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Educ. Ghebaur Ana Alexandra 
Gradinita cu PP “Casuta cu Povesti, Craiova 
Tema saptamanii: “Sa vedem lumea de sus – mijloace de transport aeriene”  

 

Luni  
Bine v-am regasit, BUBURUZE dragi! Am vazut cat de mult v-a placut sa invatati despre mijloacele de 

transport terestre, asa ca m-am gandit la o tema care sper eu sa fie cel putin la fel de interesanta pentru 

voi: MIJLOACE DE TRANSPORT AERIENE. Astfel tema noastra din aceasta saptamana se numeste “SA 

VEDEM LUMEA DE SUS”  si este cu si despre avioane, elicoptere… chiar si nave spatiale. 
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Ca veni vorba despre avioane, stiti cum se numeste cel care PILOTEAZA un avion? Dar cum arata?  

 

Acesta este un PILOT. Pilotii piloteaza avioane. Vedeti cum arata bordul unui avion? Este ataaat de 

mare… cu atat de multe butoane, nu-i asa?  

Dar asta nu e tot. Pentru ca un avion este atat de mare si atat de greu de controlat pilotul tot timpul are 

nevoie de ajutor atunci cand piloteaza avionul.  

  

Colegul pilotului se numeste COPILOT.  
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La fiecare zbor cu avionul exista mereu cineva, cu exceptia pilotilor, care ne ajuta in caz ca avem nevoie.  

Aceasta este o STEWARDESA. Aceasta ne ajuta sa ne punem centurile atunci cand DECOLAM si 

ATERIZAM si ne dau tot ce avem nevoie in timpul zborului, sunt mereu acolo pentru confortul nostru. 

 

Cu ce altceva mai putem zbura? Cu un ELICOPTER 
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Elicopterele se piloteaza intr-o oarecare masura mai usor decat avioanele, deoarece sunt mai mici sim ai 

usoare decat un avion.  Intr-un elicopter nu pot intra atat de multi oameni ca intr-un avion, iar zborul cu 

acesta nu este la fel de relaxant, mai ales datorita zgomotului asurzitor care in avion nu exista. Tocmai 

de asta pilotul poarta mereu casti, urechile lor trebuie protejate.  

 

 De asemenea, stiati ca putem zbura si cu planorul? Un “avion” de dimensiuni mai mici. Insa planorul nu 

ne duce pe distante si inaltimi atat de mari precum un avion.  
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Sau cu balonul cu aer cald  
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Totusi, cu aceste mijloace de transport putem zbura din 

loc in loc in functie de nevoi. Dar in spatiu putem 

ajunge? Cum se numeste vehiculul care ne duce in 

spatiu? (NAVETA SPATIALA)  Iar cel care o “conduce” se 

numeste…? (astronaut) In spatiu nu exista aer, asa ca 

astronautului ii trebuie echipament speciala sa poata 

zbura, de asemenea chiar daca iese din nava sa spatiala 

sa calatoreasca acesta trebuie sa ramana mereu atasat 

printr-un cablu, altfel nu s-ar mai putea intoarce. 
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ATI RETINUT CARE SUNT MIJLOACELE DE TRANSPORT? SA VEDEM…

Ce te-nalţă sus spre soare 

Şi te duce-n depărtare, 

Ca gândul, ca vântul, 

Ocolind pământul? (AVIONUL) 

E maşină zburătoare 

Cu elice pe spinare! (elicopteruL) 
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Iar pentru a nu ne plictisi 

Pe pictat ne vom porni        

Cu creionul, degetelul, sau pensula… este alegerea dumneavostra  
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Marti 

 

Pentru marti va propunem o activitate practica unica, nu oricum, prin poezii.  

O poezie recitata 

Ne ajuta sa construim avionul de indata. 

Puteti alege ce va doriti in functie de materialele disponibile. 
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ALTE IDEI DE ACTIVITATI PRACTICE:  
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Iar pentru exersarea scrierii va propunem semnele grafice de mai jos:  

DECOREAZA BALONUL CU AER CALD CONFORM MODELULUI: 
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Miercuri:  
 Pentru miercuri va propunem o activitate matematica: “Al catelea avion a zburat?” 

SCOPUL jocului: identificarea obiectului lipsa din sir, folosind numeralul ordinal 

 

Materiale folosite: 

3 avioane de jucarie 

Desfasurarea jocului: 

Se poate folosi colectia de avioane ale copilului pentru a face un aeroport. Asezati pe pista, in linie 3 

avioane. 

Unul dintre ele va decola. Copilul va trebui sa observe si sa precizeze al catelea avion a decolat. Apoi se 

va intoarce avionul pe pista si se procedeaza in mod asemanator cu celelalte avioane. Pentru a complica 

jocul, il putem ruga pe copil sa inchida ochii si sa deduca, privind locul ramas gol, al catelea avion a 

zburat. 

