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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 dimineață (noutatea zilei) – Cum este iarna? Moment de lectură (ML) – 
Povestea fulgului de nea
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ce înțelesuri are cuvântul fulg?; (Ș) – 
experimente – Cum întâlnim apa în natură?; (A) – Zâna Iarnă – pictură; (J.M.) – Crăiasa 
Zăpezii – puzzle
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … cum este vremea iarna + Ninge, 
ninge! – activitățile 2, 9 din Pipo nr. 5 (170) – poezie; memorare; decupare; lipire; desenare 
ALA – Joc de mișcare: Prinde fulgul! 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 – Ce cuvinte știu a căror denumire 
începe cu litera I?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Povestea Babei Dochia (ML) – lectura 
educatoarei; (A) – Peisaj de iarnă – desen; (Ș) – sortare după diferite criterii; (C) – cazemate
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara Literelor – literele și sunetele I și Î + 
Somnoroase păsărele – activitățile 5, 3, Pipo nr. 5 (170); poezie; memorare; colorare; cântec 
de iarnă
ALA – Joc de atenție: Sari peste obstacole!; Joc recreativ: La pas 
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 – De ce sunt importante cifrele?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – sortare după două criterii; (A) – Crăiasa 
Zăpezii – desen (J.M.) – Domino; (N. A) – Dsenăm cifrele 8 și 9, cu bețișoarele în nisip.
ADE – Activitate integrată – Povestea cifrelor 8 și 9 + Așa da, așa nu!  – activitățile 4, 8, 
Pipo nr. 5 (170); desenare; colorare; numerație; confecție jetoane; inventăm o poveste pe baza 
ilustrațiilor de la activitatea 8 (ML)
ALA – Joc de atenție: Ascultă comanda la mine!; Joc de mișcare: Fulgii de zăpadă
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 aspecte de iarnă cunoști?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Prima ninsoare; (B) – O iarnă de neuitat  – 
poezie, activitatea 1, Pipo nr. 5 (170); (Ș) – sortare jetoane; (N.A.) Țurțurii
ADE – Activitate integrată – Legenda Crivățului  – activitatea 6, Pipo nr. 5 (170); poveste 
în imagini (ML); convorbire; colorare; moment de mișcare – Bate vântul!
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 ne-a adus astăzi iarna?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ursul păcălit de vulpe – poveste (ML); (A) – 
desen liber; (Ș) – formare de grupe de câte 8 elemente; (N. A) – Fulgi de nea. 
ADE – Activitate integrată – În toiul iernii – activitatea 7, Pipo nr. 5 (170) – trasare; colorare; 
numerație (1–8); figuri geometrice; rebus
ALA – Joc sportiv: Întrecerea; Joc de mișcare; Clopoțelul iernii
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 IARNĂ
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Iarna cea argintată
CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: SĂNĂTATEA FIZICĂ 

