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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 știu despre obiceiurile de celebrare a primăverii? 
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Moment de lectură (ML) – Legenda ghiocelului 
(lectura educatoarei); (Ș) – Flori de primăvară – sortare imagini; (A) – Zâna Primăvara – 
pictură; (C) – Castelul zânei Primăvara; (J.R.) – Suntem grădinari!
ADE – Activitate integrată – Ce să fie? Ce să fie? + Primăvara, forme și culori – 
activitățile 1, 5 din Pipo nr. 7 (172) – poezie; memorare; colorare; cântec de primăvară; 
moment de mișcare: Dansul florilor 
ALA – Joc de mișcare: Din floare-n floare! 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 mărțișorul?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Povestește după imagini; (A) – Mărțișor 
pentru mama – desen; (Ș) – Din jumătate – întreg (Găsește jumătatea fiecărui mărțișor); (C) 
– Atelierul de mărțișoare; (N.A.) – Șnurul de mărțișor
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre ... mărțișor + Jocuri – activitățile 2, 6, 
Pipo nr. 7 (172); Moment de lectură (ML) – Povestea mărțișorului; convorbire; colorare; colaj
ALA – Joc de atenție: Găsește mărțișorul! 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 dim. (împărtășirea cu ceilalți – Ce este mai bine: să primești sau să oferi?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (Ș) – Grupează după două criterii; (A) – Cel mai 
frumos cadou – desen; (N. A) – Desenăm cu bețișorul pe nisip, numerele de la 1 la 10.
ADE – Activitate integrată – Mărțișoare pentru fiecare! + Colorează – activitățile 3, 9, Pipo nr. 
7 (172); desenare; colorare; numerație; confecție jetoane; inventăm o poveste pe baza ilustrațiilor 
de la activitatea 8 (ML)
ALA – Joc de mișcare: Prinde hoțul!; Joc 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

11.30-13.00

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor, deprinderi specifice servirii mesei.
ALA – Joc liber
ADP – Întâlnirea de dimineață (împărtășirea cu ceilalți – Cum alegi un mărțișor?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (A) – Mărțișor pentru mama – modelaj în plas-
tilină; (B) – Ghicește ce mărțișor este!  (Scoate capul din zăpadă,/ Primăvara să o vadă!; Îl 
știți și voi/ Că în loc de trei, are patru foi!; Cine-i gâza minunată,/ Roșie, îmbulinată? etc.); 
(Ș) – sortare jetoane; (C) Taraba pentru mărțișoare
ADE – Activitate integrată – Mărțișoare buclucașe  – activitatea 6, Pipo nr. 7 (172); 
numerație, colorare; realizează un mărțișor, folosind tehnica răsucirii hârtiei – quilling
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 cuvinte cunosc a căror denumire 
conține litera O?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) –  Rățușca cea urâtă – lectură după imagini (ML); 
(A) – Realizează un desen, pornind de la litera O; (Ș) – Grupează după formă; (N. A) – Litera 
O. (J.M.) – puzzle cu povești
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara Literelor – Sunetul și litera O + Boboceii de rață 
– activitățile 7, 8, Pipo nr. 7 (172) – convorbire; joc didactic; memorizare; colorare; trasare; 
ALA – Joc sportiv: Întrecerea; Joc de mișcare; Rațele și vânătorii
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: PRIMĂVARA CEA FRUMOASĂ
Tema anuală de studiu:                  Proiect special: Primul mărțișor
CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

Avizat:

