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LUNI - DOMENIUL STIINTA – OBSERVARE (NARCISA) 
 

ESTE DE PREFERAT CA PE PARCURSUL ACTIVITATII COPILUL SA AIBA O FLOARE 

NATURALA IN MANA, IN CAZUL IN CARE ACEST LUCRU NU ESTE POSIBIL SE 

INLOCUIESTE CU O IMAGINE MARE DINTR-O CARTE/ CAIET, SAU UNA 

PROIECTATA PE LAPTOP, CALCULATOR, TELEVIZOR. 

PENTRU A SCURTA TIMPUL EU AM SCRIS SUCCINT RASPUNSURILE, INSA 

TREBUIE SA INSISTAM PE RASPUNSURILE COMPLETE, PUSE IN PROPOZITII 

(EXEMPLU PRIMA INTREBARE) 

Se va pune accent pe cunoştinţele ancoră: 
 

„În ce anotimp suntem?” 
 

Noi suntem in anotimpul primăvara. 
 

„Cum stim ca a sosit anotimpul primavara? Care sunt semnele?” 
 

....vremea se incalzeste, copacii infloresc, pasarelele canta, apar iarba, 

florile, insectele etc... 

„Ce floare este numită vestitorul primăverii?” 
 

… ghiocelul 
 

„Ce alte flori de primăvară mai cunosti?” 
 

… ghiocel, zambila, viorele, lalele. 
 

Impreuna privim floarea din mana copilului 
 

„Ce floare crezi ca ai tu in mana?” 



 

 

 

... o narcisa 
 

„Ce culoare au florile de narcise?” 
 

…galbene. 
 

Indemnam copiii să pipăie petalele florilor, astfel vom constata 

că acestea sunt mătăsoase. 
 

Vor fi apoi stimulaţi să folosească analizatorul olfactiv pentru a 

stabili mirosul narciselor. 
 

Copiii vor preciza că narcisele sunt flori parfumate. Mirosul 

acestora este plăcut. 

Se face o sinteză parţială, prin care se concluzionează 

caracteristicile florii: culoare, mărime, miros. 
 

„Ce părţi componente ai mai descoperit la această plantă?” 
 

… are tulpină şi frunze. 
 

„Cum este codiţa narcisei?” 
 

…lungă şi dreaptă. 
 

„Ce culoare are aceasta?” 
 

…este verde. 
 

„Dar frunzele cum sunt?” 
 

„Cu ce seamănă?” 
 

… sunt lungi ca nişte săbiuţe şi sunt tot verzi. 
 

„Ce rol crezi că are tulpina pentru floare?” 



Daca este posibil aratam copilului o narcisa cu tot cu radacina, pentru a vedea bulbul. Daca nu, imaginea de mai jos si imaginea de la 

inceputul documentului este destul de sugestiva pentru ei. 

 

 
Discutam despre forma acesteia. 

 

Prin tulpină trece apa pentru a hrăni floarea. 
 

 



Florile înfrumuseţează parcurile, grădinile şi împodobesc locuinţele. Acestea sunt formate din: RADACINA, TULPINA, FRUNZE SI 

FLOARE. Radacina narcisei se numeste BULB. 

DACA ESTE POSIBIL SE DA O FISA DE COLORAT CU O NARCISA DINTR-O CARTE, CAIET, SAU (PENTRU CINE ARE TALENT) DESENAM O 

NARCISA. SE INSISTA ASUPRA ADOPTARII UNEI POZITII CORECTE PE SCAUN SI A TINERII IN MOD CORECT CREIONUL IN MANUTA 

DREAPTA. SE INCALZESC MUSCHII MICI AI MAINI. COPIII STIU CUM (INCHIDEM SI DESCHIDEM PUMNISORII DE MAI MULTE ORI, FACEM 

MORISCA INAINTE SI INAPOI, SA AUZIM CUM PLOUA MAI TARE, MAI TARE… PANA RASARE SOARELE.) SPOR LA TREABA!       

 

“Ce forma ti se pare tie ca are radacina narcisei? Cu ce seamana?” 
 

…este rotundă, ca o ceapă. 
 

„La ce îi foloseşte florii rădăcina?” 
 

Cu ajutorul ei floarea îşi ia hrana şi tot datorită ei floarea stă fixată în pământ. 
 

Facem astfel o sinteza a informatiilor: narcisele cresc în parcuri şi grădini. Pentru a înflori au nevoie de apă şi căldură. 
 



