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LUNI 27 APRILIE 2020 

TEMA DE STUDIU:  CINE  ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  

PROIECT : INVĂȚ DE PE ACUM 

SUBTEMA:  RASPLATA MUNCII 

 

Să începem cu câteva informații pe care le puteți transmite celor mici: 

” Meseria este brăţară de aur”, acesta este de departe cel mai cunoscut proverb despre 

meserii şi despre cât de importantă este munca în viaţa omului. Pe lângă acesta, mai există şi alte 

proverbe şi zicători interesante despre meserii. 

Ex. ”Nici un om nu poate deveni stăpânul meşteşugului său din prima zi.” ……… 

Gasiti alte proverbe  si zicatori, amintiti copiilor pe cele deja invațate: ”Ce tie nu-ți place, 

altuia nu-i face”, ”Minciuna are picioare scurte” etc. 

Cum inspirăm respect pentru muncă copiilor care la acestă vărstă nu au încă grija zilei de 

mâine?  

Cum facem pentru a le transmite valorile, responsabilitatea, dorinţa de a continua ?  

Copiii iubesc poveştile, întâmplările cu animale, au capacitatea de a prelua exemplele 

pozitive şi de a analiza propriul comportament, în raport cu cel al personajelor. 

 Astfel putem sa transmitem copiilor noștri valori pozitive, sa-i apreciem pentru eforul pe 

care-l depun si totodată sa-i determinam să aprecieze munca dumneavoastră și a altor persoane 

adulte.  

Vor înțelege că pâinea, să ajungă pe masa fiecaruia, a fost inițial un bob de grâu, malaiul 

,un bob de porumb, țesătura provine din fibrele unei plante, (inul), obiectele din lemn ,din 

trunchiul unui copac, iar exemplele pot continua… Ii învățăm totodată să protejeze mediul, să 

recicleze să ajute după posibilitățile fiecaruia.  

Vor invața pe parcursul acestei sătămâni valoarea banilor, chiar să fie mici antreprenori. 

 

 

Activitațile propuse pentru această zi:  

 

1.  ACTIVITAȘI LIBER ALESE            Atelierul vesel 
 Jucați-vă cu semințe ( in, susan, etc) sau boabe (grâu, porumb, fasole, linte, etc) 

 Sortați, 

 Formati multimi; 

 Așezati pe conturul unor imagini; 

 Pictați; 

 Lipiți; 

 Descoperiți          https://www.youtube.com/watch?v=YTfezvMdcjE    imagini 

despre”drumul pâinii” 

 Denumiți planta si descoperiți parțile utilizate;  

 Ascultați cântecul :       

 https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y  tractorul  

https://www.youtube.com/watch?v=YTfezvMdcjE
https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y
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2. CUNOAȘTEREA MEDIULUI  

Recomandari: 

- Să povestească cu ajutorul imaginilor drumul de la plantă la produsul final; 

- Să descopere cuvinte noi ;Explicati cuvintele; 

- Să pastreze ordinea cronologică a evenimentelor; 

- Să enumere mai multe produse finale ale fiecarei plante; 

- Să evidențieze rolul omului in fiecare etapă a povestii; 

- Să realizeze o mică poveste pe baza fiecarui set de imagini; (mai jos sunt exemple de 

povestioare care pot fi realizate de copil cu ajutorul imaginilor); 

- Să coloreze imaginile (daca există posibilitatea să fie printate) ; 

 

 

DE VORBA CU O PÂINE… 

Astăzi am sa va spun povestea unui băiețel (fetiță), care știm deja cine este… …   ex. ( 

Mihai, Sofia) și cum a vorbit acesta (aceasta) cândva, de demult cu, nu o să vă vină să credeți, 

chiar cu …o pâine!… 

Câteodată copiii nu au poftă de mâncare și atunci ei se joacă, ba cu farfuria, ba cu 

furculița sau chiar cu mâncarea, mai ales atunci când nu îi vede nimeni. 

 Deseori ei transformă obiectele și mâncarea de pe masă în ceea ce le dictează imaginația 

lor strălucită. 

 Băiețelul nostru avu senzația că pâinea rotundă care ședea în mijlocul mesei, prin miezul 

ei, acum la vedere fiindcă îi lipsea o felie, îi vorbea.  