Putem inversa rolurile, spunandu-i copilului ca va deveni pilotul unui avion. Cand copilul ne va intreba i “ 

Al catelea avion a zburat? putem da cate un raspuns gresit, pentru a-i testa vigilenta.  

 

De asemenea, jocul poate lua si alta forma, invatandu-i pe copii pozitiile spatiale (sus, jos, in lateral, in 

spate, in fata, stanga, dreapta). Sau putem face multimi (multimea avioanelor mici, multimea avioanelor 

mari). Orice activitate este binevenita.  

 

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE 

Jocul didactic “Adevarat-fals” 

In prima varianta a jocului copilului i se arata un mijloc de transport (jucarie, imagine, jeton), iar acesta 

trebuie sa il denumeasca si sa precizeze ce fel de mijloc de transport este (aerian sau terestru) 

In varianta a 2a a jocului parintele spune propozitii menite a primi un raspuns de tipul “adevarat sau 

fals”. De exemplu “TRENUL ARE 4 ROTI” (FALS) , “PILOTUL CONDUCE AUTOBUZUL” (FALS) 

“LOCOMOTIVA TRAGE VAGOANELE” (ADEVARAT). Pentru diversificarea jocului se pot schimba rolurile. 

Copilul spune propozitiile, iar parintele raspunde cu adevarat sau fals. Parintii pot gresi intentionat 

raspunsurile pentru a verifica atentia copiilor.  

 

 

Pentru continuarea zilei va propunem “Jocul umbrelor”   
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Joi  
In cadrul domeniului om si societate vom purta o conversatie din care vom deprinde bunele manière atunci cand ne aflam intr-un aeroport sau 

avion.  (Materialul didactic necesar il gasiti in documentul pdf trimis impreuna cu acesta) 

EXERCITII DE COLORARE IN CONTUR: 
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Vineri 
Stiinta: sortare – exercitiu cu material individual 

Fie folosind jetoane, fie imagini sau jucarii, vom sorta mijloacele din transport in aeriene sau terestre. 

Iata cateva jetoane care va vor folosi:  
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Domeniul limba si comunicare: JOC DIDACTIC “ CU CE NE JUCAM?” 

Folosindu-ne de diverse imagini sau jucarii, jetoane cu mijloace de transport aeriene sau terestre vom 

urmari ca prescolarul sa denumeasca in mod corect jucaria/jetonul, punandu-l in propozitii. De 

exemplu “Noi zburam cu…. (avionul/elicopterul). In felul acesta urmarim dezvoltarea vocabularului si 

a pronuntiei in timp ce ne consolidam cunostintele din ultimele 2 saptamani. De asemenea ne putem 

juca si cu onomatopeele, imitand sunetele pe care le fac tractoarele, masinile, avioanele, auobuzele 

etc. 

 

 

Incheiem saptamana cu “Povestea puiului de avion”, o poveste din a carei morala putem invata cu 

totii: copii, parinti, profesori        

 

POVESTEA PUIULUI DE AVION 

Astazi am sa iti spun o poveste. 

Imagineaza-ti ca noi, oamenii, am fi tot felul de mijloace de transport. 

In functie de abilitatile noastre si de familia in care ne-am nascut, unii dintre noi am fi masini de curse, 

avioane, tractoare, seceratoare, biciclete, carute, motociclete, ambulante, masini pentru pompieri, 

autobuze, vapoare, barci cu vele sau cu motor, elicoptere, camioane, tir-uri, autocare si autoturisme de 

tot felul. 

Fiecare familie de astfel de mijloace de transport, asa cum bine stii, are anumite obiceiuri, nu-i asa? 

Imagineaza-ti ca la un moment dat, intr-o familie de tractoare, se naste un pui de avion. Pur si simplu. 

“Are urechile putin cam lungi.” Zice mama tractor in clipa cand il vede pe micul pui. 

“Dar e dragut. Si e al nostru!” Zice tata tractor, usor ingrijorat, dar fericit ca are un baietel. 

Familia este fericita. Cu mare bucurie il intampina pe micul pui. 

Mama si tata il hranesc, il ingrijesc, se joaca cu el si il invata tot ce are nevoie sa stie un pui de tractor. 

Anii trec si, cam pe la varsta de 5 ani, micul pui vine acasa de la gradinita, foarte fericit. 

Alearga prin toata casa si ii spune mamei cu o fericire de nedescris pe chip: 

“Mami, mami, azi am vazut niste randunele!!! Sunt atat de frumoase! Si, mami, imagineaza-ti, zboara!!! 

Cred ca e atat de frumos sa zbori!!! Tare mult as vrea sa zbor si eu cu ele!!!” 