 



ALTE SUGESTII DE ACTIVITATI: 

• “CITIM” IMAGINI CU FLORI DE PRIMAVARA 

• VIZIONAM FILMULETE CU FLORI DE PRIMAVARA: 
https://www.youtube.com/watch?v=hxFv- 

8s_YqI&fbclid=IwAR3XhDxi0V20GWJub9CPQsPzAlx-WQcQv4n2zy0v14iYLleTAWuVzsbOF6I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh82apOkQik 

 

• AUDITIE MUZICALA : 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20 

• LECTURA DE 10 

https://www.youtube.com/watch?v=hxFv-8s_YqI&amp;fbclid=IwAR3XhDxi0V20GWJub9CPQsPzAlx-WQcQv4n2zy0v14iYLleTAWuVzsbOF6I
https://www.youtube.com/watch?v=hxFv-8s_YqI&amp;fbclid=IwAR3XhDxi0V20GWJub9CPQsPzAlx-WQcQv4n2zy0v14iYLleTAWuVzsbOF6I
https://www.youtube.com/watch?v=uh82apOkQik
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20


MARTI – ACTIVITATE PRACTICA (ZAMBILA) 

➢ MEMORIZARE (NARCISA) 

ASTAZI VOM CONFECTIONA O ZAMBILA DIN COLI COLORATE. TUTORIALUL IL 

AVETI AICI: https://www.youtube.com/watch?v=WWFZhAMLLoQ 
 

ASTEPTAM POZE SA VEDEM CE MINUNATII V-AU IESIT!           

 

 

VA PROPUNEM POEZIA SAPTAMANII: 
 

 
CUM DESFASURAM CORECT 

ACTIVITATEA DE MEMORIZARE? 

In primul rand se fac exercitii de 

respiratie, onomatopee, usoare 

framantari de limba, emitere de 

sunete cu cei mici. 

Apoi citim integral textul poeziei. 

Citim rar, cu intonatie. 

Pasul urmator: se fixeaza si se 

explica titlul, se reia fiecare strofa si 

se discuta cu cei mici textul poeziei, 

explicand in acelasi timp cuvintele necunoscute (daca exista) 

Dupa ce a fost parcurs intreg textul se trece la memorarea primei strofe (primele 4 

versuri) 

Pe rand, repetam cate un vers. Noi spunem primii, copiii repeta dupa noi. Continuam 

pana la finalul primei strofe. Si repetam asta de 2-3 ori. 

Se trece la strofa urmatoare, parcurgand aceiasi pasi, doar ca acum se recita la final 

cumulate cele doua strofe. Intotdeauna dupa ce se memoreaza strofa noua, se 

repeta si strofele anterioare. La final, pentru fixare se realizeaza recitarea in lanț: 

copilul, ajutat sau nu, recita integral textul poeziei. Pentru a face memorizarea mai 

distractiva, putem pune in practica, dupa ce s-a fixat intr-o oarecare masura textul 

poeziei, un joc in care participa si copilul, si ceilalti membrii ai familiei. Incepem cu 

titlul poeziei, mami poate spune primul vers, sora/fratele/bunica sau chiar copilul 

daca suntem doar in 2 continua cu urmatorul vers si tot asa pana terminam poezia. 

SUCCES!      

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


MIERCURI: ACTIVITATE MATEMATICA (Multimi colorate de 

prin casa adunate) 

POVESTEA FLORILOR (lectura educatoarei – de 

data aceasta lectura parintilor ) 

MULTIMI COLORATE DE PRIN CASA ADUNATE 

Sugestii metodice: ideal este ca aceasta activitate sa se desfasoare cu 

flori de primavara de orice forma (naturale, din plastic, decupate etc). Insa 

daca nu dispunem de aceste materiale le putem inlocui cu diverse obiecte din 

casa: jucarii, paste din bucatarie de forme diferite, forme geometrice decupate 

de dumneavostra din coli colorate (doar cerc si patrat momentan) – aici ne 

putem juca mai mult cu formele (patrate/cercuri albastre/verzi/galbene etc– 

patrate/cercuri rosii/mov/roz etc, patrate/cercuri mari – patrate/cercuri mici). 

Daca doriti sa numarati elementele unei multimi lucram doar in limita 1-2. 

Sugestiile de mai jos merg adaptate pe orice obiect ati folosi: 

Se asaza toate materialele pe o masuta in fata copilului. Adresam intrebari: 

*Ce avem pe masuta? (flori, paste de diferite forme, figure geometrice etc). 