Pâinea cea frumos mirositoare își mărturisea viața: cum a pornit ea de la un bob de grâu 

și întreg parcursul devenirii, până aici pe masă, în fața băiețelului. Multe a trebuit să pătimească 

și a întâlnit foarte mulți oameni harnici sau obosiți, poate chiar din pricina hărniciei lor.  

Doar pe semănător nu-l știa și nici miracolul seminței acolo sub mantia de țărână, în rest, 

îi cunoscuse pe fiecare: secerătorul, cel care căra grânele, morarul și zgomotoasa lui mașinărie 

uriașă, pe cel care purta sacii cu făină la brutărie, pe brutarul care frământa aluatul și împingea cu 

o paletă enormă din lemn pâinile crude și frumos modelate într-un cuptor, care chiar dacă le 

frigea trupurile, pâinile știau că numai astfel, trecând prin această grea încercare, vor deveni 

pâini demne și împlinite, conform menirii lor nobile. 
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 Apoi, povesti despre cel care împărțea lăzile cu pâine la toate magazinele alimentare și 

despre vânzătoarele care surâdeau clienților cu un aer adesea fals, de parcă le părea rău că se 

despart de caldele și rumenele surori ale pâinii, care stăteau frumos rânduite pe raft! Ca într-un 

final, fiecare pâine să ajungă pe câte o masă.  

Pâinea care povestea acum, nu știa cum să mulțumească Cerului pentru că are onoarea să 

fie în fața tocmai a unuia dintre cei mai buni și mai frumoși băieței din lume! 

POVESTE…. 

A  fost odată o samânță care a fost semănată intr-o zi calduță de primăvară. Din aceasta a 

apăruto planta firavă care avea foarte multe surori. Odată  cu trecerea timpului au ajuns plante cu 

flori albastre, delicate. Soarele , apa, pamântul le-au ajutat să crească.  

Omul este cel care a muncit pentru a obține o recoltă bogată.  

Din planta ajunsă la maturitate, omul obține fire de in, albe ,moi, delicate din care se țes 

matreiale ce urmeaza să fie transformate in diferite articole vestimentare. 

 Transformarea plantelor in fire se realizeaza  în fabrici unde  utilaje specializate reușesc să 

obțină materiale pe  care alți oameni  le croiesc și le transformă în hainuțe. 

Hainele ajung în magazine de unde  pot fi cumparate. 

3. EDUCAȚIE MUZICALĂ 

CÂNTEC: https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE   La moara 

Versuri:   

1.Pe rau roata morii se-nvarte de zor.  

Tac, tac! 

 Morarul cel harnic munceste cu spor.  

Tac, tac! 

 Faina el face din bobii de grau  

Cand roata cea mare se-nvarte pe rau.  

Tac, tac, tac, tac, tac, tac! 

 Tac, tac, tac, tac, tac, tac! 

 2. Pe rau roata morii se-nvarte de zor  

Tac, tac!  

Si piatra de moara o misca usor. 

 Tac, tac! 

 Apoi din faina brutarii ne fac  

Si paine gustoasa si cozonac.  

Tac, tac, tac, tac, tac, tac!  

Tac, tac, tac, tac, tac, tac!  

3.Cand spicele coapte se leagana-n vant  

https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE
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Tac, tac!  

Si rotile morii-si incep al lor cant: Tac, tac! 

 Soarele verii atunci rade la noi. 

 Caci daca e paine, nu-s griji, nici nevoi.  

Tac, tac, tac, tac, tac, tac!  

Tac, tac, tac, tac, tac, tac! 

RECOMANDARI: 

- Ascultați cu atenție cantecul; 

- analizati versurile cu ajutorul copilului; 

-fredonati melodia fara versuri, apoi introduceți versul; 

- asociați diferite mișcari cu versurile; 

 

4. O POVESTE ASCULĂM  

- LA ALEGEREA COPIILOR- 

 

https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/inul-si-camesa.html   

Inul și cameșa - Ion Creanga 

Inul: – Știi tu, cameșa draga, ce erai odata? 

– Ce sa fiu? Eram ceea ce ma vezi: cameșa alba, cu care se îmbraca oamenii. 

