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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 este vremea toamna?
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Greu 
– ușor – clasificare; (A) – Vreme de toamnă – pictură; (J.M.) – Toamna – puzzle.
 ADE – Activitate integrată – Toamna + Povestea cifrelor 4 și 5 – activitățile 1, 3 din Pipo 
nr. 3 (168) – convorbire; poezie; memorare versuri; decupare și lipire; trasare; numerație
ALA – Joc de mișcare: Vine zâna Toamna!; Joc în aer liber.
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 – Ce este vântul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ghicitori despre vânt; (A) – Moara de vânt; 
(Ș) – Centrale eoliene; (N.A.) – Dunele.
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … cum se formează vântul –   activitatea 
2, Pipo nr. 3 (168); lectura educatoarei; convorbire; poezie; memorizare; crearea unei povești  
colective, pornind de la ilustrațiile propuse; cântec: Bate vântul!
ALA – Joc de atenție: Găsește frunza!; Joc recreativ: Pe aripile vântului 
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 este ploaia?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Mari sau mici – sortare; (A) – Plouă – pic-
tură; (J.R.) – De-a meteorologul; (N. A) – Picături de ploaie.
ADE – Activitate integrată – Cu umbrela prin lume + Ploaia – activitățile 4, 6, Pipo nr. 3 (168); 
trasare; colorare; numerație; memorare; forme-geometrice; cântec: Mi-am luat bundiță nouă!
ALA – Joc sportiv: Fugi, că te prinde ploaia!; Joc de mișcare: Ascunde-te sub umbrelă!
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 – Ce cuvinte, legate de toamnă, care 
conțin litera B cunoști?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Litera B – modelaj în plastilină;
(B) – Joc-exercițiu: unde este situat sunetul B: la începutul sau la sfârșitul cuvântului? 
(bate din palme o dată, dacă sunetul se aude la începutul cuvântului și, de două ori, dacă 
sunetul se aude la sfârșitul cuvântului; (C) Literele uriașe; (N.A.) Litera B
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara literelor – sunetul și litera B – activitatea 7, 
Pipo nr. 3 (168); – memorare versuri; trasare; colorare; citire etichete; creare rime: Irinel și 
Irinuca/ Sunt acasă, la …./ Și-n poiată, în cuibar,/ Cot-cot le-a lăsat în …,/ Trei ouă foarte 
frumoase./ Ce să facă ei, copiii: să le ia sau să le …?
ALA – Joc de mișcare: exerciții de mers și de orientare în schema corporală; Joc în aer liber
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Sortare și 
așezare lucrări 
în portofoliile 

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 – Cum îmi petrec timpul liber, când afară 
este urât?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – sortare jetoane; (A) – desen liber; (Ș) – formare 
de grupe după diferite criterii; (J.R.) – Gazda și musafirul 
ADE – Activ. integrată – Sub umbrela fermecată +  Umbreluța pofticioasă – activitățile 5, 8, 
Pipo nr.  3 (168) –  lectura educatoarei; despărțire în silabe; mers cu pășire peste obstacole
ALA – Joc sportiv: Prinde mingea! Joc de atenție: Vino sub umbrelă!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pentru 

săptămâna 
următoare și 
completare 
în Condica 
de evidență 
a activității 

didactice din 
educația timpurie

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  1/3                            Tema proiectului: POVESTE DE TOAMNĂ
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Vreme de toamnă
CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: LECTURA. Ce și cum le citim copiilor?

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  2/3                            Tema proiectului:  POVESTE DE TOAMNĂ
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: În păduri, grădini, ogoare,
CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?                                                                  Toamna e în sărbătoare!

