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Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dim. (noutatea zilei) – Ce povești românești știi? Moment de lectură (ML)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – sortare 
după diferite criterii; (A) – Povestea preferată – pictură; (J.M.) – Capra cu 3 iezi – puzzle
ADE – Activitate integrată – Poveștile lui Ion Creangă + Povestea cifrelor 6 și 7 – 
activitățile 1, 5 din Pipo nr. 4 (169) – poezie; memorare versuri; colorare; numerație; 
trasare; confecție jetoane 
ALA – Joc de mișcare: Fugi de Zmeu!; Joc în aer liber.
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pentru 
activități; studiu 
individual

MA 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Unde locuiesc: la oraș sau la sat?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Ciobanul 
Bucur; (Ș) – Instituții din București; (C) – Hotel Intercontinental; (N.A.) – Râul.
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … orașul București – activitatea 4, 
Pipo nr. 4 (169); Moment de lectură (ML); convorbire; colorare; modelaj – Arcul de Triumf 
cântec: M-am născut în România!
ALA – Joc de atenție: Oraș sau sat?; Joc recreativ: La plimbare 
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dim. (împărtășirea cu ceilalți – Ce știu despre portul popular românesc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Mai multe/mai puține – sortare; (A) – repro-
ducere după un tablou de N. Grigorescu (Mocanul, Țăranca cu ulcior etc.; (J.M.) – Domino 
cu povești românești; (N. A) – Steagul.
ADE – Activitate integrată –  Punguța cu 2 bani  – poveste în imagini (Moment de lectură) 
+ Hora prieteniei – activitățile 2, 7, Pipo nr. 4 (169); convorbire; colorare; numerație; forme 
geometrice
ALA – Joc sportiv: Întrecerea; Joc de mișcare: Prinde, cocoșul!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică la 

nivel de unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce este olăritul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Ulciorul – modelaj în plastilină;
(B) – citire jetoane cu tradiții ; (C) Case tradiționale; (N.A.) Oala
ADE – Activitate integrată – Oala de aramă și oala de lut  – activitatea 3, Pipo nr. 4 (169); 
Moment de lectură – Povestește fabula prezentată!; convorbire; exerciții grafice; colorare; 
moment de înviorare
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

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce locuri interesante cunosc în țara 
mea?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Moment de lectură – povestea: Banul muncit; 
(A) – desen liber; (Ș) – formare de grupe de câte 7 elemente; (J.R.) – Un român și un străin 
ADE – Activ. integrată – Hora prieteniei  – activitatea 7, Pipo nr. 4 (169) –  numerație; colorare; 
cântec: Hai să dăm mână cu mână!
ALA – Joc sportiv: Ștafeta; Traseu sportiv
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: OCOLUL PĂMÂNTULUI
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Țara mea e România!
CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI, AICI, PE PĂMÂNT?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: AUTONOMIA

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  2/3                            Tema proiectului: OCOLUL PĂMÂNTULUI
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Cu ce călătorim?
CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI, AICI, PE PĂMÂNT?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei. 
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – Ce mijloace de transport terestre cunosc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – ghicitori – mijloace de transport; (A) – Mașina 
viitorului – desen; (Ș) – Exerciții de grupare în concentrul 1–7; (J.M.) – Trenulețul – puzzle
ADE – Activitate integrată – Marea călătorie – activitatea 8, Pipo nr. 4 (169) – memorizare 
versuri; decupare; lipire; cântec: Mașinuța mea s-a stricat/Și o s-o duc la reparat!Când va fi 
gata, eu o voi lua/Și-apoi cu tine, mă voi juca! – Moment de lectură – împreună cu doamna 
educatoare, imaginați și continuați povestea: A fost odată o caleașcă (…), care te putea duce 
într-o clipă, până la capătul (…), dacă rosteai cuvintele magice (…)
ALA – Activitate de educație fizică; Joc recreativ: Întrecerea mașinuțelor
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Pregătirea 
materialului 
didactic pentru 
activități; 
studiu 
individual

MA 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărt. cu ceilalți – Ce știu despre astronauți?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Cuvinte care au înțelesuri diferite (de ex., 
nouă, lună, rachetă); (N. A.) Racheta; (Ș) – Grupează după mărime; (A) – Cu racheta
ADE – Activitate integrată – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … planeta 
Pământ – activitatea 9, Pipo nr. 4 (169); Moment de lectură – Povestea zborului (De la ba-
lon la … avion); convorbire; decupare; joc didactic; modelaj în plastilină – Avionul/Racheta
ALA – Joc sportiv: Cine-ajunge primul?; Joc cu text și cânt: Avion cu motor/ Ia-mă și pe 
mine-n zbor/Vreau să fiu aviator/ Să mă-înalț până la nor!
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce înțelesuri are cuvântul balon?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (Ș) – Multe sau puține?; (A) – Aeroportul; (N. A.) 
Balonul zburător; (C) – Hangarul
ADE – Activitate integrată – O călătorie magică – activitatea 10, Pipo nr. 4 (169); ML – 
lectură după imagini; convorbire; origami – Avioane colorate
ALA – Joc de atenție: Găsește avionul!; Plimbare în aer liber. 
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică la 