*Hai sa o ajutam pe Zana Primavara sa imparta aceste lucruri in 2 multimi in 

functie de forma lor. De exemplu vom pune cercurile/zambilele/pastele 

rotunde intr-o multime, pe care o numim….? (multimea zambilelor, multimea 

cercurilor etc), Vom proceda la fel si cu celelalte lucruri ramase. Multimea 

aceasta o numim multimea…. (patratelor, narciselor etc) 

 
 

*Impreuna comparam cantitatea din cele 2 multimi “Ce observi la cele 2 

multimi?” 

Ex.: “Intr-o multime sunt mai multe masinute” sau “In grupa mingiilor sunt mai 

multe mingii decat fluturasi in multimea fluturasilor” sau “Multimea 

fluturasilor are mai putine elemente decat multimea masinutelor” etc 

Continua masa pana se epuizeaza variantele: culori, forma, marime etc 

!!! Pentru nivelul 3-4 ani o activitate ar trebui sa dureze maxim 20 min. 



POVESTEA FLORILOR 
 

Acum o mulţime de ani a existat o scurtă vreme în care fiecare floare era 

de fapt o mică zână cu puteri deosebite. 

În timpul zilei florile răspândeau parfumuri frumoase şi bucurau ochii 

oamenilor, iar în timpul nopţii se transformau în zâne şi făceau tot felul de 

fapte bune. Toate florile se aflau în grija Primăverii. Ea le dădea nume, ea le 

ajuta să crească frumos, ea le învaţa cum să răspândească cele mai minunate 

parfumuri şi tot ea trebuia să fie atentă ca nici o zână să nu uite să se 

transforme înapoi în floare când se apropiau zorii zilei. 

Primăvara avea o grămadă de treabă, iar zânele au ȋnceput să facă o 

mulţime de năzbătii. Florile de primăvară erau foarte greu de îngrijit pentru că 

se purtau exact ca nişte copii neastâmpăraţi. Ghioceii, brânduşele, lalelele, 

erau aproape imposibil de controlat când se lăsa seara. 

Adesea, ele se certau şi îşi admirau frumuseţea, şi parfumul lor: “Eu sunt 

cea mai frumoasa”, “Ba eu sunt mai fumoasa”, “Parfumul meu este mai 

îmbatator”, “Petalele mele sunt mai catifelate” şi tot aşa cât era ziulica de 

mare. Când venea seara, ele se transformau în zâne. 

Într-o zi, Primăvara le-a spus: 

- Toate sunteţi frumoase în felul vostru, toate aveţi miresme îmbătătoare şi 

culori splendide. Nu trebuie să vă certaţi. Şi ştiu că fiecare dintre voi are o 

poveste, pe care oamenii o cunosc, dar voi, pentru că nu vă iubiţi una pe 

cealaltă, nu vă cunoaşteţi poveştile. Ce-ar fi să le ascultăm? Şi eu am povestea 

mea. Dacă sunteţi curioase, aş putea să v-o povestesc. 

Toate florile au deschis ochii larg şi și-au ȋndreptat atenția ȋnspre zâna și 

legenda ei. 

„Cândva, trăia o fetiță cu un suflet bun pe care o chema Primăvara. Era 

fata unui om bogat şi a unei femei rele la inimă. Avea mai mulţi frați şi surori, 

care iubeau banii şi răutatea, ca părinţii lor. Cu toții locuiau ȋntr- un castel în 

deşert, iar asta o chinuia pe fată. Visa să audă râul curgând repede, melodios, 

să simtă colţul ierbii sub picioare şi să audă glasul pădurii răsunând. 

Într-o zi, ea a plecat de acasă pentru că se săturase de minciuna şi ura 

din jur. Mergea rătăcind prin deşert de parcă auzise glasul cuiva, glasul unui om 



ce o chema la el ca şi cum ar fi fost fata lui. Era obosită, moartă de sete, dar 

totuşi mergea, până a căzut. Când a deschis ochii, era într-un loc sărăcăcios, 

dar plăcut privirii. Acolo se afla Dumnezeu. El o întrebă pe fată ce îşi doreşte 

mai mult. Primăvara a răspuns: 

- Îmi doresc să mă răzbun pe răul ce a cuprins familia mea. 

Atunci Dumnezeu a trimis frigurile cele mai aspre ce au cuprins deşertul. 