– Nu-i așa! Ai fost o samanța, apoi o burueana, clatinata de vant, ca toate buruenele: așa nalta, 

supțirea, tocmai de potriva mea; erai in cu floricica albastra, fata mea. Cand ai fost crescut și 

copt, cum sunt eu acum, oamenii te-au smuls din pamant, te-au legat în fuioare, te-au pus copacel 

și te-au lasat la soare ca sa te usuci. Dupa aceea te-au culcat pe țol și te-au batut cu bețe, ca sa-ți 

scoata samanța; apoi batut și stalcit cum erai, te-au dus la balta și te-au pus în topitoare, unde-ai 

stat vro zece zile, ca sa te topești, adeca sa-ți putrezeasca hlujul. Dupa asta, te-au scos și te-au 

pus iarași la soare, ca sa te usuci, razamandu-te de gardul pe care ești întinsa acum. Fiind uscat, 

te-au melițat, și hlujul tau s-a prefacut în pozderie, iara cojița ta în fuior. Femeile apoi te-au 

ragilat, te-au periet și te-au facut fuior frumos și moale ca matasa; din fuior te-au facut caier, te-

au pus în furca și au început a toarce, prefacandu-te în tort sau ața. Tortul l-au depanat pe 

rașchitor, spre a-l face caleap; calepele s-au fert cu leșie, sa se înalbeasca, apoi te-au pus pe 

vartelnița, de pe care au început a le depana pe mosoare cu letca; de pe mosoare te-au urzit pe 

urzoi, apoi te-au luat și te-au învalit pe sulul de dinapoi, punand vergele pintre paturi, ca sa nu se 

hrentuiasca urzala; și fuscei pintre rost, ca sa nu se încalceasca natra. Dupa asta te-au nevedit, 

trecandu-te prin ițe și prin spata; și, cu ajutorul slobozitorului, al zavorului și al lopațelei, te-au 

întins în stative, legandu-te de sulul de dinainte, de unde se începe „gura panzei”. Calepele lasate 

pentru batatura le-au depanat pe țevi cu sucala; apoi, punand țavile în suveica, au început a țese, 

adeca a trece batatura pintre urzala cu ajutorul talpigilor, al scripților și al ițelor. Ca sa se 

îndesasca firele, batatura se bate cu vatalele, între care e așazata spata. Și iaca așa te-au prefacut 

în panza. Cand era cald afara și frumos, femeile te-au dus la balta și te-au ghilit; apoi te-au fert 

cu leșie și iar te-au ghilit, pana te-ai înalbit. Cand erai alba cum trebuie, te-au uscat, te-au facut 

valatuc, te-au croit și au facut din tine ceea ce ești acum, 

https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/inul-si-camesa.html
http://e-povesti.ro/povesti/inul_si_camesa/
http://e-povesti.ro/tag/ion_creanga/
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– Mica burueana, nu știu de unde-ai mai scos atatea despre mine. Ei, draga, poate nu știi ca 

oamenii mai fac panza și din sora noastra canepa, și din fratele nostru bumbac, ba și din 

înghimpatoarea urzica mai fac un fel de panza. Dar în fabrici se țes fel de fel de panzeturi, mult 

mai ușor și în timp mult mai scurt. 

– Bre! multe mai auzi! 

– Mai așteapta, ca n-am sfarșit înca. Din cameșa sau rufa, peste catva timp ai sa te faci tearfa, din 

care se face scama pentru bolnavii din spitale și pentru soldații raniți în batalie. Apoi te cauta, ca 

iarba de leac, sa faca la fabrica din tine hartie. 

– Mare minune mi-ai spus, draga burueana, zise cameșa. De-a fi așa, apoi toate lucrurile nu sunt 

ceea ce se vad, ci altaceva au fost odata, altaceva sunt acum și altaceva au sa fie. 

– Tocmai așa, soro! Gardul, pe care ești tu întinsa acum, a fost altadata padure. Ce are sa fie de-

acum înainte? Matasa, frunza de dud întrata în pantecele unor gandaci. Varul, ce-a fost mai 

înainte? Dar funiile și odgoanele? ș.a. 

Femeile leneșe de la țara au cantecul acesta: 

Puseiu panza, cand da frunza, 

Ș-o gatiiu în San-Vasii 

Și-mi paru ca ma grabiiu… 

Si de lunga-i ca o punga 

Și de lata… toata-i sparta! 

