
PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

Data : 20 februarie 2013

Şcoala: Liceul Teoretic ” Șerban-vodă” Slănic 

Clasa  Pregătitoare  

Propunător : inst. Frățilă Alina 

Unitatea tematică: Grădina fermecată 

Aria curriculară: Matematica si Stiinte ale naturii

Disciplina : Matematica și explorarea mediului - activitate integrată-

Domenii integrate: Comunicare în limba română/ Dezvoltare personala/ Muzica si miscare  

Subiectul lecţiei : Salvati anotimpurile!

Tipul activităţii : Consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor- concurs

Scopul lecţiei:

 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre cele patru anotimpuri;

 dezvoltarea capacităţii de a sesiza legăturile dintre diferite fenomene ale naturii şi viaţa plantelor, animalelor şi activitatea omului.

Obiective operaţionale :

 Să descrie anotimpurile precizând principalele caracteristici

 Să numere corect, utilizând numerelul cardinal şi ordinal;

 Să efectueze corect operaţiile matematice,

 Să compună şi să rezolve problema, alegând operaţia corectă



 Să recunoască şi să numească sunetele, asociindu-le cu literele,

 Să intoneze cântecele învăţate anterior,

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. RESURSE PROCEDURALE:

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, benzi desenate, aprecierea verbală, conversaţia, expunerea. povestirea, problematizarea, exerciţiul, 

observaţia, munca pe echipe.

 Mijloace  : planşe cu imagini reprezentative pentru fiecare anotimp, ecusoane ( ghiocei, margarete, frunze ruginii, globurietc. ), foi A4, 

carioca, tablouri cu caracteristicile anotimpurilor‚ CD-uri cu muzica, siluete  simboluri ale anotimpurilor, tabla magnetică, fişe individuale, planşe 

suport, lipici. planşe cu cele patru anotimpuri,  planşă cu turnul vrăjitorului, creioane colorate, set cu litere şi cifre,fişe individuale, recompense, 

creta colorata.

 Forme de organizare   individual, frontal, pe grupuri, în echipă..

2. RESURSE TEMPORALE: 35 minute activitate+10 minute activităţi în completare

3. RESURSE UMANE: 19 elevi     

4. RESURSE SPAŢIALE: sala de clasa

5. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale



Evenimentul 

didactic

Ob. op. Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare 
Metode Mijloace Forme  de 

organizare
1.  Moment 

organizatoric

2. Captarea atenţiei

Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării 

activităţii în bune condiţii:

- aranjarea măsuţelor pentru cele 4 grupe;

- pregătirea materialelor didactice;

- aerisirea sălii de grupa;

- intrarea ordonata a copiilor în sala de grupa.

Copiii  vor  fi  repartizaţi  în  4  grupe  reprezentând  cele  4 

anotimpuri,  în  funcţie  de  ecusonul  din  piept:  echipa 

ghioceilor,  echipa  spicelor  de  grâu,  echipa  frunzelor  şi 

echipa fulgilor de zăpadă.

Se  realizează  cu  ajutorul  poveştii  despre  Împăratul  An şi 

cele patru fiice ale sale

,, Trăia demult, tare demult, un împărat, care avea patru 

fiice, frumoase ca nişte zâne. Erau atât de frumoase, că la 

soare te puteai uita, dar la ele ba. Împăratul An, căci aşa se 

numea împăratul nostru, işi iubea tare mult fiicele şi nici nu-

Instructajul 

verbal

Expunerea

povestirea Trasituta fermecata

din care iese povestea

Frontal

frontal



3.  Anunţarea 

subiectului  şi  a 

obiectivelor urmărite

O

1

şi imagina în ce pericol erau.

Într-o  zi,  un  vrăjitor  rău,  care  trăia  la  marginea 

împărăţiei,  le  răpi  pe cele  patru fiice şi  le  închise într-un 

turn, transformându-le în anotimpuri. Mulţi viteji au încercat 

să le salveze, însă nimeni nu a reuşit.

