
Dan începe să pedaleze și tata aleargă. 
„Acum merg mai repede!” 
Tata nu mai poate să-l urmeze pe Dan și îl lasă să meargă singur.  
„Frână!” strigă tata 
.ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� De ce poartă Dan o cască? 
� Știe Dan să-și folosească frânele? 
� Tu știi cum să folosești frânele de la bicicletă? 

PAGINA 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXT 

Dan continuă să se dea cu bicicletă, dar deodată cade pe partea stângă. 
Dan își privește mâinile și genunchii, dar se prăbușește. 
Genunchiul și mâinile lui sângerează puțin și Dan începe să plângă. 
„Tată, am căzut!" strigă el în timp ce plânge. 
Tata se uită la răni. 
„OOO Dan! cred că ești speriat" spune tata. 
Tata suflă peste genunchiul lui Dan și îl sărută pe frunte. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC:  

� Cum se simte acum Dan? Cum ți-ai dat seama? 
� Voi ați căzut de pe bicicletă? 
� Cum v-ați simțit atunci? 
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Imaginea 7 

� Dan pare furios, își aruncă  departe casca. 

Imaginea 8 

� Dan stă la masă în timp ce mama face supă. 
� El pare supărat. 
� Mama îl întreabă de ce e atât de supărat. 
�  

PAGINA 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXT 

Tatăl ridică bicicleta lui Dan și întreabă: „Vrei să încercăm din nou?" 
Dan se ridică și își aruncă casca. „NU, nu mai vreau să mă mai dau cu bicicleta, m-am rănit!", 
strigă Dan. 
Pleacă strângând pumnii. 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� Cum simte Dan? Cum v-ați dat seama? 
� De ce este furios Dan? 
�  De ce nu mai vrea Dan să se dea cu bicicleta? 

PAGINA 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXT 

Dan se așează supărat la masa din bucătărie. 
Mama taie legumele pentru supă în bucătărie. 
„Dan, de ce ești furios, nu ești fericit că ai o bicicletă nouă?” întrebă mama. 
„Am căzut, nu pot să merg cu bicicleta aceasta mare și vreau cealaltă bicicletă înapoi", spune Dan 
pe un ton frustrat. 
Mama îl îmbrățișează pe Dan pentru un moment și spune: „Este normal să nu te poți da cu 
bicicleta fără roți ajutătoare prima dată". 
„Nu a reușit nici fratele mai mare, a căzut de mai mult de 20 de ori. Acum, uitați-vă cum merge 
deja la școală fratele tău mare, fără roți ajutătoare", spune mama. 
 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� De ce vrea Dan bicicleta veche? 
� Ați avut nevoie de mai mult ajutor pentru a merge pe bicicletă fără roți ajutătoare?
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Imaginea 9 

� Tata vine cu casca lui Dan în mână. 
� Mama și Dan sunt încă la masa din bucătărie.  

 
PAGINA 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEXT 

„Bună, Dan. Mai ești supărat? ", întreabă tata 
„Nu!", spune Dan. 
  „ O să încerc din nou după-amiaza după ce mănânc supa. Vreau să-mi las genunchiul să se 
odihnească acum.” 
„Bine, bine, atunci te voi învăța cum să frânezi", spune tata. 
Tata îi spune lui Dan că înțelege că era supărat pentru că nu a reușit imediat să se dea singur. 
„Nu vreau să îți arunci casca. Îți protejează capul când cazi de pe bicicletă", spune tatăl. 
Dan se scuză și o ajută pe mama să taie legume. 
 
ÎNTREBĂRI PE CARE LE  POATE ADRESA CADRUL DIDACTIC: 

� Cum vi se pare că Dan încă mai vrea să se dea cu bicicleta? 
� Purtați căști când vă dați cu bicicleta? 
� Ce poate face Dan dacă este supărat? 

Exemple inspirate din cartea ‘Kijk en beleef” https://www.kwintessens.nl/kijk-en-beleef  

ANEXA 9 
 

 

INDICATOR AL EMOȚIEI 

 

 
N° 12 

 

https://www.kwintessens.nl/kijk-en-beleef


Jocuri și activități
 pentru 

dezvoltarea vocabularului7

M

T A L K

B
C

D
E

F
G

H JK

L
N

O

R

S
U
VW

X

Z
I

A
T

Y

Q
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Materiale 

� O farfurie a poveștilor pentru realizarea activității de „Facem 
clătite"; 

� Listă de cumpărături, sac de cumpărături; 
� Imagini ale ingredientelor necesare pentru a face clătite. 