Pe sulul de dinapoi, 

O suta de latunoi, 

Pe sulul de dinainte, 

Cioprea le mai ține minte. 

Pintre ițe și-ntre spata 

Paște-o iapa deșalata; 

Pintre ițe și fuscei 

Paște-o scroafa cu purcei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY   Cinci paini dupa Ion Creanga  

 

5. ACTIVITATI RECREATIVE 

 https://www.roli.ro/jocuri-de-colorat/desene/Moara-de-vant/  

 https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o  brutarii  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00   Mititelul Șoricuț - 

Zum Pa Pa 

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
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Imaginile sunt necesare in cadrul atelierului de lucru. 
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1. Desparte in silabe. Marcheaza cu  ” UN BOB” fiecare silaba a cuvantului descoperit. 

Stabilește sunetul inițial.  
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1.Stabilește un cod de culori pentru fiecare forma geometrică și colorează; 

2. Numara și scrie în dreapta cate forme geometrice ai descoperit din fiecare categorie respectand 

doar criteriul ”forma”:   
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1.Cauta-i umbra și uneste cu o linie. Poti aseza seminte, boabe, pe fiecare linie. Incearca, poate 

este interesant! 
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MARȚI 28 APRILIE 2020  

         Bine v-am regăsit, Ursuleții mei dragi! 

TEMA DE STUDIU:  CINE  ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  

PROIECT : INVĂȚ DE PE ACUM 

SUBTEMA: BANUL MUNCIT 

 

 Azi vom descoperi valoarea banilor. Vom deveni mici ”antreprenori”. 

 

Activitațile propuse pentru această zi:  

 

1. ACTIVITAȚI LIBER ALESE:  ATELIER DE LUCRU 

 https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ    povestea banilor  

 Invitați plusuri si creați un magazin, 

 Faceti un ”coș de cumparaturi”, virtual; 

 Decupați din diferite reviste sau oferte , produse pe care le lipiti ” într-un coș ” 

desenat de voi. 

 Apreciați valoarea produsului și puneți etichete. (Numele produsului, preț - 

CARTE -10 LEI ) 

 Ascultam cantecul : 

  https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk  e timpul sa ne 

trezim  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y  tractorul  

Tractorul - versuri  

Tractoraşul s-a trezit 

Şi la muncă a pornit 

El, pe stradă, se grăbea 

Tra-la-la-la-la ! 

 

Ară, seamănă, încarcă 

Şi stropeşte şi descarcă 

Suflă, trage şi culege 

Şi baloţii o să-i lege ! 

Tractoraşul e-ncărcat 

Şi pe drum, el a plecat 

Nicio clipă nu ar sta 

Tra-la-la-la-la ! 

 

Ară, seamănă, încarcă 

Şi stropeşte şi descarcă 

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y
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Suflă, trage şi culege 

Şi baloţii o să-i lege ! 

 

Tractoraşul, chiar şi-acum 

Când munceşte, scoate fum ! 

El, baloţii îi ducea Tra-la-la-la-la ! 

Ară, seamănă, încarcă 

 

Şi stropeşte şi descarcă 

Suflă, trage şi culege 

Şi baloţii o să-i lege ! 

 Efectuați mișcarea sugerată de cântec; 

 https://www.roli.ro/jocuri-de-colorat/desene/Camion-cu-fructe-

i-legume/                 de colorat (este interesant si puteți să alegeți 

imaginile. ) 
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2. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE  

 EDUCAREA LIMBAJULUI  

 ACTIVITATE PRACTICA 

 

EDUCAREA LIMBAJULUI  

 POVESTE:            POVESTE CU TÂLC                           

 

BANUL MUNCIT 

de Alexandru Mitru  

  

Trăia odată un om tare harnic, pe nume Petcu. Avea Petcu şi un fecior, care se numea 

Iliuţă. Cât era ziua de mare, Iliuţă nu ştia altceva să facă decât să doarmă.  

Într-o zi, Petcu l-a chemat pe Iliuţă şi i-a zis:  

— De mâine să mergi la lucru şi să nu te întorci până nu ai să câştigi un galben.  

A plecat Iliuţă. S-a făcut că munceşte un timp.  

Apoi i-a cerut mamei sale un galben 

. — Iată, tată, banul muncit!  