De atunci, bietul Împărăt An e tot timpul trist, pentru că 

nu-şi mai aduce aminte nici de numele fiicelor sale, dar nici 

de frumuseţea lor.  Aşa că,  vă roagă să-i  povestiţi  cât  mai 

multe  lucruri  despre  ele,  pentru  a-i  mai  trece  dorul  şi  să 

încercaţi să le salvaţi din turn si sa le aduceti impreuna cu 

frumusetea  lor,  in  castelul  consttruit  de  imparat  special 

pentru fiicele sale’’

  Doriţi să-l ajutăm?

Receptarea titlului concursului

Dragii mei, eu cred că cel mai bine ar fi să organizăm 

un concurs, care să cuprindă probe din toate domeniile de 

activitate, iar echipa care va câştiga concursul va putea să le 

salveze pe fetele împăratului.

Concursul nostru se numeşte: ,,Salvaţi anotimpurile’’.

- 1-2 copii vor repeta denumirea concursului

Conversaţia

Expunerea

Conversaţia

Castelul  Imparatului 

An

Frontal 



4.Dirijarea învăţării

O

1

O

Expicarea regulilor şi a sarcinilor concursului

Pentru a fi siguri că îl putem ajuta pe Împăratul An să 

îşi recapete fiicele de la vrăjitorul cel rău, vă voi împărţi în 

patru  echipe:  Echipa  Ghioceilor,  Echipa  Margaretelor, 

Echipa  Frunzelor  Ruginii  si  Echipa  Globuletelor.   Ca  să 

puteţi  salva  anotimpurile,  voi  trebuie  să  suiţi  tot  câte  o 

treaptă,  răspunzând  corect  la  întrebări,  pentru  a  le  putea 

aduce pe fete in castelul tatalui lor. Echipa care trece toate 

probele este declarată câştigătoare .

Desfăşurarea concursului

 Enumeră anotimpurile anului, în ordinea succesiunii 

lor.-se execută jocul de probă.

Proba 1

1. În ce anotimp se trezeşte natura la viaţă?

2. Care este anotimpul în care păsările călătoare pleacă 

în ţările calde?

3.  Când  vine  Moş  Crăciun  şi  sărbătorim  Naşterea 

Pruncului Iisus?

4. Care este cel mai călduros anotimp al anului?

5.  Enumeră  două  flori  caracteristice  anotimpului 

Ecusoane 

Jetoane 

Jetoane  specifice 

fiecarui anotimp 

Frontal 
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primăvara.

6. Precizează trei fructe care se coc toamna.

Proba 2

1.Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „primăvava”.

2. Desparte în silabe cuvântul „primăvara”şi spune câte 

silabe are.

3.Cu ce sunet începe cuvântul,,primăvara’’? Găseşte un 

cuvânt care începe cu aceleşi sunet.

4.Spune care anotimp începe cu sunetul ,,i’’ şi desparte 

cuvântul în silabe.

5. Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul ,,iarna’’.

6. Spune ce cuvânt denumeşte imaginea şi cu ce sunet 

începe. Arată-mi litera corespunzătoare.

7. Citeşte cuvântul pe care l-ai obţinut.

Proba 3

1. Câte luni are anul? Caută numărul corespunzător.

2. În ce lună suntem? Spune a câta lună este din an şi 

găseşte cifra corespunzătoare.

3.  Scrie vecinii numărului 6?

4. Citeşte operaţia şi scrie rezultatul correct.

( 6 + 2 =       )

Conversaţia

Munca  pe 

echipe

Explicaţia 

Exerciţiul 

Prezentarea sarcinilor 

de lucru/ jetoane

Fise de lucru/ jetoane



O
5

O
2

O
3

O

5. Pune semnul matematic corect. ( 4        1 =  3 )

Proba 4

1.  Priviţi  cu  atenţie  imaginile.  Lipiţi  în  dreapta 

anotimpului  primăvara-  o  bulină  verde,  în  dreapta 

anotimpului vara- o bulină galbenă, în dreapta anotimpului 

toamna- o bulină portocalie şi în dreapta anotimpului iarna- 

o bulină albă.