Ingrijorata, mama tractor ii spune puiului, pe un ton foarte serios: 

“Dragul mamii, sunt frumoase randunelele, e adevarat, dar tu esti tractor! Zborul este pentru pasari, 

insecte si avioane. Noi suntem tractoare. De cand e lumea, familia noastra a fost una dintre cele mai 

respectabile familii de tractoare.” 
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Se gandeste ca a sosit  momentul sa ii explice fiului ei cum sta treaba in lumea asta si, cu mare piosenie 

ia albumul familiei sa ii arate copilului povestea familiei lui. 

“Uite, aici este strabunicul tau dupa ce a arat cea mai mare plantatie de porumb din zona asta. Stii, aia 

pe care se vede acum campul ala de floarea soarelui pe care l-a arat tatal tau! 

Aici este bunicul tau la concursul unde a cunoscut-o pe bunica ta! Tare mandru mai era! A luat locul I la 

categoria lui. 

Aici este tatal tau, cand a fost invitat la marea campanie agricola din vestul tarii. Tii minte ce cadouri 

frumoase ti-a adus cand s-a intors de acolo? 

De cand ne stim, noi suntem tractoare! Unele dintre cele mai performante tractoare! 

Noi aram pamantul si il pregatim pentru culturile care hranesc mii si mii de oameni. Munca noastra este 

foarte importanta si implinitoare! 

Este minunat sa fii tractor si sa ari pamantul de dimineata cand rasare soarele, pana seara la apus!” 

Mama isi priveste fiul cu mandrie si ii spune plina de speranta: 

“In curand vei avea si tu o poza in acest album! Ai rabdare si vei vedea. Este minunat sa ari pamantul!!!” 

“Dar mami, eu vreau sa zbor!!! E atat de frumos sa zbori!!! Poti vedea locuri minunate. Si aerul, mami, 

aerul e atat de bland! Cred ca e o mare bucurie sa  zbori! Sa fii liber ca pasarile cerului. Sa faci tumbe in 

aer si sa te inalti spre stele!!!” 

“Dragul mamii, zborul este foarte, foarte periculos! Nimeni dintre ai nostri nu a zburat vreodata! Daca 

incerci sa faci asta, vei muri!!! NU. Inceteaza cu visurile astea prostesti. Hai, treci la lectii acum. Ce ai 

invatat astazi la gradinita despre culturile pamantului?” 

Puiul de avion pleaca capul smerit. Nu reusise sa fie deloc atent la lectia despre culturile pamantului. I se 

parea asa de plicticoasa!!! 

Cu tristete si fara nici un pic de chef se duce in camera lui. 

“Poate mama are dreptate. Sunt un tractor tare ciudat! Cum sa zbor? Habar nu am cum as putea sa fac 

asta!” 

Anii trec, cu bune si “rele”. 

Puiul creste si, pentru ca este ambitios, invata tot ce trebuie sa stie pentru a fi un tractor bun. Participa 

la concursuri, merge la olimpiade. La un moment dat chiar incepe sa ii placa ceea ce invata, mai ales 

pentru ca e atat de laudat de catre cei din jurul lui, iar parintii par sa il iubeasca atat de tare cand ia o 

nota mare!!! 

Pe la 10 ani, cand se intorcea de la scoala, vede in inaltul cerului un vultur plesuv. 

“Doamne, ce frumos planeaza!!! Si cum coboara in picaj ca sa vaneze!!! Waw!!! Ce mult mi-as dori sa 

zbor si eu!!!” 
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Ceva tresare in interiorul lui. O pasiune cum nu credea ca va simti vreodata se aprinde in inima lui si 

intelege ca zborul este cel mai mare vis al lui. Isi doreste mai mult decat orice pe lume sa zboare! 

“Mama, azi am vazut un vultur! Atat de frumos plana in inaltul cerului!” ii spune mamei lui cand ajunge 

acasa. 

“Dragul mamii, iar incepem povestea asta prosteasca cu zborul??? De ce nu intelegi ca tu nu poti zbura? 

Tu esti tractor! Si GATA! Inceteaza cu prostiile!!!” 

Tanarul avion insa nu o mai poate asculta. In el e atat de mare dorinta incat simte ca ar muri daca nu isi 

urmeaza visul. 

Alearga cat il tin picioarele, face un salt pe capita cu fan din curtea casei si se arunca in gol. 

“Uite mama, pot sa zbor!!!” Striga el din aer. 

Mama il urmareste din casa, de dupa perdeaua bucatariei, uimita de felul natural in care fiul sau plana in 

zbor asemeni unui vultur, cum spunea el.  

Din ziua aceea, parintii nu si-au mai incaput in piele de bucurie ca fiul sau poate zbura, ca un pui crescut 

intr-o familie de tractoare poate plana deasupra tuturor. Si ce daca nu ara pamantul la fel ca toti ceilalti? 

Ce face el este poate mai maret decat orice ar putea face un tractor vreodata. 

Ce bine ca micul pui de avion si-a facut curaj sa zboare, nu-i asa? Altfel ar fi trait toata viata cu regretful 

ca este un tractor ce nu poate ara… 
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