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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  1/3                            Tema proiectului: FAMILIA MEA
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Despre mine
CINE SUNT/SUNTEM?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei) – Ce știu despre mine? Cum îmi dau seama 
că am crescut?
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Viețuitoare și pui; (Ș) – De la mic la mare – 
sortare imagini; (A) – În oglinda mare – pictură; (J.M.) – Corpul omenesc – puzzle.
 ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … cum cresc oasele + Am grijă de 
mine! – activitățile 2, 8, Pipo nr. 2 (167) – lectură după imagini; convorbire; colorare; 
memorare versuri, pluralul unor substantive 
ALA – Joc de mișcare: Mersul piticului; Joc sportiv: Ștafeta 
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pentru 
activități; studiu 
individual

MA 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cum mă pregătesc pentru grădiniță?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – citire de imagini cu instituții; (A) –  La grădiniță 
– desen; (Ș) – Formare grupe după diverse criterii; (C) – Grădinița mea.
ADE – Activitate integrată – Unde a dispărut pantoful – poezie +  Am grijă de mine! – 
activitățile 6, 8, Pipo nr. 2 (167); lectura educatoarei; memorizare; convorbire; joc-exercițiu; 
reguli de conviețuire socială; Cântec: Ieși papucule de sub pat!
ALA – Joc de atenție: Găsește pantofiorul!; Joc recreativ: În curtea grădiniței 
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cum a fost, pentru tine, prima zi de 
grădiniță?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Câte sunt din fiecare? (A) – Prietenii de la 
grădiniță – pictură; (C) – Strada grădiniței; (N. A) – Desenăm cifre.
ADE – Activitate integrată – O zi de grădiniță – poezie +  Spre grădiniță – activitățile 1, 3, Pipo 
nr. 2 (167); convorbire, memorare, decupare-lipire, rime, formare grupe, forme geometrice
ALA – Joc sportiv: Cursa cu obstacole; Joc de mișcare: Un, doi, trei, la perete, stop!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică la 

nivel de unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cum mă joc cu prietenii?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Jucăria preferată – modelaj  în plastilină;
(B) – Grafisme – activitățile 3, 4, Pipo nr. 2 (167); (C) Fabrica de jucării; (N.A.) Mingea
ADE – Activitate integrată – Jucăria preferată + Lauda de sine nu miroase-a bine! – 
activitățile 4, 9, Pipo nr. 2 (167); – lectura educatoarei; citire etichete; proverbe (Lauda de 
sine nu miroase-a bine! A cădea ca nuca-n perete etc.); coordonate; rime; repovestire după 
ilustrații
ALA – Joc de mișcare: Fugi după el!; Joc recreativ: Din cerc în cerc
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Sortare și așezare 
lucrări în porto-
foliile copiilor; 
Completări în 

Caietul de obser-
vații

V 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce jocuri îmi plac?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – sortare imagini adecvate temei; (A) – desen liber; 
(Ș) – formare de grupe după diferite criterii; (J.R.) – La magazinul de jucării
ADE – Activ. integrată – Roata cunoașterii – activitatea 5, Pipo nr.  2 (167) –  convorbire, decu-
pare, confecție – Roata cunoașterii, mers cu pășire peste obstacole – Unul, câte unul
ALA – Joc sportiv: Prinde mingea! Joc de mișcare: Atinge clopoțelul!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pen-
tru săptămâna 
următoare și 
completare în 

Condica de evi-
dență a activității 

didactice din 
educația timpurie

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: EDUCAȚIA DE CALITATE – CEA MAI IMPORTANTĂ 
INVESTIȚIE ÎN VIITORUL COPIILOR

Semnătura
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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  2/3                            Tema proiectului: FAMILIA MEA
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Album de familie
CINE SUNT/SUNTEM?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei. ALA – Joc 
liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – Cum arăt eu? Dar ceilalți membri din 
familia mea?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – citire de imagini; (A) – Omul – modelaj; (Ș) – 
sortare după culori; (J.M.) – Globul pământesc – puzzle
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … principalele rase de oameni – 
activitatea 10, Pipo nr. 2 (1647) – lectură după imagini; convorbire, desen – Autoportret, 
cântec: Trenulețul prieteniei
ALA – Joc de atenție: Schimbă direcția!; Joc recreativ: Caută-ți colegul!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pentru 
activități; studiu 
individual

MA 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Din câți membri este formată familia 
mea?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ghicitori; (N. A.) Drumul spre casă; (Ș) – 
Grupare după formă; (A) – Familia mea – pictură
ADE – Activitate integrate – Familia mea + Cu mama, cu tata – poezie + Povestea cifrelor 
– activitățile 11, 12, 13, Pipo nr. 2 (167) – numerație, trasare, colorare, confecție jetoane, 
memorare; În curte – traseu aplicativ
ALA – Joc distractiv: Hora; Joc liniștitor: Nani, pui!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce povești cunosc în care este vor-
ba despre frați sau despre surori? Dă un exemplu.)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) – Ghicește povestea!; (Ș) – Din câți membri este 
formată familia …?; (A) – În jurul mesei; (N. A.) Mărul.
ADE – Activitate integrată – Prâslea cel voinic și merele de aur (poveste în imagini) – activi-
tatea 15, Pipo nr. 2 (167); lectura educatoarei; repovestire pe baza ilustrațiilor și a întrebărior 
ajutătoare, modelaj în plastilină – Merele de aur
ALA – Joc de atenție: Găsește coșul cu mere!; Euritmie: Dansăm cu Prâslea! 
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică la 