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: REZOLVAREA CONFLICTELOR

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  2/3                            Tema proiectului: PRIMĂVARA CEA FRUMOASĂ
Tema anuală de studiu:                   Proiect special: Case și căsuțe
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 – Unde locuiești: la casă sau la bloc?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (A) – Căsuța vitorului – desen (exercițiu de imag-
inație); (B) – Case din povești (Mănușa, Căsuța iepuraului, Degețica etc.);  (Ș) – Tipuri de case 
în lume; (M.L.) – Cei trei purceluși; (C) – Zgârie-nori 
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre cum se construiește o casă + Rase și 
case – activitățile 16, 19, Pipo nr. 7 (172); – convorbire, colorare; memorizare, joc didactic
ALA – Joc de atenție: Ascultă comanda la mine!; 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 viețuitoare cunoști, care își poartă 
căsuța după ele? (melcul, țestoasa)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (A) – Melcul/Țestoasa; (B) – Cuvinte care au mai 
multe înțelesuri (de ex., boboc, liliac etc.); (N. A.) Melcișori; (Ș) – multe/puține; 
ADE – Activitate integrată – Melcul, un constructor desăvârșit + În „grădinița” lui Pipo, ac-
tivitățile 10, 17, Pipo nr. 7 (172) – convorbire, colorare, ghicitoare, numerație, cântec: Melc, 
melc, codobelc; (ML) – Continuă povestea! A fost odată o buburuză mică-mică de tot. Ea își 
făcuse căsuța în crăpătura scoarței unui ... Buburuza Zuza, căci așa o chema, nu avea curajul 
să iasă din ... ei. Dar iată că, într-o zi, o pală de ... mai puternică, o smulse pe Zuza din căsuță. 
Speriată, aceasta întinse ...  și – ce să vezi? – Zuza ...  ; 
ALA – Joc de micare: Întrecerea; 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 dim. (împărt.cu ceilalți – Ce știu despre „căsuțele” viețuitoarelor de la fermă?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (Ș) – Pune în pereche fiecare viețuitoare cu 
adăpostul potrivit; (A) – Ferma bunicilor; (N. A.) Căsuța Tremurici
ADE – Activitate integrată – Inuka știe multe despre … adăposturile animalelor de la fermă 
+ Piu, piu, piu! – activitățile 11, 15, Pipo nr. 7 (172) – convorbire, memorizare, numerație, 
modelează din plastilină o viețuitoare de la fermă și „căsuța” ei; (M.L.) – Căsuța iepurașului
ALA – Joc de mișcare: Adună oițele!; 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.(împărt. cu ceilalți – Tu ai în casă un prieten necuvântător? Povestește!)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Citire de imagini adecvate temei; (Ș) – Grupare  
mare/mic; (A) – Câinele ; (N.A.) – Cotețul; (J.M.) Domino
ADE – Activitate integrată – Câinele și cățelul – fabulă (poveste în versuri), adaptare după 
Grigore Alexandrescu – activitatea 13, Pipo nr. 7 (172) – memorizare, colorare, dicționar, 
modelaj în plastilină  – câinele/cățelul
ALA – Joc de mișcare: Cine ajunge primul? 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 materiale folosesc viețuitoarele 
pentru a-și construi căsuța?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Construiește povestea după imagini! (ML); 
(Ș) – Joc logic; (N.A.) Cuiburi 
ADE – Activitate integrată – Rândunica + În pădure  – activitățile 12, 14, Pipo nr. 7 (172) – 
(ML) – Degețica; convorbire, trasare, colorare, memorizare, numerație
ALA – Joc distractiv: Păsărică, mută-ți cuibul! Joc în aer liber  
ADP – Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor.

Proiectare 
activități pentru 
săptămâna ur-

mătoare și com-
pletare în Condica 

de evidență a 
activității didac-
tice din educația 

timpurie

ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: REZOLVAREA CONFLICTELOR

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura
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ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR: REZOLVAREA CONFLICTELOR

CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna –  3/3                            Tema proiectului:  PRIMĂVARA CEA FRUMOASĂ
Tema anuală de studiu:                   Subtema/tema săptămânală: Eliberarea Primăverii
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 flori de primăvară cunoști?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) ghicitori despre florile de primăvară (A) – Flori 
de primăvară – pictură; (C): Castelul florilor; (N.A.): Florile
ADE – Activitate integrată – Rapsodii de primăvară +  Vioreaua – activitățile 20, 22, Pipo 
nr. 7 (172) – memorizare; trasare, colorare, cântec: Vine, vine, primăvara!; (ML) – Legenda 
Viorelei
ALA – Joc sportiv: Ștafeta florilor; 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 dim. (împărtășirea cu ceilalți – Ce știi despre lalea?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Puzzle – Degețica; (Ș) – Olanda – Țara 
lalelelor; (A) – Covor de lalele – pictură; (C) – Sere pentru flori; (N.A.) – Bulbii
ADE –  Activitate integrată Inuka știe multe despre cum se înflorește o lalea + Labirint – 
activitățile 21, 23, Pipo nr. 7 (172) – convorbire; colorare; activitate practică: De la bulb la 
floare; dicționar, desen, trasare 
ALA – Joc de mișcare:  joc liber; Joc de atenție: Ascultă clopoțelul!
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 – P, de la primăvara. Ce alte cuvinte 
cunoști a căror denumire începe cu litera P?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes (B) Sortare de imagini adecvate temei; (A) – Tablou de 
primăvară; (Ș) – Câte sunt din fiecare? (N.A.) Litera P
ADE – Activitate integrată – Călătorie în Țara Literelor – Sunetul și litera P – activitatea 24, 
Pipo nr. 7 (172) – memorizare, trasare, colorare, Legenda Primăverii (ML) – lectura educatoa-
rei
ALA – Joc sportiv:  Papuceii primăverii; 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 – Care este anotimpul tău preferat?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – sortare de imagini adecvate temei; (A) – Eu și 
Primăvara; (Ș) – sortare după criteriul mărimii; (N.A.) – Muguri de primăvară 
ADE – Activitate integrată – Eliberarea Primăverii  – activitatea 26, Pipo nr. 7 (172) – 
povestea educatoarei (ML), convorbire, colorare, traseu aplicativ: Drumul Primăverii;
ALA – Joc sportiv: Cursa anotimpurilor; 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 cuvinte cunoști a căror denumire 
începe cu litera R?)
ALA – Jocuri libere pe centre de interes; (B) – Frământări de limbă: „Rică nu știa să zică râu, 
rățușcă, rămurică”. Dar de cînd băiatu-nvață poezia despre rață, Rică a-nvățat să zică râu, 
rățușcă, rămurică”.; (A) – Rândunica – desen; (N.A.) Rândunica – desen cu bețișorul.
ADE – Activitate integrată Călătorie în Țara Literelor – Sunetul și litera R + Vrăbiuța har-
nică – activitățile 25, 27, Pipo nr. 7 (172); – moment de lectură (ML); memorizare, trasare, 
colorare; Litera R – modelaj din plastilină 
ALA – Joc distractiv: Zboară, zboară, vrăbiuța! 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