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 – Care sunt darurile toamnei?)
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 … darurile toamnei + Crizantema – 
activitățile 10, 17, Pipo nr. 3 (168) – lectură după imagini; convorbire; memorizare versuri; 
colorare; cuvinte cu același înțeles; cântec: Toamna cea bogată!
ALA – Joc senzorial: Ghicește ce este!; Joc recreativ: Găsește crizantema!
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 (împărt. cu ceilalți – Ce fac, toamna, viețuitoarele pădurii?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ghicitori; (N. A.) Urme de lăbuțe; (Ș) – Ani-
male domestice și animale sălbatice; (A) – Vulpea la pândă – pictură
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara literelor – sunetul și litera C  + Cocoșul 
și vulpoiul –  fabulă – activitățile 16, 11, Pipo nr. 3 (168) – memorare versuri; colorare; 
trasare; modelaj în plastilină – Cocoșul și vulpea; traseu aplicativ – Ia-te după vulpe!
ALA – Joc sportiv: Prinde vulpea!; Joc cu text și cânt: Vulpe, tu mi-ai furat gâsca!
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 fructe aduce toamna la pădure?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (Ș) – Multe sau puține?; (A) – Pădurea - toamna; 
(N. A.) Ghinda buclucașă.
ADE – Activitate integrată – Matematică distractivă: Numerele și cifrele de la 1 la 5 + Petre-
cerea broscuțelor – activitățile 11, 15, Pipo nr. 3 (168); memorizare versuri; trasare; colora-
re; din jumătate – întreg; forme geometrice; modelaj în plastilină – Ghinda și conul
ALA – Joc de atenție: Găsește conul!; Euritmie: Dansăm cu Zâna pădurii! 
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 – Ce înțelegi prin pădurea de foc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Frun-
zele – toamna; (A) – Toamna, în pădure; (N.A.) – Frunza de stejar; (J.M.) Domino
ADE – Activitate integrată – Pădurea vrăjită + Ghicește ce poveste este! – activitățile 12, 13, 
Pipo nr. 3 (168) – lectura educatoarei; convorbire; proverbe; despărțire în silabe; numerație; 
colorare; pornind de la ilustrația prezentată, interpretați, pe roluri, un fragment din povestea 
Scufița-Roșie.
ALA – Joc de mișcare: Plimbă coșulețul!; Joc cu text și cânt: Dansul Scufiței-Roșii!
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 – Ce povești a căror acțiune se petrece 
la pădure, cunoști?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Joc de cuvinte: Spune mai departe…;   (Ș) – Joc 
logic; (N.A.) Căsuța; (J.R.) De-a pădurarul
ADE – Activitate integrată – Vulpea și tăietorul de lemne  (poveste în imagini) –  activitatea 
14, Pipo nr. 3 (168)  – lectura educatoarei; repovestire pe baza ilustrațiilor și a întrebărior 
ajutătoare; colorare; modelaj în plastilină: Tăietorul de lemne 
 ALA – Joc sportiv: Ștafeta; Joc distractiv: Vulpea și copoii!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pen-
tru săptămâna 
următoare și 
completare în 
Condica de 

evidență a activ-
ității didactice 
din educația 

timpurie

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: LECTURA. Ce și cum le citim copiilor?

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: LECTURA. Ce și cum le citim copiilor?

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului:  POVESTE DE TOAMNĂ
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Omul gospodar
CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

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 legume de toamnă cunoști?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (A) – Legume de toamnă – desen; (Ș) Câte sunt din 
fiecare?; (J.R.): La piață; (N.A.): Dovleacul; (J.M) Domino cu legume
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Alfabetul legumelor + Numerele 
și cifrele de la 1 la 5 – activitățile 18, 19, Pipo nr. 3 (168) – memorizare; ghicitori; trasare; 
colorare; Cântec – Astăzi am mâncat supică!; numerație
ALA – Joc de mișcare: 1 … , 2 … , 3, la perete, stop!; Joc distractiv: Hora legumelor
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pen-
tru activități; 
studiu individ-
ual

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 – Ce treburi gospodărești sunt nece-
sare, toamna, în grădini și în livezi?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ce cuvinte care încep cu sunetul D cunosc?; 
(Ș) – sortare după mărime; (A) – În grădina de legume – pictură; (N.A.) Coșulețul
ADE –  Activitate integrată – Călătorie în Țara literelor – Litera și sunetul D + Coșulețul cu 
legume – activitățile 20, 21, Pipo nr. 3 (168) – memorizare versuri,; trasare; colorare; colaj 
– Coșulețul cu legume
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc sportiv: Cine-ajunge primul?
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 – împărtășirea cu ceilalți – Cum putem 
consuma fructele și legumele?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Sortare de imagini adecvate temei; (A) – Legumele 
vesele – pictură; (Ș) – Ce știu despre legume? (N.A.) Lădițele
ADE – Activitate integrată – În cămara lui Pipo – activitatea 22, Pipo nr. 3 (168) – numerație; 
colorare; modelaj – Fructe și legume; operații matematice; numeralul
ALA – Joc de mișcare:  Adună legumele, iute!; Rostogol, rostogol – 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 – Este bine să consumăm legume? 
De ce?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – poezie cu legume; (A) – Personajul preferat. 
(Ș) – Câte sunt din fiecare?; (C) – Depozitul de legume
ADE – Activitate integrată – Prințesa Mofturina – activitatea 23, Pipo nr. 3 (168) – lectura 
educatoarei; convorbire; despărțire în silabe; traseu aplicativ: Drumul gospodarului; activi-
tate practică: Salată de legume
ALA – Joc sportiv: Cursa legumelor; Joc distractiv: Leguma buclucașă
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 – Care sunt însușirile unui gospodar?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Gos-
podarul vesel – desen; (C) Hambarul; (J.R.) – De-a grădinarul; (N.A.) Legumele – desen cu 
bețișorul.
ADE – Activitate integrată Cele trei dorințe – activitatea 24, Pipo nr. 3 (168); poveste în 
imagini; lectura educatoarei; convorbire; cuvinte cu înțeles opus; colorare
ALA – Joc liniștitor; Joc în aer liber
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

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura


