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IN LUMEA INSECTELOR 

LUNI 

Cunoasterea Mediului: 

-Se va purta o discutie cu prescolarii pe aceasta tema, discutie bazata pe intrebari si raspunsuri: “Ce vietuitoare 

cunoastem noi, care traiesc in tara noastra?” “Ce credem noi ca sunt insectele?” “La ce ajuta insectele?” “Ce fac 

ele?” “Cum supravietuiesc?” “Ce insecte cunoastem noi?”, etc. Discutia se va baza pe informatiile de mai jos:  

ALBINA 

 

Albinele trăiesc în cuiburi numite stupi 

Stupii sunt formaţi din ceară, iar aici albinele strâng mierea şi îşi îngrijesc „copiii” 

Tipuri de albine într-un stup: 

- matca – aceasta depune ouă. O matca poate depune pana la 2000 oua intr-o zi 

- albine lucrătoare – culeg polen şi nectar din flori, hrănesc puii de albină, construiesc fagurii şi protejează 

stupul, fac curat in stup. 

- trântori – aceştia sunt masculii albinelor şi ajută matca să depună ouă.  

Partile componente ale corpului unei albine: 

 albina are 2 antene situate de o parte şi de alta a capului, care conţin mii de senzori: unii pentru atingere, 

alţii pentru miros şi alţii pentru gust 

 albina are 2 ochi compuşi care ocupă o mare parte a suprafeţei capului; fiecare ochi este compus din mii de 

ochi mai mici – omatidii 
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 albina are 3 ochi simpli numiţi oceli, care sunt situaţi în creştetul capului 

 albina are o trompă cu ajutorul căreia strânge polenul şi nectarul din flori 

 albina are 2 perechi de aripi (anterioare şi posterioare) şi 3 perechi de picioare 

 albina (cu excepţia trântorului) are 1 ac conectat la un săculeţ mic de venin. Când înţeapă, acul albinei se 

desprinde de corpul acesteia şi în cele din urmă albina moare. 

 

 
 

BUBURUZA 

 
 

Buburuza este o insecta. 

 

Ciclul de evoluţie al buburuzei este : 

-ou – larvă – pupă – buburuză adult 

 

 Buburuza are 6 picioruşe şi două perechi de aripi: aripi anterioare şi aripi posterioare (aripile 

posterioare sunt mai fragile, aşa că şi le ascunde sub aripile anterioare pentru a le proteja). 

 Buburuza poate să zboare (pentru aceasta se foloseşte de aripile posterioare). 
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 Grădinarii iubesc buburuzele deoarece acestea se hrănesc cu păduchi de plante (nişte insecte 

minuscule care distrug culturile din grădini), deci este benefica pentru plante si nu daunatoare. 

 Majoritatea buburuzelor sunt roşii cu buline negre (2, 7 sau chiar 14 buline negre), dar există şi 

buburuze portocalii sau galbene cu buline negre, buburuze negre cu buline roşii, fără buline sau 

chiar cu pătrăţele! 

 

Culoarea reprezintă un mijloc de descurajare a speciilor inamice.  

Pentru a se proteja, buburuza se preface moartă sau secretă un lichid, la nivelul articulațiilor de la picioare, 

care le dă un gust neplăcut. 
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ALTE INSECTE: 

 
GREIERELE: 

 

 
FLUTURELE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gradinita cu P.P. ,,Casuta cu Povesti” Craiova 
Grupa Mare 
Subtema: “IN LUMEA INSECTELOR” 
Educatoare: Neagoe Theodora Georgia 
 

MUSCA: 

 
 

 

FURNICA: 
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In urma informatiilor descoperite se va rezolva urmatoarea fisa de lucru: 

FIŞĂ DE LUCRU 

 Denumeşte insectele din imagine; 

 Încercuieşte insecta a cărei căsuţă este stupul; 

 Taie cu o linie imaginile care nu se potrivesc; 

 Colorează insectele folosind culorile potrivite. 
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MARTI 

-Educarea limbajului: 

- Se va realiza o activitate de memorizare pe baza poeziei “Gospodina”- de Otilia Cazimir. 

Activitatea de memorizare:  

-Se recita poezia model. Odata cu recitarea poeziei se explica cuvintele necunoscute si continutul ideilor transmise de 
aceasta.  

-Se spune prima strofa model  

-Se spune prima strofa de catre copii  

-Se spune a doua strofa model  

-Se spune a doua strofa de catre copii.  

-Se spune prima strofa impreuna cu a doua.  

-Se spune a treia strofa model.  

-Se spune a treia strofa de catre copii   

-Se spune intreaga poezie de catre copii.  

- -Dupa invatarea poeziei se poate trece la recitarea acesteia respectand anumite elemente de intonatie si eventual 
efectuand anumite miscari in functie de continutul poeziei. 

GOSPODINA 

de Otilia Cazimir 

O furnică duce-n spate 

Un grăunte jumătate. 

– Încotro fugi, surioară? 

– Ia, mă duc şi eu la moară! 

 

Şi-s grăbită, şi-s grăbită, 

Că mi-i casa negrijită, 

Şi mi-s rufele la soare, 

Şi copiii cer mâncare… 

 

Nu, la noi în muşuroi 

Nu e timp pentru zăbavă: 

Că de n-am fi de ispravă, 

Ar fi vai si-amar de noi! 
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Colorare: 

Se va solicita copiilor sa utilizeze creioanele colorate si sa coloreze, la alegere, una dintre imaginile de mai jos, 

respectand spatiul dat, dar si realizand o corespondenta intre culorile elementelor in realitate si culorile utilizate in 

colorare. Activitatea de colorare poate fi inlocuita cu una de modelaj/ desen/pictura libera. 