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 IARNĂ
Tema anuală de studiu:                   Proiect special: România, trecut și prezent
CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei. 
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – De ce iubești România?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Țara 
mea – desen; (Ș) – sortare jetoane după diferite criterii; (M.L.) – poveste românească 
ADE – Activitate integrată – Iubesc România pentru … + Alunelu, Alunelu, hai la joc!  – 
activitățile 18, 16, Pipo nr. 5 (170); – convorbire; colorare; trasare; numerație; grupare după 
diferite criterii; cântec: Alunelu
ALA – Euritmie: Dacă vesel se trăiește ... ; Plimbare 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 (împărt. cu ceilalți – Ce știu despre Unire?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Cuvinte care au înțelesuri diferite (de ex., 
port, car, poartă etc.); (N. A.) Harta României; (Ș) – multe/puține; (A) – Tricolorul
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Unire + Călătorie în Țara Literelor 
– litera și sunetul H, activitățile 11, 17, Pipo nr. 5 (170) – convorbire; joc didactic; memo-
rizare; colorare; trasare; (ML) – Despre Unire
ALA – Joc de atenție: Ascultă clopoțelul!; Joc cu text și cânt: Românașului îi place
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 dansurile populare 
românești?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (Ș) – Pune în pereche; (A) – Românașii; (N. A.) 
Drapelul; (C) – Ulița
ADE – Activitate integrată – Așa-i hora pe la noi! + Hai să facem hora mare! – activitățile 
13, 14, Pipo nr. 5 (170) – numerație; decupare; lipire; (M.L.) – poveste românească
ALA – Joc de atenție: Găsește pălăria!; Joc sportiv: Ștafeta 
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 – Unde am călătorit în România? Ce mi-a 
plăcut cel mai mult?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Grupare 
după diferite criterii; (A) – Țara mea ca o grădină; (N.A.) – Dunărea; (J.M.) Domino
ADE – Activitate integrată – Unde-i unul nu-i putere! + Moș Ion Roată și Unirea – activitățile 
12, 15, Pipo nr. 5 (170) (ML) – lectura educatoarei (poveste în imagini); colorare; modelaj 
din plastilină – Românașii
ALA – Traseu sportiv: Prin România; Joc în aer liber
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 – Ce sunt proverbele?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – ghicitori despre corb și vulpe; (Ș) – Joc logic; 
(N.A.) Urme de păsări; (C) Vizuina vulpii 
ADE – Activitate integrată – Corbul și vulpea – fabulă după Gheorghe Asachi; colorare; 
convorbire; memorizare; modelaj în plastilină; (ML) – povestește fabula prezentată
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: SĂNĂTATEA FIZICĂ 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: SĂNĂTATEA FIZICĂ 

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului:  POVESTE DE IARNĂ
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Viața la Poli
CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Avizat:

Data
Ziua

Interval 
orar ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITATE 

METODICĂ
L 08.00-9.00

9.00-11.30

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (noutatea zilei – Ce știu despre Poli?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) ghicitori despre animalele de la Poli (A) – Pe 
banchiză – pictură; (C): Iglu; (N.A.): Urme de urs
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … animalele de la Poli – activitatea 
19, Pipo nr. 5 (170) – convorbire; trasare; colorare; (ML) – Fram, ursul polar (fragment, 
Cezar Petrescu, lectura educatoarei)
ALA – Joc sportiv: Ferește-te de ursuleți!; Joc distractiv: Prinde ursul!
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 este pinguinul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Cartea lui Apolodor (Gellu Naum) – fragment, 
lectura educatoarei (ML); (Ș) – De la mare la mic; (A) – Pinguinul – desen; (C) – Adăpost 
pentru furtuna de zăpadă; (N.A.) – Drumuri
ADE –  Activitate integrată Animale de la Poli + Joacă-te cu Pipo! – activitățile 21, 23, Pipo 
nr. 5 (170) – trasare; colorare; numerație 1–9; confecție jucărie – Pipo 
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc de atenție: Unde s-a ascuns pinguinul?
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 – Cum se formează zăpada?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Sortare de imagini adecvate temei; (A) – Castelul 
Crăiesei-zăpezii; (Ș) – Câte sunt din fiecare? (N.A.) Castelul
ADE – Activitate integrată – Crăiasa-zăpezii – activitatea 20, Pipo nr. 5 (170) – moment de 
lectură (ML); convorbire; colorare
ALA – Joc sportiv:  Ștafeta; 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 eschimoși?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – sortare de imagini adecvate temei; (A) – Eschi-
mosul pescuind la copcă; (Ș) – sortare după criteriul mărimii; (N.A.) – Peștișorii 
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Polul Nord + Pinguinii jucăuși 
– activitățile 23, 24, Pipo nr. 5 (170) – convorbire; colorare; traseu aplicativ: Drumul 
pinguinului; exercițiu de imaginație: realizează o poveste pe baza ilustrațiilor prezentate (ML)
ALA – Joc sportiv: Cursa pinguinilor; Joc distractiv: Alergare la semnal
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 știu despre vulpe?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Vulpea 
polară – desen; (C) Zgârie-norii;  (N.A.) Vulpița – desen cu bețișorul.
ADE – Activitate integrată Vulpițele și Duhul pădurii – activitatea 22, Pipo nr. 5 (170); – 
moment de lectură (ML); convorbire; colorare; vocabular – cuvinte cu înțeles opus; vulpița – 
modelaj din plastilină 
ALA – Joc distractiv: Prinde vulpița! 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