nivel de unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cu ce literă începe numele tău?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Grupare după criteriul mărimii; (A) – desen 
liber; (N.A.) – Literele A, Ă, Â; (J.M.) Domino
ADE – Activitate integrată – Povestea literelor A, Ă, Â – activitatățile 16, 17, Pipo nr. 2 (167) 
– memorizare; colorare; trasare; jocuri didactice
ALA – Joc de mișcare: Plimbă Abecedarul!; Joc cu text și cânt: Dansul literelor!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Sortare și 
așezare lucrări 

în portofo-
liile copiilor; 
Completări 
în Caietul de 

observații

V 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Unde locuiesc: la bloc sau la casă?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Joc de cuvinte: Spune mai departe…;   (Ș) – Joc 
logic; (N.A.) Căsuța.
ADE – Activitate integrată – La mine acasă + De n-ar fi bunicii – poezie + Matematica din 
jurul meu – activitatea 14, 18, 19, Pipo nr. 2 (167)  – convorbire, memorizare, colorare, 
numerație, forme geometrice 
 ALA – Joc mimă: Oglinda; Joc de mișcare: Prinde-mă dacă poți!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pen-
tru săptămâna 
următoare și 
completare în 

Condica de evi-
dență a activi-
tății didactice 
din educația 

timpurie

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: EDUCAȚIA DE CALITATE – CEA MAI IMPORTANTĂ 
INVESTIȚIE ÎN VIITORUL COPIILOR
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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului: FAMILIA MEA
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Roata emoțiilor
CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – Ce știu despre emoții?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (A) – Copilul vesel – desen; (Ș) Câți sunt din fie-
care?; (J.R.): Dăruiesc un cadou prietenului/prietenei meu/mele; (N.A.): Zâmbetul.
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … lacrimi – activitatea 21, Pipo nr. 
2 (167) – citire după imagini; convorbire; trasare; desenare; cuvinte alintate; Cântec – Are 
mama un puiuț!
 ALA – Joc de mișcare: Vino la mine!; Jocuri libere în curtea grădiniței
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pentru 
activități; studiu 
individual

MA 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cum mă simt astăzi? De ce?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – citire de imagini; (Ș) – sortare după criteriul 
culorilor; (A) – Cea mai frumoasă zi din viața mea! – pictură; (N.A.) Lăcrimioare
ADE –  Activitate integrată – Emoțiile mele + Roata emoțiilor + Astăzi sunt … – activitățile 
22, 23, 24, Pipo nr. 2 (167) – colorare, cuvinte cu înțeles opus, formare grupe, poveste creată: 
O întâmplare minunată!
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc distractiv: Hora prieteniei
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce emoții ai identificat la perso-
najele din povești? Dă două exemple.)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Ghicitori despre animale; (A) – Vulpea – pictură; 
(Ș) – Ce știu despre vulpe? (N.A.) Urme de lăbuțe
ADE – Activitate integrată – Vulpea în livadă – fabulă – activitatea 20, Pipo nr. 2 (167) – con-
vorbire;  memorare, colorare, modelaj; traseu aplicativ: Drumul vulpii
ALA – Joc de mișcare:  Vulpea vine în livadă; Cursa cu ogari – joc distractiv.
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică 
la nivel de 

unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – De ce sunt importante cărțile?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – povestea preferată; (A) – Personajul preferat. 
(Ș) – Câte sunt din fiecare?; (N.A.) Cartea
ADE – Activitate integrată – Cunoașterea te face puternic – activitatea 25, Pipo nr. 2 (167) 
– povestire după imagini, explică înțelesul proverbelor: Fricosul este pe jumătate învins./ 
Paza bună trece primejdia rea.
 ALA – Joc de sportiv: Cursa; Joc distractiv: Scăunelul muzical
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Sortare și așezare 
lucrări în porto-
foliile copiilor; 
Completări în 

Caietul de obser-
vații

V 08.00-9.00

9.00-11.00

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Trebuie să ne temem de medic? De 
ce?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – La 
doctor – desen; (C) Spitalul; (J.R.) – De-a doctorul; (N.A.) Stetoscopul – desen cu bețișorul.
ADE – Activitate integrată Cabinelul medical + Doctorul nu e Baubau! activitățile 26, 27, 
Pipo nr. 2 (167) jocuri didactice (numerație, greu-ușor etc.) memorizare
ALA – Joc liniștitor: Barca pe valuri; Joc de mișcare: Un, doi, trei – la perete, stai!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pen-
tru săptămâna 
următoare și 
completare în 

Condica de evi-
dență a activității 

didactice din 
educația timpurie

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: EDUCAȚIA DE CALITATE – CEA MAI IMPORTANTĂ 
INVESTIȚIE ÎN VIITORUL COPIILOR


