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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) – Cu ce măsurăm timpul? Moment de lectură 
(ML) – Istoria ceasurilor – lectura educatoarei 
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Ghicitori despre ceas; (Ș) – sortare după două 
criterii; (A) – Ceasul – modelaj în plastilină; (N.A.) – Limbile ceasului 
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … timp + Ghicitoare – activitățile 2, 
5 din Pipo nr. 6 (171) – convorbire; trasare; colorare; instrumente de măsurat timpul 
ALA – Joc de mișcare: Unde este ceasul? 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 – De ce avem nevoie de ceas?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Muzeul ceasurilor din Ploiești – lectura 
educatoarei (ML); (A) – Ceasul viitorului – desen; (Ș) – sortare ceasuri; (C) – Orologiul
ADE – Activitate integrată – Ceasul deșteptător + Poarta timpului – activitățile 1, 3, Pipo 
nr. 6 (171); poezie; memorare; colorare; numerație; grupe; lungimi; cântecul ceasului
ALA – Joc de atenție: Sari când auzi ora unu!; Joc recreativ: Tunelul timpului 
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 – Care sunt momentele zilei?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Cum se formează ziua și noaptea? (A) – Ziua 
și noaptea (J.M.) – Domino; (N. A) – Soarele și Luna.
ADE – Activitate integrată – Noapte și zi + Jocuri  – activitățile 4, 6, Pipo nr. 6 (171); desenare; 
colorare; numerație; trasare; forme geometrice; operații matematice; Regina nopții – realizăm o 
poveste pas cu pas (ML)
ALA – Joc de atenție: Cum este timpul?; Joc de mișcare: Dansul stelelor
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 cuvinte știu a căror denumire 
începe cu litera L?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Leul/ vulpoiul; (B) – ghicitori despre leu și 
despre vulpe; (Ș) – Câte sunt din fiecare?; (N.A.) Litera L
ADE – Activitate integrată – Leul bolnav și vulpoiul – fabulă după La Fontaine + Călătorie în 
Țara Literelor - Sunetul și litera L  – activitățile 7, 10, Pipo nr. 6 (171); colorare; convorbire; 
memorizare; modelaj în plastilină; (ML) – povestește fabula prezentată; moment de înviorare 
ALA – Joc sportiv: Ștafeta; 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 – Care sunt lunile anului?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Povestea anotimpurilor – lectura educatoarei 
(ML); (A) – desen liber; (Ș) – Cum se formează anotimpurile?
ADE – Activitate integrată – Joc - calendar + Pipo - puzzle – activitățile 7, 9, Pipo nr. 6 (171) – 
convorbire; decupare; joc didactic; puzzle
ALA – Joc sportiv: Întrecerea; Joc de atenție; Ascultă comanda la mine!
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: POARTA TIMPULUI
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Poarta timpului
CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI, AICI, PE PĂMÂNT?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: SIGURANȚA 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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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 – Ce știu despre dinozauri?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Di-
nozaurii – desen; (Ș) – sortare jetoane după diferite criterii; (N.A.) – Dinozaurul  
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … dinozauri – activitatea 16, Pipo 
nr. 6 (171); – convorbire; colorare; dicționar; realizare colaj; Cum au dispărut dinozaurii? - 
realizare poveste pas cu pas (ML)
ALA – Joc de atenție: Găsește dinozaurul!; 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 am aflat despre dinozauri?)
ALA – Jocuri   libere pe centre de interes; (B) – Cuvinte care au același înțeles (uriaș, gigan-
tic, enorm, imens etc.); (N. A.) Ouă de dinozauri; (Ș) – De la mic la mare; (A) – Dinozaurul 
Dino - modelaj în plastilină
ADE – Activitate integrată – Călătorie în timp (ML) + Lumea dinozaurilor, activitățile 17, 
15, Pipo nr. 6 (171) – lectura educatoarei; convorbire; joc didactic; colorare.
ALA – Traseu sportiv: În Lumea Dinozaurilor; Joc în aer liber
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 asemănări observăm la dinozauri?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (Ș) – Pune în pereche; (A) – Dinozauri zburători; 
(N. A.) Urme de dinozauri; (B) – Povestea degețelelor/numerelor (M.L.) 