Părinţii Primăverii şi-au dat seama de lipsa ei şi au început să se vaite şi să-şi 

regrete faptele rele. Fetei i se rupea inima când vedea aceste lucruri. Ceru să se 

întoarcă şi să-şi mai vadă o dată părinţii şi fraţii. Dumnezeu o trimise ca un 

înger pentru a desface blestemul. Când a pus piciorul pe pământ, acesta a 

înverzit, au răsărit copaci şi s-au auzit râuri curgând şi păsări cântând. Toţi şi-au 

cerut iertare de la ea şi i-au spus că vor să trăiască ca nişte oameni obişnuiţi în 

împărăţia lui Dumnezeu. Acum ei locuiesc acolo şi speră ca lumea să-şi 

amintească povestea lorşi să nu facă la fel!” 

Când Primăvara şi-a sfârşit povestea, florile au plecat capul, le-a fost 

ruşine de năzdrăvăniile pe care le-au făcut. Toate şi-au îndreptat privirea spre 

ghiocel, care ruşinos, statea pitit într-un colţ, parcă aşteptând să fie rugat să-şi 

spună povestea. 

Vreţi să aflaţi povestea mea, întreabă sfios ghiocelul ? 

Da, vrem, suntem foarte curioase au răspuns florile. 

„A fost odată o rază de soare - era chiar fata cea mai mică și răsfățată a 

astrului luminos. Şi tocmai pentru că era cea mai mică și mai răsfățată, tatăl ei 

o lăsa să zburde pe unde ȋi dorea inima. Şi iată că, ȋntr-o bună zi, raza de soare 

a hotărât să se plimbe ȋntr-o grădină. Acolo era Raiul pe pământ, nu altceva: 

flori care mai de care mai colorate și mai parfumate. 

- Ce-ar fi să aleg eu o floare frumoasă pe care să mi-o prind ȋn păr? a spus raza 

de soare. Şi, repezită cum era, s-a năpustit asupra grădinii, a cules o floare și s- 

a ȋnălțat din nou ȋn văzduh. 

Toate florile din grădină au privit mirate către cer și au ȋnceput să 

murmure: 

- Ați văzut-o? Era frumoasă? Avea rochie de aur? Ce floare o fi ales prințesa? 

- Cu siguranță a cules un trandafir, a spus chiar un trandafir mare, catifelat și 

roșu. 



- Ba eu cred că a fost una dintre noi, a murmurat o lalea galbenă, iar suratele ei 

dădeau din cap ȋncântate. 

- Nici vorbă de așa ceva, a spus un crin mândru. A fost unul dintre fratii mei. Nu 

vedeți ce frumoși și parfumați suntem? 

Numai ȋntr-un colț cineva plângea. Era un ghiocel mic i firav, a cărui 

codiță fusese ruptă de trena rochiei de aur a prințesei. Cum raza de soare nu 

era departe, l-a auzit și i-a părut tare rău. Şi-a rostogolit pe obrajii ei de aur o 

lacrimă, care a căzut pe codița cea ruptă a ghiocelului, vindecând-o pe dată. 

Dar nu a fost numai atât. Prințesa a venit lângă ghiocel și i-a spus: 

- Bietul de tine, ȋmi pare tare rău că te-am făcut să suferi! Ce dorință vrei să-ți 

ȋndeplinesc pentru a-mi repara greșeala? 

- Nu vreau nimic, a răspuns ghiocelul, lăsându-și căpșorul ȋn jos. 

- Nu vrei frumusețea trandafirului, parfumul crinului, stralucirea lalelei? a 

insistat raza de soare. 

- Bine, a ȋncuviințat ghiocelul. Dacă vrei ȋntr-adevar să-mi faci un dar, dă-mi 

voie să răsar primul dintre toate florile de primăvară. 

Şi chiar așa a fost. Raza de soare l-a sărutat pe ghiocel și vraja a fost 

făcută. Apoi a dispărut ȋn ȋnaltul cerului, de unde venise. De atunci, ghiocelul 

este prima floare care ne zâmbește dintre peticele de zăpadă ȋn fiecare 

primăvară, și toata lumea știe că vremea cea urâtă este pe sfârșite ... ” 

Când ghiocelul şi-a terminat povestea, florile ardeau de nerăbdare să 

mai afle câteva poveşti. Aşa că brânduşa şi-a început povestea. 

“ Demult, demult, ȋntr-o ȋmpărție de la marginea lumii, trăia o fată frumoasă 

cum nu se mai văzuse, bună la suflet și harnică foc. Numele ei era Brândușa și 

era slujnică la palat. În apropierea palatului era o pădure ȋntinsă unde ori de 

câte ori avea puțin timp liber, fata se plimba. Inimioasă, ea salva animalele 

prinse ȋn capcanele vânătorilor și le ȋngrijea până se făceau bine. 