Descrierea activității  
Cadrul didactic le va cere copiilor să spună cât mai multe lucruri despre farfuria poveștilor și 
îi întreabă dacă știu cum se fac clătitele (pentru a activa vocabularul specific temei alese). 
Cadrul didactic îi va întreba pe copii de ce au nevoie oamenii atunci când doresc să facă 
clătite. 
Cadrul didactic împreună cu copiii va crea o listă de cumpărături (va utiliza imagini ale 
ingredientelor) 
Copiii vor lipi aceste imagini pe o „listă de cumpărături". 
Cadrul didactic va scrie lista de cumpărături. 
Cadrul didactic va descrie verbal tot ceea ce face! 
Activitatea se încheie cu crearea unei pungi de cumpărături (din hârtie sau carton) unde se 
pot pune „multe", ingredient pe care le cumpărăm de la magazin! 
În timpul activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a evidenția aceste concepte. Cadrul didactic va folosi 
aceste cuvinte de cel puțin 3 ori în cadrul activității. 
Vezi Anexa . 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

CREAREA LISTEI DE CUMPĂRĂTURI 

 

 
N° 1 

Obiective 
~ Dezvoltarea vocabularului pe tema „Creați o listă de cumpărături". 

 

Conceptele selectate sunt: 
x lista de cumpărături (substantiv), 
x geantă de cumpărături (substantiv), 
x magazin (substantiv), 
x a cumpăra (verb), 
x pentru a cumpăra (verb), 
x scrie (verb), 
x - mult/multe (adj). 

 

Timpul Necesar 
10-15 Minute 
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Materiale 
� Farfuria cu povestirea unei activitati desfășurate la cumpărături. 
� Casierul și coșul de cumpărături. 
� Un pachet de făină, ouă, două sticle de lapte (2 sticle diferite de 

lapte), zahăr (2 pachete diferite de zahăr). 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

LA SUPERMARKET 

 

 
N° 2 

 

Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului despre tema „La supermarket" 

 

Conceptele selectate sunt: 
x client, 
x cărucior de cumpărături, 
x casierie, 
x vânzător, 
x a plăti, 
x a compara, 
x să luați cu 
x scump/ieftin. 

 

Timpul Necesar 
10-15 Minute 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic le va cere copiilor să vorbească despre farfuria cu povești și întreabă dacă știu 
ce se întâmplă când merg la cumpărături. Ea se referă la activitatea „La cumpărături" (pentru 
a activa vocabularul despre această temă). 
Cadrul didactic le va spune copiilor că se vor juca un joc de rol: un copil va fi clientul și un alt 
copil va fi vânzătorul. 
„Cumpărătorul" vine la magazin ca să cumpere ingredientele pentru clătite și le va pune în 
coșul de cumpărături. 
În unele cazuri, „cumpărătorul" va trebui să compare 2 tipuri diferite de ingrediente. Un 
ingredient este mai ieftin, iar altul este mai scump.   
Cadrul didactic împreună cu copiii va umple coșul de cumpărături (utilizează imagini ale 
ingredientelor) 
Cumpărătorul va trebui să plătească la casierie. 
Cumpărătorul va pune toate ingredientele în punga/plasa de cumpărături. 
Cadrul didactic va descrie tot ceea ce face! 
În timpul activității cadrul didactic va folosi cuvintele selectate și le va cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a evidenția aceste concepte. Cadrul didactic va folosi 
aceste cuvinte de cel puțin 3 ori în cadrul activității 



 
3 

Materiale 

� Imaginea unui cuplu într-un restaurant. 
� Un meniu, o tavă, un stilou și o notă de comandă. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

LA RESTAURANT 

 

 
N° 3 

Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului pe tema „Luăm masa la restaurant". 

 

Conceptele selectate sunt: 
x meniul (substantiv), 
x meniul principal (substantiv), 
x desert (substantiv), 
x chelnerul (substantiv), 
x nota de plată (substantiv), 
x a comanda (verb), 
x să ia comanda (verb), 
x a servi (verb), 
x gustos (adj). 