ADE – Activitate integrată – Povestea numărului 10 + Echipe de dinozauri – activitățile 
11 19, Pipo nr. 6 (171) – trasare; colorare; memorizare; confecție jeton;  poziții spațiale;  
operații matematice
ALA – Joc de atenție: 1 , 2 , 3, la perete, stop!; Joc sportiv: Cursa dinozaurilor 
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 sunt fosilele?)
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 – Călătorie în Țara Literelor - Sunetul și litera M  + Morcovizaurul 
– activitățile 12, 13, Pipo nr. 6 (171) – trasare; colorare; joc didactic; crearea unei povești 
după ilustrații date (ML); modelaj din plastilină – Morcovizaurul
ALA – Joc distractiv: Găsește fosilele!; 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 cuvinte cunosc care conțin 
sunetul N?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – frânturi de limbă: ... Dacă s-o întâmpla să 
se întâmple întâmplător vreo întâmplare şi ne-am întâmpla de faţă la întâmplarea care s-o 
întâmpla să se întâmple, o să zicem că s-a întâmplat o întâmplare întâmplătoare şi din întâm-
plare nu s-a întâmplat să oprim ce era să se întâmple... (Cuiul lui Pepelea, Victor I. Popa; 
(Ș) – Joc logic; (N.A.) Litera N; (C) Dinozaurul uriaș
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara Literelor - Sunetul și litera N  + Supărarea lui 
Dupi – activitățile 14, 18, Pipo nr. 6 (171) – trasare; colorare; joc didactic; poveste în imagini 
(ML)
ALA – Joc distractiv: Vânătoarea; 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

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  2/3                            Tema proiectului: POARTA TIMPULUI
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Dinozaurii
CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI, AICI, PE PĂMÂNT?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: SIGURANȚA 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: SIGURANȚA 

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului: POARTA TIMPULUI
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Sărbătoarea Dragonului
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 știu despre China?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) citire de imagini adecvate temei (A) – Dragonul 
– pictură; (C): Marele Zid Chinezesc; (N.A.): Lampioane
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … Anul Nou Chinezesc – activitatea 
19, Pipo nr. 6 (171) – convorbire; despărțire în silabe; colorare; modelare; numerație; Poveste 
chineză (ML) – lectura educatoarei
ALA – Joc de mișcare: Dansul dragonului; Joc în aer liber
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 dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce este orezul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – despărțirea în silabe; (Ș) – sortare imagini; (A) 
– Micuța chinezoaică – desen; (N.A.) – Bobul de orez
ADE –  Activitate integrată Orezul fermecat – activitatea 21, Pipo nr. 6 (171) – convorbire; 
colorare; cuvinte cu înțelesuri opuse; (ML) – lectura educatoarei
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc de atenție: Unde este lampionul?
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 arată chinezii?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Sortare de imagini adecvate temei; (A) – Micul 
chinez; (Ș) – Câte sunt din fiecare? (N.A.) Drumuri
ADE – Activitate integrată – Joc – 12 chinezi – activitatea 22, Pipo nr. 6 (171)  – memorizare; 
numerație; colorare; decupare; moment de lectură – Poveste chineză – la alegerea cadrului 
didactic (ML)
ALA – Joc sportiv:  Cursa chinezilor; 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 dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Ce este pagoda?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – sortare de imagini adecvate temei; (A) – Marele 
Zid Chinezesc; (Ș) – 10 lucruri uimitoare despre China (enciclopedii); (N.A.) – Pagoda 
ADE – Activitate integrată – O căsuță pentru fiecare – activitatea 23, Pipo nr. 6 (171) 
– convorbire; colorare; numerație; forme geometrice; traseu aplicativ: Drumul chinezului; 
moment de lectură – Poveste chineză – la alegerea cadrului didactic (ML)
ALA – Joc sportiv: Întrecerea; Joc în aer liber
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 sărbători chinezești cunosc? 
Exemple: Festivalul lampioanelor, Anul Nou Chinezesc, Sărbătoarea primăverii etc.)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (A) – Săr-
bătoarea primăverii – desen; (C) Cel mai lung pod din lume;  (N.A.)  Desene cu bețișorul.
ADE – Activitate integrată Umbra Dragonului + Diferențe – activitățile 24, 25 Pipo nr. 6 
(171) – realizează o poveste pe baza ilustrațiilor prezentate (ML); convorbire; colorare; iepure/ 
morcov – modelaj din plastilină; joc didactic 
ALA – Joc distractiv: Vine dragonul! 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


