PROIECT TEMATIC 1

TEMA PROIECTULUI : MAGIA SĂRBĂTORILOR
PERIOADA: 04.12-24.12.2017
SUBTEME (Direcții de dezvoltare)
1. MOȘ NICOLAE
2. CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOAREA BUCURIEI
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE
Domeniul Limbă şi comunicare:
-

să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor;
să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv;
să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderi motrice elementare necesare folosirii acestora;
să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor, cifrelor, învățând să le traseze

Domeniul Ştiinţe:
-

să recunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare;
să recunoască şi să descrie verbal anumite transformări din mediul apropiat;
să comunice impresii, idei pe baza celor observate;
să efectueze operații și deducții logice, în cadrul jocurilor cu piese geometrice;
să numere de la 1 la 5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte și cifrele corespunzătoare;

Domeniul Om şi societate:
-

să descrie și să identifice elemente locale specifice țării noastre (elemente de istorie)
să înteleagă relaţiile spaţiale, să plaseze diferite obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze el însuşi în raport cu un
reper dat;
să trăiască în relație cu cei din jur; stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță, armonie, concomitent cu
învățarea autocontrolului;
să efectueze operații cu grupe de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date
să cunoască diferite materiale de lucru, din natură sau sintetice;
să-și formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

Domeniul Estetic si Creativ:
-

să redea teme plastice specifice desenului;
să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici ale picturii;
să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi colori în mediul înconjurător;
să interpreteze liber, creativ, lucrările plastice exprimând sentimente estetice;

Domeniul Psihomotric:
-

să fie capabil să execute mişcări motrice de bază;
să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
să manifeste în timpul activitaţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, etc.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIU COPIII DESPRE TEMĂ
-Iarna vine Moş Crăciun şi Moş
Nicolae
-Moş Nicolae lasă dulciuri în
ghetuţe
-Moșul lasă o nuielușă pentru copiii
care nu au fost cuminți
-Împodobim bradul
-Merg la colindat
-Primesc daruri

CE NU ȘTIU ȘI VOR SĂ AFLE
COPIII DEPRE TEMĂ
-Semnificaţia Crăciunului şi a
bradului împodobit
-Cine a fost Sfântul Nicolae?
-Cine a fost Moș Crăciun?
-Să înveţe colinde
-Care este mesajul colindelor?
-Ce costumaţie au colindătorii?
-Cum se sărbătoreşte Crăciunul în
satul natal?
-Cu cine pot împărtăşi bucuria
sărbătorilor de iarnă?

CE AU ÎNVĂȚAT COPIII ÎN
CADRUL PROIECTULUI
-Cine a fost Sfântul Nicolae?
-Care este semnificația Crăciunului?
-Tradiții și obiceiuri de Crăciun
-Care este mesajul colindelor?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ: FIȘE DE LUCRU DIN VOLUMUL PIPO NR.3, cărți și albume despre iarnă, imagini cu aspecte de
iarnă, jetoane, biblia povestită copiilor, CD-uri tematice, coli de scris, creioane colorate, caiete speciale și fișe de lucru,
puzzle, jocuri de masă adecvate temei, CD-player,cd-uri cu cântece, povești
STIINȚĂ: coșuri, covigi, nuci, crenguțe de brad, conuri de brad, jetoane, fișe de lucru adaptate temei, jocuri manipulative
cu diferite sarcini de sortare și clasificare.
ARTĂ: FIȘE DE LUCRU DIN VOLUMUL PIPO NR.3, hârtie albă, hârtie glasată, autocolant, hârtie creponată,
materiale din natură, vase cu apă, tempera, figurine lut, polistiren, carioca, forfecuțe, lipici, creioane colorate/cerate, tabla,
markere, plastilină, planșete.
JOC DE MASĂ: basme în bucățele, domino, mozaic, mărgele, materiale din natură de diferite forme/ mărimi, joc cu
ștampile, șabloane pentru copiere în contur și pe contur;
JOC DE ROL: păpuși, coșulețe, trăistuțe, costume populare, cadouri, fundițe, brăduț de platic (ex de jocuri de rol: ,,La
colindat”, ,,În atelierul lui Moș Crăciun’’, ,,La masă, în zi de sărbătoare” etc.)
CONSTRUCȚII: seturi de construcție: cuburi plastic, combino, arco, material mărunt, jucării, personaje în miniatură,
materiale din natură: castane/ghinde/nuci, vitocomb.