-COLOREAZA UNA DINTRE IMAGINILE URMATOARE UTILIZAND CULORILE ADECVATE: 
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MIERCURI 

1. Activitate matematica- fisa de lucru 

In cazul in care nu avem posibilitatea unei imprimante, se va realiza o activitate sub forma de joc didactic in cadrul 

careia copiii vor avea aproximativ aceleasi cerinte ca in fisa de lucru utilizand jucarii, obiecte din casa aflate la 

indemana. Prima cerinta a jocului: Avem un sir de obiecte si solicitam copilului sa ia al treilea obiect din sir, sa  

atinga primul obiect, etc, a doua cerinta, sa formam grupe de un anumit numar de obiecte, apoi sa asociem cifra 

corespunzatoare numarului de obiecte din grupa respectiva . Jocul poate fi continuat si cu o a treia cerinta prin care 

avem perechi de cifre frumos colorate (magnetice, din carton) si incercam pentru fiecare cifra sa-i gasim surioara.  

FISA DE LUCRU 

1. Incercuieste prima,a treia si a sasea albinuta apoi coloreaza-le doar pe acelea. 

 

 
 

2. Formeaza grupe de elemente de acelasi fel. Scrie in chenarul de sub fiecare grupa cifra corespunzatoare 

numarului de elemente: 
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3. Ajuta albinutele sa gaseasca floarea pe care trebuie sa se aseze trasand o linie de la cifra de pe albinuta la cifra 

corespunzatoare de pe floare:  

 

                

          2                      5                       3                       6                     8                    7 

 

           

 

           5                      3                       2                       7                        6                       8 

 

 

 

2. Traseu aplicativ:  

Ajuta Albina sa ajunga la flori: Se va realiza un traseu aplicativ, un drum cu obstacole formate din diferite 

obiecte din casa, la un capat al acestuia va exista o albinuta (de plus, desenata,etc), iar la celalalt capat un buchet de 

flori/o floare. copilul va trebui sa parcurga traseul, sa treaca de toate obstacolele, pentru a ajuta albinuta sa ajunga 

la flori. La final copilul va fi recompensat cu miere. 
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JOI 

1. Educarea Limbajului 

FISA DE LUCRU 

1. Denumeste insectele din imaginile de mai jos. Desparte in silabe denumirea acestora si reprezinta grafic 

silabele in chenarele de mai jos folosind o liniuta orizontala pentru fiecare silaba.  

 

                      
 

 

2. Coloreaza doar imaginile a caror denumire incepe cu sunetele A, F respectiv B: 

 

   
 

3. Alcatuieste propozitii din minim trei cuvinte despre insectele din imaginile de mai jos: 
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Fisa de lucru poate fi inlocuita cu un joc didactic cu aceleasi cerinte: Avem cateva imagini cu insecte, desenate, 

insecte de plastic, hartie sau obiecte din casa diverse, copilul va extrage un element si il va desparti in silabe 

urmand ca apoi pe o foaie alba sa traseze cate o liniuta orizontala pentru fiecare silaba. A doua varianta de joc este 

reprezentata de alegerea dintr-o gramada de imagini/obiecte doar pe acelea a caror denumire incepe cu sunetele 

A,F si B, iar apoi a treia varianta este reprezentata de extragerea unor obiecte dintr-un cos/sac si formularea unor 

propozitii despre acesta din minim trei cuvinte. 

2. Pictura (tehnica stampilarii) 

Realizeaza buburuzele din imaginea alaturata utilizand un dop de pluta pentru realizarea corpului si o 

pensula pentru realizarea capului, antenelor, picioruselor si bulinelor negre. 
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VINERI 

Activitate practica: 

Realizeaza la alegere una dintre lucrarile din imaginile alaturate.: 

 Materiale necesare: Lipici, Hartie Colorata, Foarfeca 

Materiale necesare: Foarfeca, lipici, tub carton, hartie colorata. 

 Materiale necesare: Foarfeca, lipici, tub carton, hartie colorata 
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FISA DE LUCRU 

 

Deseneaza pe fiecare buburuza atatea buline cate iti arata cifra. Coloreaza buburuzele. 
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Alte activitati: 

 

Joc de rol: De-a apicultorul 

Joc de masa: Puzzle pe orice tema 

Constructii: Stupul albinelor 

Arta: Modelez insecta mea preferata 

Stiinta: Enciclopedii, Carti, filmulete pe aceasta tema 

Lectura de 10,  

Activitati gospodaresti 
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ACTIVITATI LA ALEGERE 

 

 Aceste activitati/ fise vor fi realizate doar daca, copiii solicita acest lucru. 

 

 

Continua sa numeri si completeaza cifrele lipsa de pe omida. 
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Continua sa colorezi si respecta ordinea culorilor 
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Continua sa colorezi omida respectand culorile dar si ordinea lor. 
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Ajuta insect sa ajunga unde doreste trasand liniile punctate. 
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Ajuta insect sa ajunga unde doreste trasand liniile punctate. 
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Ajuta insect sa ajunga unde doreste trasand liniile punctate. 