Într-o primavara, mergând ea prin pădure, fermecată de frumusețea naturii 

renascute s-a rătăcit. Oricât s-a străduit ea să găsească drumul ȋnapoi spre 

casă, nu a reușit. Mergând ȋn neștire la un moment dat ea a căzut ȋntr-o 

prăpastie adâncă. Aici au găsit-o dimineața, animalele cărora fata le salvase 

viața. Din pacate, Brândușa murise, și oricât au ȋncercat ele să o readucă la 

viață, nu au reușit. Necăjiți, plângeau toți de mila blândei fete. Şi fiecare 

http://www.interferente.ro/Branduse-wallpapers.html


lacrimă care cădea din ochii lor se transforma ȋntr-o floare frumoasă, fină și 

grațioasă ca și fata cea bună. Iar culoarea florii avea culoarea ochilor frumoși ai 

fetei. Așa se face că, ȋn fiecare primavară, cnd căprioarele, iepurașii, bursucii 

sau alte vietăți ȋncep să umble prin păduri, ȋși amintesc de fata cea miloasă și 

plâng ȋnca dupa ea. Lacrimile lor se transformă ȋn brândușe care ȋmpânzesc 

pădurile și văile luminoase. 

Laleaua, aştepta parcă să fie rugată să îşi spună povestea. 

Eu nu am o poveste cu zâne, şi prinţi. 

Dar ai o poveste, spuse Primăvara. 

Atunci laleaua spune: “ Povestea mea a început pe vremea când un prinț 

se îndrăgostise de o frumoasă prințesă. Ajungând la el vestea că prințesa lui ar 

fi bolnavă, prințul si-a încălecat calul favorit si a pornit în goană către ea, dar s- 

a prabuşit de pe o stâncă si s-a ranit. Din fericire, o zână bună a stiut de păţania 

acestuia si l-a salvat de la moarte, astfel putând să ajungă în timp la prințesa 

lui. Zâna i-a dăruit tânărului şi un buchet de flori care semănau cu nişte cupe pe 

care tânărul avea sarcina să le ducă iubitei lui. După puţin timp a avut loc 

nunta. Mireasa purta pe cap o coroniţă de lalele din buchetul primit de la zână. 

Zâna îi privea de sus şi se minuna de coroniţa de lalele. Pentru că toate se 

întâmplau în anotimpul primăvara, laleaua a rămas unul dintre vestitorii 

primăverii. Zâna i-a dăruit culoare, parfum şi petale catifelate pentru a bucura 

fiecare cuplu de îndrăgostiţi.” 

Ascultând şi povestea lalelei toate florile au rămas uimite de ceea ce au 

auzit. Fiecare floare avea o poveste frumoasă. Primăvara s-a bucurat că florile 

nu se mai ceartă între ele şi se iubesc una pe cealaltă. 

De atunci, în anotimpul primăvara, grădinile sunt pline de flori colorate, 

care mai de care mai frumoase. Şi toate trăiesc în bună înţelegere. 

 
 
 

SUGESTII METODICE: 

Pentru a asigura fixarea intr-un mod distractiv (nu prin clasicele intrebari despre 

actiunea povestii adresate cronologic) ne vom juca Adevarat-Fals; 



Formulam propozitii referitoare la actiunea din text, propozitii la care 

copiii trebuie sa raspunda cu ADEVARAT sau FALS. Explicam cu 

rabdare acolo unde copiii raspund gresit si ne asiguram ca acestia au 

inteles. De exemplu: 

1. Părinții Primăverii erau buni.  

2. Raza de soare, pentru a se recompensa pentru că a călcat codița ghiocelului, i-a  

îndeplinit o dorință.  

3. Brȃnduşa era o fata bună care ajuta animalele.  

4. La sfarşitul poveştii fiecarei flori, toate au devenit şi mai rele. 

Si asa mai departe.  ..    

    



JOI 

– PICTURA (tehnica amprentare) 

- JOC DE ROL 
 
 

 

Se apropie finalul saptamanii asa ca astazi pictam ca sa ne relaxam, Folosind 

tehnica amprentarii vom un peisaj in care predomina lalelele. 

Avem nevoie de o furculita, tempera, coli A4. Va las mai jos 2 imagini model, insa 

puteti crea orice va vine in minte. Sunt binevenite ideile dumneavoastra. Unii 

dintre dumneavoastra ati creat deja acest peisaj, ne puteti arata alte idei sau 

puteti repeta. “Repetitia este 

mama invataturii”      



 
 

 

 

 

 

Pregatim materialele de lucru. Incalzim muschii mici ai mainii, apoi demonstram noi 

insine modul de lucru, abia apoi copiii pot trece la crearea lucrarii. 

 
 
 
 
 

JOCUL DE ROL 

“La florarie” sau “Micul gardinar” (unde, daca ne permite vremea si doar daca 

locuim la curte putem sa iesim in gradina sa devenim “gradinari” pentru 1 zi, 

greblam, sapam, rupem florile uscate, etc). Retinem de ce au nevoie florile sa 

creasca: apa, lumina, caldura, un sol bun. 

Daca nu avem posibilitatea de a iesi in gradina noastra (#stamacasa #evitam 

#spatiile #publice) putem desfasura in casa “La florarie”. Avem nevoie de 

material pe care sa il vindem, un vanzator, o casa de marcat si banuti 

(improvizate) si un cumparator. Punem accent pe formulele de politete “Buna 

ziua” “Va rog” “Va multumesc” “La revedere” “O zi buna” etc 



 
 

JOCUL UMBRELOR 

VINERI 

 

Va atasez mai jos cateva fise. Le putem scoate la imprimanta (daca avem posibilitatea), le 

putem decupa sau uni cu un marker. Sau le putem proiecta pe un laptop, tv, calculator si 

unim cu degetelul imaginea cu umbra potrivita. 
 



 



 



 

 



Activitate matematica – POZITII SPATIALE “Unde am ascuns floarea/jucaria?” 

Avem nevoie de o cutie sau ne putem folosi chiar de masuta din fata copilului si o floare, o 

masinuta, minge, papusa etc. 

Explicarea jocului: 

Anuntam copiii că la indemnul dumneavoastra trebuie sa închida ochii, iar la semnalul 

stabilit (o bataie in masa, un clinchet de clopotel etc) îi vor deschide și vor indica poziția 

spațială corectă a jucăriei. 

La comanda dumneavoastra copiii vor închide ochii. Vom așeza una dintre jucarii în fața 

cutiei/mesei. 

La sunetul clopoțelului/bataia in masa copiii vor deschide ochii și vor indica poziția spațială 

în care se află jucăria. De exemplu “Ghiveciul de flori se afla pe/sub/in fata/in spatele/in 

lateralul mesei/cutiei/scaunului etc” 

Dupa cateva repetitii schimbam rolurile. Copilul asaza jucaria, in timp ce partenerul de joc 

inchide ochii. Parintii pot incerca sa greseasca atunci cand spun pozitia jucariei pentru a 

pune la incercare atentia copilului. Jocul continua asa pana ce ati epuizat toate variantele 

!!!De asemenea pentru acest sfarsit de saptamana va lansam o provocare: plantati o floare 

impreuna cu copilul, fie in gradina, fie in ghiveci sigur aceasta activitate ii va incanta. 

Asteptam imaginile sau filmuletele pe grup. 
 

 

PS: PENTRU CEI CARE AU POSIBILITATEA DE A SCOATE LA IMPRIMANTA VA LAS SI CATEVA 

FISE DE LUCRU PE CARE LE PUTETI INTEGRA IN ACTIVITATI MAI JOS 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



ALTE ACTIVITATI PENTRU FIECARE ZI: 

➢ LECTURA DE 10 

➢ MODELAJ 

➢ AUDITII CANTECE 

➢ DANSURI “AM O CASUTA MICA, A RAM SAM SAM, 

AUTOBUZUL, BABY SHARK” ETC 

➢ LASAM MEREU CURAT IN URMA NOASTRA 

(STRANGEM JUCARIILE, AJUTAM LA CURATAREA 

MESEI DUPA CE AM MANCAT) 

➢ INVENTAM POVESTI 

➢ FACEM HAND-MADE-URI 

➢ CONSTRUIM 

➢ PICTAM CU DEGETELE (DACTILOPICTURA) 

 
 
 

 
Dragi parinti, va multumim pentru intelegerea, colaborarea 

si transparenta de care ati dat dovada. De asemenea va 

multumim pentru creativitate si pozele cu micutii 

desfasurand activitati acasa. Noi va stam la dispozitie si va 

asiguram 100% din suportul nostru. 
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