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MIJLOACE DE TRANSPORT 

LUNI 

DOMENIUL DOS( om si societate) 

Convorbire despre mijloacele de transport 

Se vor purta discutii cu copiii despre diferitele mijloace de transport. Vom incepe printr-o 

serie de intrebari despre cum calatoresc ei,ce mijloace de transport cunosc , ne vom lega de 

mijloacele de transport folosite in familie, pentru a familiariza copilul cu subiectul. Vom 

prezenta o imagine ce cuprinde toate tipurile de mijloace de transport ce exista. Vom incerca 

sa identificam impreuna cu copiii mijloacele de locomotie. 

 

 

 

 

Vom imparti apoi mijloacele de transport in trei mari categorii: 

Mijloace de transport pe uscat: sunt acele mijloace de transport ce se deplaseaza pe strada, 

sina de tren sau sina de tramvai. Ele sunt numeroase .Vom da cateva exemple): masina, 

autobuz, troleibuz, camioneta, tramvai, tren , metrou, etc. Vom exemplifica apoi printr-o 

imagine. 
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Mijloacele de transport pe apa: sunt cele care se navigheaza pe ape transportand atat marfuri 

cat si persoane. Acestea pot fi: vapoare, barci cu motor, barci cu vasle, submarine, etc. 

 

Mijloacele de transport aeriene sunt cele care se deplaseaza in aer. Acestea sunt: avioanele, 

elicopterele, baloanele  cu aer, etc. 
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In urma informatiilor descoperite se va rezolva fisa de lucru: 
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MARTI 

Educarea limbajului: 

- Se va realiza o activitate de memorizare pe baza poeziei “Semaforul” 

-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. 

 

SEMAFORUL 

Toţi copiii pot să vadă, 

Semaforu-n colţ de stradă. 

Trei ochi are şi-i arată 

Rând pe rând, nu toţi odată. 

Fiecare ochi grăieşte: 

Ochiul roşu te opreşte, 

Ochiul galben, când apare, 

Spune: „Stai în aşteptare!” 

Ochiul verde vrea să zică: 

„Treci acuma fără frică! 
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Semaforul este format din trei culori: verde, galben si rosu.  

Coloreaza corespunzator culorile semaforului. 
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MIERCURI 

Activitate matematica 

Numaram cu ajutorul mijloacelor de transport. 

Fisa de lucru 
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JOI 

Domeniul DEC( estetic –creativ) 

Auditie de cantece despre mijloace de transport: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HevFonn-T0 

https://www.youtube.com/watch?v=KBbqvq5sTkg 

 

Picteaza mijlocul preferat de transport: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HevFonn-T0
https://www.youtube.com/watch?v=KBbqvq5sTkg
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VINERI 

Activitate practica: 

Realizati la alegere unul dintre mijloacele de transport prezentate: 

 

Avionul colorat Pentru acest avion colorat veți avea nevoie de un cârlig de lemn, acuarele, bețe de 

înghețată și lipici. 

 

Această mașinuță este foarte simplu de realizat! Aveți nevoie de o farfurie de carton, o foarfecă, lipici 

și câteva bucăți de carton colorat care v-au rămas de la alte proiecte. 
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Mașini de curse 

 Pentru aceste mașini haioase veți avea nevoie de tuburi de carton, acuarele, carton negru și alb 

pentru roți, lipici și o foarfecă. 

 

Bărcuțe din bureți de vase  

O activitate foarte ușor de realizat pentru care veți avea nevoie de bureți de vase, paie de plastic și 

bucățele de carton. 

 