nivel de unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.30

11.00-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dim.(împărtășirea cu ceilalți – Ce mijloace de transport pe apă știu?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Grupare 
după diferite criterii ; (A) – Cu vaporul; (N.A.) – Valurile; (J.M.) Domino
ADE – Activitate integrată – Mijoace de transport – activitatea 11, Pipo nr. 4 (169) – ML – 
ascultați fragmentul în care Pinocchio îi salvează viața lui Gepetto, apoi povestiți-l; numerație; 
colorare; desen în etape; confecție bărcuță (vezi activitatea 10)
ALA – Joc sportiv: Cursa vaporașelor!; Joc cu text și cânt: Barca pe valuri!
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

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cu ce mijloc de transport îmi place 
să călătoresc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Joc 
logic; (N.A.) Calea ferată; (J.R.) Șoferul și mecanicul
ADE – Activitate integrată – Colajul grupei – Orașul multifuncțional – desenare; colorare; 
decupare; lipire; numerație; ML – exercițiu de imaginație: Povestea orașului multifuncțional
 ALA – Traseu sportiv: Prin oraș; Joc în aer liber   
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: AUTONOMIA

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: AUTONOMIA

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului: OCOLUL PĂMÂNTULUI
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Continentele lumii
CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI, AICI, PE PĂMÂNT?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – Ce este continentul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) Țări din Europa; (A) – Lanul de lalele – desen;  
(C): Turnul Eiffel; (N.A.): Pământul
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Europa + Călătorie în Țara literelor 
– Litera și sunetul E + Moara fermecată – activitățile 12, 13, 14, Pipo nr. 4 (169) – memo-
rizare; ghicitori; trasare; colorare; numerație; ML – Fata morarului (Frații Grimm)
ALA – Joc sportiv: Cursa cu obstacole; Euritmie: Roata morii
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

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

MA 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dim. (împărtășirea cu ceilalți – Ce țări din Europa cunosc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Călătorie în Țara literelor – Litera și sunetul 
F – activitatea 15, Pipo nr. 4 (169); (Ș) – sortare după mărime; (A) – La Carnaval – pictură; 
(N.A.) Masca venețiană
ADE –  Activitate integrată Pisicuța Paris + Veneția în carnaval + Masca venețiană – activ. 
16, 17, 18, Pipo nr. 4 (169) – memorizare versuri; numerație; colorare; confecție – Masca 
Venețiană 
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc distractiv: Baba-oarba
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectarea 
activităților 
extrașcolare

MI 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce știu despre continentul Asia?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Sortare de imagini adecvate temei; (A) – Samuraiul 
– pictură; (Ș) – China, o țară uimitoare – activitatea 20, Pipo nr. 4 (169) (N.A.) Lampionul
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Asia + Călătorie în Țara literelor – 
Litera și sunetul G + Grădina Samuraiului + Lampioanele – activ. 19, 21, 22, 23, Pipo nr. 4 
(169) – numerație; colorare; operații matematice; numeralul; ML – la alegerea cadrului didactic
ALA – Joc de mișcare:  Din cerc în cerc!; Joc de mișcare cu text și cânt.
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Activitate 
metodică 
la nivel de 

unitate

J 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dim. (împărtășirea cu ceilalți – Ce știu despre continentul Australia?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) Australia, sosesc! – activitatea 25, Pipo nr. 4 
(169); (A) – Cangurul; (Ș) – Concursul cangurilor – activitatea 27, Pipo nr. 4 (169) metrul 
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Australia + Căngurel-buzunărel 
– activitățile 24, 26, Pipo nr. 4 (169) – convorbire; colorare; traseu aplicativ: Drumul 
cangurului; confecție – suport creioane; ML – selecția cadrului didactic
ALA – Joc sportiv: Cursa cangurilor; Joc distractiv: Sărituri peste obstacole
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

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce alte continente mai știu?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Mexi-
canul – desen; (C) Zgârie-norii;  (N.A.) Recunoaște urmele – desene cu bețișorul.
ADE – Activitate integrată Inuka știe multe despre … America + Inuka știe multe despre … 
Africa + Inuka știe multe despre … Antarctida + În Mexic – activ. 28, 29, 30, 31, Pipo nr. 4 
(169); convorbire; colorare; numerație; ML – selecția cadrului didactic
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