 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 
 

 

 Descrierea activității  
Imaginea unui cuplu într-un restaurant. 
Un meniu, o tavă, un stilou și o notă de comandă.Cadrul didactic le va cere copiilor să 
vorbească despre imagine și îi va întreaba dacă au fost vreodată la restaurant și știu ce se 
întâmplă acolo (pentru a activa vocabularul despre această temă). 
Cadrul didactic le va explica jocul de rol. 
Un copil poate fi „chelnerul", ceilalți copii sunt „clienții într-un restaurant". 
Ospătarul va aduce „meniul" și îi va întâmpina pe clienți. 
Chelnerul îi va întreba pe clienți ce vor să comande să mănânce și să bea. 
Chelnerul va aduce mai întâi „meniul principal", apoi „desertul". 
Chelnerul va veni după o vreme, pentru a întreba dacă mai au nevoie de ceva și dacă este 
bună mâncarea. 
Când vor temina de mâncat, clienții vor solicita „nota de plată". 
Cadrul didactic va vorbi despre tot cee ace se întâmplă în restaurant. 
În timpul activității cadrul didactic va folosi  cuvintele selectate și le va cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a evidenția conceptele. Cadrul didactic va folosi aceste 
cuvinte de cel puțin 3 ori în cadrul activității 



 
4 

Materiale 
� Imaginea unui copil care aranjează masa la micul dejun. 
� Pâine, brioșe, sandvici, suc de portocale, față de masă, 

șervețele (farfurii, pahare, ...), tacâmuri, ibric de cafea. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

ARANJĂM MASA 

 

 
N° 4 

Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului pe tema „Aranjăm masa ". 

 

Conceptele selectate sunt: 
x brioșe, sandvici (substantiv), 
x față de masă (substantiv), 
x tacâmuri (substantiv), 
x șervețele (substantiv), 
x mic dejun (substantiv), 
x gem, miere, suc (substantiv), 
x a deschide (verb), 
x a închide (verb), 
x - a curăța (verb). 

 

 
Timpul Necesar 

10 Minute 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic îi va întreba pe copii ce reprezintă această imagine și dacă își ajută și ei 
părinții să aranjeze masa pentru micul dejun (pentru a activa vocabularul despre această 
temă). 
Cadrul didactic le va spune copiilor că vor aranja împreună masa pentru micul dejun și îi va 
întreba dacă știu de ce au nevoie.  
Copiii vor discuta despre ce au nevoie pentru a aranja masa pentru micul dejun. 
Împreună cu copiii cadrul didactic va acoperi masa pentru un "mic dejun". În primul rând, se 
pune fața de masă, apoi se pun brioșele, sandvișurile, gemul, mierea, sucul de portocale, 
cafeaua, paharele, cănile, tacâmurile, alte alte feluri de mâncare. 
Apoi profesorul și copiii vor lua micul dejun, vor mânca sandwich-uri și vor bea cafea (sau 
lapte). 
După ce au terminat, ei pun totul la loc și adună fața de masă.  
Cadrul didactic va vorbi despre tot cee ace se întâmplă. 
În timpul activității cadrul didactic va folosi  cuvintele selectate și le va cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a evidenția conceptele. Cadrul didactic va folosi aceste 
cuvinte de cel puțin 3 ori în cadrul activității. 
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Descrierea activității  
Cadrul didactic reactualizează cunoștințele cu ajutorul unor imagini. Cadrul didactic poate 
spune că este specific anotimpului primăvara nașterea puilor la fermă și începe 
reactualizarea cunoștințelor cu imaginile oilor și a mieilor. 
Apoi vor introduce imaginile celorlalte 4 animale selectate de la fermă și ale puilor lor. Vor 
discuta despre ele și despre sunetele pe care le fac. Cadrul didactic va folosi un film de pe 
You Tube sau o aplicație ce conține onomatopee. De asemenea, ei pot discuta despre ce 
mănâncă (fân) și unde dorm (grajd) aceste animale. 
Puii sunt încă tineri/animalele- părinții sunt bătrâni. Ei pot folosi, de asemenea, „mare" și 
„uriaș". 
Activitatea se poate încheia cu un exercițiu de potrivire (activitatea tăiere și lipire: tineri și 
bătrâni). 
- Este important să se explice bine diferențele dintre animalele tinere și bătrâne. - În timpul 
activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația puțin trei ori.acestor cuvinte pentru a utiliza corect aceste concepte. În acest 
timp, este important să se prezinte acele cuvinte de cel 

Materiale 

� Imagini: un pui și niște pui, vacă și vițel, cal și mânz, oaie și miel, 
porc și purcel 

- fân / grajd 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR 
ÎNTR-O FIȘĂ DE COLORAT 

(FURIOS-SPERIAT) 

 

 
N° 5 

Obiective 
~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „ferma" 

 

 

Conceptele selectate sunt: 
x un pui și mai mulți pui (substantiv) 
x vacă și vițel (substantiv) 
x cal și mânz (substantiv) 
x oaie și miel (substantiv) 
x porc și purcel(substantiv) 
x fân / grajd (substantiv) 
x a cloncăni / mugi / necheza / behăi / grohăi (verbe) 
x tânăr / bătrân (adj) 

 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 
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Materiale 
� Imagini: făraș și coș de gunoi , perie / mătură, burete,  

găleată / mop,  aspirator 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

PRIMĂVARA: MAREA CURĂȚENIE 

 

 
N° 6 

 

Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „curățenia". 

 

Conceptele selectate sunt: 
x făraș și coș de gunoi (substantiv) 
x perie / mătură (substantiv) 
x burete / mop (substantiv) 
x găleată (substantiv) 
x aspirator (substantiv) 
x curăță (verb) / - a mătura/ mătură (verb) 
x murdar / curat (adj) 

 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 

 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic reactualizează cunoștințele cu ajutorul unei imagini a unui cuplu pregătit să 
curățe casa. Cadrul didactic poate spune că este specific pentru anotimpul primăvara ca 
oamenii să își curățe casa. Îi întreabă pe copii dacă știu de ce avem nevoie când vrem să 
curățăm casa. Vor fi introduse imaginile celor 5 obiecte de curățenie selectate. Copiii le vor 
descrie și pot spune ce pot face cu fiecare. 
Toți copiii au o fișă ce conține imagini ale celor 5 obiecte selectate și o fișă ce conține imagini 
cu 5 căsuțe numerotate. Cadrul didactic descrie un obiect și copiii trebuie să-l lipsească în 
căsuța potrivită. 
1. se șterge podeaua cu ea 
2. se spală vasele cu el 
3. se curăță covoarele cu ea 
4. se adună cioburile cu ea 
5. mătură podeaua cu ea 
Este important să se explice bine noile cuvinte. - În timpul activității cadrul didactic folosește 
cuvintele selectate și le cere copiilor să explice semnificația acestor cuvinte pentru a utiliza 
corect aceste concepte. În acest timp, este important să se prezinte acele cuvinte de cel puțin 
trei ori. 
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Materiale 
Imagini 
� - pisică / pui de pisică /  câine / cățeluș / iepure  
� - castron/bol pentru hrănirea animalelor / coș de animale 

/ colivie 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

ÎNGRIJIREA ANIMALULUI DE 
COMPANIE) 

 

 
N° 7 

Obiective 
~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „Îngrijirea animalului de companie". 

 

 

Conceptele selectate sunt: 
- pisică / pui de pisică (substantiv) 
- câine / cățelus (noun) 
- iepure (substantiv) 
- un animal de companie 
- castron/bol pentru hrănirea animalelor (substantiv) 
- coș de animale (substantiv) / colivie (substantiv) 
- a avea grijă de (verb) 
- a mângâia (verb) 
- a hrăni (verb) 
- drăgălaș (adj) / domestic (adj) 

 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 

 
Descrierea activității  
Cadrul didactic reactualizează cunoștințele cu ajutorul unei imagini a unei pisici și a unui 
câine. Cadrul didactic poate întreba cine are o pisică sau un câine acasă. Poate apoi să întrebe 
dacă există copii care au un alt animal de companie. Se vor prezenta imagini ale celor 3 
animale selectate (pisică / câine / iepure). Se pot face referiri la activitatea 5 și poate spune 
că și animalele de companie pot avea pui primăvară. Se va introduce „puiul de pisică" și 
„cățelușul". Vor discuta despre sunetele pe care le fac aceste animale și despre ce mănâncă și 
unde dorm (coș de animale / cușcă/ colivie). Pot discuta despre cine are grijă acasă de aceste 
animale de companie. Cine umple „castronul/ bolul" cu hrană?  
Cadrul didactic explică de ce un câine / o pisică / un iepure poate trăi în casele noastre: 
pentru că sunt „drăgălași" și „domestici".Activitatea se poate încheia cu un exercițiu de 
sortare: „încercuiți toate animalele domestice". 
Este important să se explice bine diferența dintre animalele sălbatice și cele domestice. În 
timpul activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a utiliza corect aceste concepte. În acest timp, este 
important să se prezinte acele cuvinte de cel puțin trei ori. 
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Materiale 
� Imagini cu: ouă, ciocolată, un cuib, un coș de Paști, 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

SĂRBATOAREA SFINTELOR PAȘTI 

 

 
N° 8 

 

Obiective 

~ 
Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „Sărbatoarea Sfintelor Paști " și înțelegerea 
„prepozițiilor". 

~ Dezvoltarea abilităților de  înțelegerea verbal. 

 

Conceptele selectate sunt: 
- ouă (substantiv) 
- ciocolată (substantiv) 
- cuib (substantiv) 
- coș de Paște (substantiv) 
- a cloci (verb) 
- a aduna/ - a căuta (verb) 
- a ascunde (verb) 
- a mirosi (verb) 
- pe / în / sub / următorul / la / în spatele 

 

 
Timpul Necesar 

15 Minute 

 

 

 

Descrierea activității  
Cadrul didactic reactualizează cunoștințele cu ajutorul poveștilor despre Paști pe care le spun 
copii  (copiii care caută ouă). Vorbesc despre Sfintele Sărbători de Paști care se apropie și despre 
ouăle ascunse în grădină, pe care le vor căuta.  Deci, copiii vor trebui să le adune! Copiilor le plac 
ouăle de ciocolată, care sunt frumoase și nu vor lua ouă de la o găină sau o rață. 
Ei vor trebui să se miște foarte repede, altfel ouăle de ciocolată se vor topi. 
Acum toți copiii vor trebui să sorteze corect ouăle. Unele ouă trebuie să fie sortate într-un cuib, 
altele într-un coș de Paște. Ei vor trebui să asculte cu atenție indicațiile cadrului didactic! 
1. Puneți oul albastru cu flori în coș! 
2. Puneți oul galben cu fundiță deasupra coșului! 
3. Puneți oul roșu în cuib! 
4. Puneți oul cu linii sub coș! 
5. Puneți oul albastru sub cuib! 
6. Puneți oul de ciocolată lângă coș! 
7. Puneți oul cu cercuri albe lângă coș! 
La sfârșitul activității, copiii pot spune unde au pus fiecare ou pentru a stimula „utilizarea activă" 
a prepozițiilor. Este important să se explice bine diferența dintre conceptele selectate. - În timpul 
activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice semnificația 
acestor cuvinte pentru a utiliza corect aceste concepte. În acest timp, este important să se prezinte 
acele cuvinte de cel puțin trei ori 
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Materiale 
Imagine ce conține: 
� - o scenă tipică de vară / iarnă / primăvară / toamnă; 
� - un soare, o furtună, un om de zăpadă, un soare care apare 

în spatele norilor; un termometru, un bărbat sau o femeie care 
prezintă starea vremii. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

STAREA VREMII/PROGNOZA 
METEO 

 

 
N° 9 

 
Obiective 
~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „Anotimpurile / vremea".  

 

 

OBS: Cadrul didactic construiește un „sistem de legătură" în cele patru sezoane prin 
conceptele selectate: 

x primăvara/ vara/ toamna/ iarna 
x soare / ploaie / furtună / zăpadă 
x prognoza meteo / vremea omului 
x temperatura / termometru 
x a prezice/ a prognoza 
x cald / rece - bun / rău (bun / rău / cel mai rău 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea activității  
Cadrul didactic introduce această activitate, permițând copiilor să vorbească despre vremea 
din acea zi. Ei pot discuta dacă vremea din ziua respectivă este „bună" sau „rea"/dacă este 
„caldă" sau „rece". 
Apoi îi întreabă pe copiii cum pot să știe exact cât de cald este. Ei pot ieși afară pentru a se 
uita la „termometru". 
Cadrul didactic îi poate întreba apoi pe copiii de unde știu cum va fi vremea mâine. Deci, ei 
pot vorbi despre „prognoza meteo" și „meteorologul" care „prezice" „vremea ". 
Ei pot începe unjoc de rol: cadrul didactic dă copiilor o imagine ce reprezintă un soare; un 
om de zăpadă; un soare care apare în spatele norilor sau un nor de ploaie. 
Împreună pot să relateze o prognoză meteo corespunzătoare imaginii pe care o primesc. Ei 
spun dacă va fi rece /cald; dacă vremea va fi bună/rea și umedă/uscată. Cadrul didactic 
împreună cu copiii fac colecție de cuvinte pentru fiecare anotimp (un lanț de cuvinte este o 
colecție de cuvinte la care te gândești despre un concept dat și pe care o vei vizualiza). Poate 
să folosească cuvântul „parașută". 
Este importantă explicația cadrului didactic, diferențele dintre vremea caldă / rece și vremea 
bună / rea. Pot utiliza diferite grade de comparație ale unor adjective! 
În timpul activității, cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a le înțelege sensul. În acest timp este important să se 
folosească de cel pușin 3 ori acele cuvinte de către cadrul didactic. 
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Materiale 