Proba 5

Aşează pe cărarea potrivită!

-  Pe  masa  sunt  aşezate  jetoane  cu  imagini  din  cele  patru 

anotimpuri, un copil va veni şi va alege un jeton şi va spune 

ce  reprezintă.  La  întrebarea  „Când  se  întâmplă?”,  va 

recunoaşte anotimpul corespunzător şi va aşeza jetonul pe 

cărarea acelui anotimp.

*Aleg un jeton.

- Ce observaţi pe acest jeton? (copii cu sania)

- Când se întâmplă? (iarna)

- Pe ce cărare trebuie să-l aşez? (pe cărarea iernii)

Un copil va alege un jeton.

Ce reprezintă imaginea de pe jeton? (un ghiocel)    

- Când înfloresc ghioceii? (primăvara)

Demonstraţia

Jocul 

Conversaţia

Explicaţia 

Exerciţiul

Conversaţia 

Problematizarea

Imagini  cu 

anotimpurile

Jetoane
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Pe ce cărare trebuie să-l aşez? (pe cărarea primăverii)

Jocul  se  va  desfăşura  după  modelul  prezentat  până  la 

epuizarea jetoanelor.

- primăvara:  ghiocei,  crenguţe  înflorite,  plantarea 

copacilor, la arat, barza cu puii in cuib, rândunica îşi face 

cuib;

- vara: la scăldat, fructe de vara, maci în lanul de grâu;

- toamna: porumb rândunica în zbor, cad frunzele, la 

cules de struguri, ploua;

- iarna:  la  săniuş,  copii  patinând,  brad  împodobit, 

copaci ninşi, copaci desfrunziţi.

Proba 6: Repară greşeala!

(copiii  închid  ochii  în  timp  ce  educatoarea  strecoară 

elemente nepotrivite pe cărările anotimpurilor)

Bătrânul An este foarte supărat pentru că fetele lui s-au jucat 

şi el nu le mai recunoaşte.

Priviţi primăvara! Tot ce are ea, îi aparţine?

Ce nu este specific anotimpului primăvara? (coşul cu fructe, 

fulgul de nea…)

Cui îi este specific fulgul de nea? (iernii)

Dar coşul cu fructe? (toamnei)

Explicaţia

Conversatia, 

Planse  
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*se  va  proceda  în  acest  mod  până  la  refacerea  cărărilor 

iniţiale

*fiecare răspuns corect va fi aplaudat

Proba 7: Benzi desenate :

Cate un copil din fiecare echipa va ieşi în faţa unei table şi 

va trebui să deseneze câte un element specific anotimpului 

pe care îl reprezintă.

Primăvara – lalea

Vara – soare

Toamna – strugure

Iarna – om de zapada;

-  În  timp  ce  copiii  desenează,  ceilalţi  cântă  un  cântecel 

despre un anotimp şi recită poezii.

După  ce  copiii  rezolva  corect  toate  sarcinile  întâlnite  în 

obstacolele  de pe cărări,  descoperă în  Castelul  Bătrânului 

An, fişe de lucru individuale şi recompense. Tot in castelul 

Batranului An vor fi descoperite si baloane care vor fi pe 

rand  intepate  de  catre  un  reprezentant  al  fiecarei  echipe 

,acesta raspunzand la ghicitoarea aflata in balon.

Metoda  „benzi 

desenate”

Exerciţiul  

    Conversati

aexplicatia

Tabla, creta colorata



5.  Obţinerea 

performanţei

6.  Încheierea 

activităţii

O
5

O
6

Copiii  vor  fi  recompensaţi  pentru  buna  desfăşurare  a 

activităţii,  cu  un  ecuson  specific  imaginii  anotimpului  pe 

care l-au reprezentat

Baloane. recompense