� Imagine a unei scene tipice de „petrecere pentru mamă/ tata 
pentru a-și reaminti unele cuvinte specifice acestei ocazii.  

� Pagina cu „cadouri" pentru a face un lanț de cuvinte cu 
cadouri obișnuite. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

PETRECERE PENTRU MEMBRII 
FAMILIEI 

 

 
N° 10 

Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei “petrecere pentru mama (și/sau tata)”.  

 

OBS: Realizarea unui “lanț al cuvintelor” în cadrul temei “petrecere pentru mama (și/sau 
tata)” 
Conceptele selectate sunt: 

x cadou (substantiv) 
x surpriză (substantiv) 
x a petrece / sărbători (verb) 
x a răsfăța (verb) 
x a surprinde (verb) 
x - mai mult / mai puțin (adj) 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minute 

Descrierea activității  
Cadrul didactic face introducerea în activitate cu ajutorul unei pagini de colorat ce conține 
imaginea unor copii care își sărbătoresc mama (sau tata). 
Apoi le cere copiilor să se gândească cum își pot surprinde mama / tata atunci când vor să-i 
sărbătorească. Copiii se pot gândi la lucruri diferite, de ce doresc să o/ îl sărbătorească pe 
mama / tata și ce pot face pentru a o/îl răsfăța.  
Ei se pot gândi la diferite cadouri pe care doresc să le ofere. 
Deci, profesorul și copiii pot face un lanț de cuvinte cu substantive și verbe despre acest 
subiect. (un lanț de cuvinte este o colecție de cuvinte la care te gândești într-un context dat și 
pe care o vei vizualiza). 
Cadrul didactic poate accentua utilizarea corectă a pronumelor personale și posesive. 
De asemenea, poate să utilizeze cuvintele „mai mult" și „mai puțin". 
În timpul activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a înțelege sensul acestor concepte. În acest timp, este 
important să se folosească de cel puțin 3 ori acele cuvinte de către cadrul didactic. 
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Materiale 

� O fișă ce conține un „coș de fructe" pentru a face lanțuri de 
cuvinte despre diferite fructe (de preferință, unul dulce și 
unul acru). 

Descrierea activității  

Cadrul didactic începe activitatea prin a-i întreba pe copiii dacă au făcut vreodată o „salată 
de fructe" (pentru a reactualiza unele informații). Poate să îi lase pe copiii să vorbească 
despre acest subiect și să-i lase să se gândească ce fructe diferite pot folosi pentru a face o 
salată de fructe. Poate să utilizeze imagini ale acelor fructe. 
Cadrul didactic împreună cu copiii pot face un lanț de cuvinte compus din fructe diferite 
pentru a selecta diferite aspecte semantice ale fiecărui fruct (culoarea, forma, mărimea, 
gustul, semințele, dacă le are, greu sau moale, se curăță sau nu, ...). 
Deci, cadrul didactic împreună cu copiii pot face un lanț de cuvinte ce conține substantive și 
verbe despre acest subiect! (un lanț de cuvinte este o colecție de cuvinte la care te gândești 
despre un concept dat și pe care o vei vizualiza). 
În timpul activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a înțelege sensul acestor concepte.  
În acest timp, este important să se folosească de cel puțin 3 ori acele cuvinte de către cadrul 
didactic. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

SALATA DE FRUCTE 

 

 
N° 11 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului în cadrul temei „fructe”. 

~ 

Realizarea unui „lanț de cuvinte” despre „fructe” 
Conceptele selectate sunt: 

x Substantive: banană, pepene galben, căpșuni, lămâie, portocală, măr, semințe, coajă; 
x Verbe: a gusta, a curăța, a tăia; 
x Adjective: sănătos; dulce / amar / acru; mare 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minute 
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Materiale 
� Imagine / Desen de la „Grădina zoologică" pentru a 

reactualiza cunoștințele despre această temă. 
� Imagini ale unor animale de la grădina zoologică; 
� Șabloane pentru a crea lanțuri de cuvinte ale animalelor alese. 

Descrierea activității  

Cadrul didactic începe activitatea prin a-i întreba pe copii dacă au fost vreodată la grădina 
zoologică. De asemenea, poate arăta imaginea unei grădini zoologice (pentru reactualizarea 
cunoștințelor). Poate să îi lase pe copii să vorbească despre animalele lor preferate de la 
grădina zoologică și discute despre caracteristicile principale ale acestor animale. 
Cadrul didactic împreună cu copiii pot realiza în șablon un lanț de cuvinte pentru fiecare 
animal pentru a evidenția diferite aspecte semantice ale fiecărui animal (sălbatic / domestic, 
lent, trăiește în apă / cer / sol, înoată / sare/ zboară / se târăște; .....). 
(un lanț de cuvinte este o colecție de cuvinte la care te gândești într-un context dat și pe care 
o vei vizualiza). 
În timpul activității cadrul didactic folosește cuvintele selectate și le cere copiilor să explice 
semnificația acestor cuvinte pentru a înțelege sensul acestor concepte. În acest timp, este 
important să se folosească de cel puțin 3 ori acele cuvinte de către cadrul didactic 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU 
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 

 

 

ANIMALELE DE LA GRĂDINA 
ZOOLOGICĂ 

 

 
N° 12 

 
Obiective 

~ Dezvoltarea vocabularului despre tema „Animalele de la grădina zoologică”. 

 

Realizarea unui lanț de cuvinte despre „Animalele de la grădina zoologică” 
Conceptele selectate sunt: 

x Substantive: grădina zoologică, îngrijitor, girafă, cangur, leu, șarpe, broască țestoasă, 
papagal, focă, maimuță 

x Verbe: să se târască, să sară, să zboare, să înoate, să urce, să se strecoare. 
x Adjective: sălbatic / domestic; repede/ încet; periculos 

 

 
Timpul Necesar 

20 Minute 
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ANEXA 1 
 

 
CREAREA LISTEI DE 

CUMPĂRĂTURI 
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ANEXA 2 
 

 

LA SUPERMARKET 

 

 
N° 2 
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ANEXA 3 
 

 

LA RESTAURANT 
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ANEXA4 
 

 

ARANJĂM MASA PENTRU MICUL 
DEJUN 
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ANEXA 5 
 

 

PRIMĂVARA: PUII DE ANIMALE 
DE LA FERMĂ 
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ANEXA 6 
 

 

PRIMĂVARA: MAREA CURĂȚENIE 
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 1.  2. 

 3.  4. 

 5. Bravo! 
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ANEXA 7 
 

 

ÎNGRIJIREA ANIMALULUI DE 
COMPANIE 
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ÎNCERCUIȚI ANIMALELE DOMESTICE. 
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ANEXA 8 
 

 

SĂRBATOAREA SFINTELOR PAȘTI 

 

 
N° 8 

 

 
 

ASCULTAȚI CU ATENȚIE ȘI SORTAȚI CORECT OUĂLE!!!! 
 

1. Puneți oul albastru cu flori în coș! 
2. Puneți oul galben cu fundiță deasupra coșului! 
3. Puneți oul roșu în cuib! 
4. Puneți oul cu linii sub coș! 
5. Puneți oul albastru sub cuib! 
6. Puneți oul de ciocolată lângă coș! 
7. Puneți oul cu cercuri albe lângă coș! 
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ANEXA 9 
 

 

STAREA VREMII/PROGNOZA 
METEO 
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ANEXA 10 
 

 

PETRECERE PENTRU MEMBRII 
FAMILIEI 
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CADOURI PENTRU MAMA SAU TATA 

      
 

 

MAMA TATA 
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ANEXA 11 
 

 

SALATA DE FRUCTE 
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ANEXA 12 
 

 

ANIMALELE DE LA GRĂDINA 
ZOOLOGICĂ 
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