Părintele a luat banul şi l-a aruncat în foc spunând:  

— Acesta nu e ban câştigat de tine!  

A plecat Iliuţă. Era trist că îşi necăjise părinţii. S-a apucat de muncă. 

 Pe la sfârşitul lunii se întoarce acasă.  

— Te uită, tată! zice Iliuţă şi îi întinde un galben cu zimţii noi.  

Tata îl cântăreşte în palmă şi îl azvârle în foc.  

— Nu, tată, începu să strige Iliuţă, nu-l arunca! E galben muncit! Se repede cu mâinile în 

flăcări, se frige, dar scoate galbenul.  

Se luminează faţa tatălui. 

 — Vezi, Iliuţă? Aşa e banul muncit. Îl preţuieşti cu adevărat!  

Recomandari: 

 Ascultă povestea ”Banul muncit” de Alexandru Mitru 

 După ce ai ascultat povestea colorează personajele şi găseşte pentru 

fiecare un cuvânt care-l caracterizează; 

 Povestește, cu ajutorul imaginilor, fragmentul care ti-a placut cel mai 

mult; 

 Spune-ți parerea despre baiat; 

  Spune cum îi faci tu pe parinții tai să fie mamdri de tine; 

Realizarea de deducții simple 

1. Răspundeți la întrebările: 

 De ce tatăl i-a cerut lui Iliuță să învețe o meserie și să câștige bani? 

 De ce băiatul l-a mințit pe tatăl său? 

 Care a fost motivul pentru care Iliuță s-a hotărât să plece la muncă? 

 Cum a câștigat băiatul un galben lucitor, cu zimții noi? 

 De ce s-a repezit Iliuță să scoată din foc banul muncit? 
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Reflectați: 

 

 Banul este mijlocul prin care ne putem procura majoritatea lucrurilor. 

Există totuşi lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. 

   

Numeşte câteva. 

 

 

 

Joc ”Detectivul de cuvinte” 

 Cuvântul intrus 

 Elimină cuvântul care nu se potriveşte în seria dată, ţinând cont de cele relatate în 

text: 

  muncit, câştigat, păstrat; 

  tristeţe, supărare, dificultate; 

  a lenevi, a dormi, a trândăvi; 

  harnic, activ, inimos; 

  a preţui, a târgui, a aprecia; 

  mamă, tată, vecin; 

  niciodată, odată, cândva.  

 

Gasiti si voi alte serii de cuvinte ca sa poata descoperi cuvântul care este intrus. 

 

 ACTIVITATE PRACTICĂ 

CONFECȚIONARE : GENTUȚA  

Materiale necesare: 

 coli colorate 

 lipici; 

 foarfece; 

 diferite materiale pentru décor (floricele, fluturasi etc), sau desenați, pictați ce doriți voi; 

 aveți șablonul atașat. 

Daca nu puteți lista, rugați un adult să deseneze dupa model șablonul. Nu vă 

descurajați,lucrați cu drag si  sa vedem rezultatul….  
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3 ACTIVITATI RECREATIVE 

FIȘA 1  Coloreaza, decupează apoi lipește in ordine crescatoare 
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Fișă 2 

 Stabilește un cod de culori pentru fiecare forma geometrică și colorează; 

  numara și scrie în dreapta cate forme geometrice ai descoperit din fiecare categorie 

respectand doar criteriul ”forma”:   
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CÂNTEC: https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE   La moara 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o  brutarii  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00   Mititelul Șoricuț - 

Zum Pa Pa 

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

 

 

VA DORESC …………SPOR LA TREABĂ !!!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
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MIERCURI 29 APRILIE 2020 

                Bine v-am regăsit, Ursuleții mei dragi! 

TEMA DE STUDIU:  CINE  ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  

PROIECT : INVĂȚ DE PE ACUM 

 

SUBTEMA:  SĂ CUNOAȘTEM BANII 

 

  

Pornind de la dorinţele zilnice ale copiilor,  putem constata ușor că banii reprezintă  un 

subiect frecvent între părinţi şi copii, iar de multe ori, aceste discuţii devin baza gândirii copiilor 

despre bani: cum se obţin ei (adulții primesc, în fiecare lună, o sumă de bani pentru munca lor), 

ce rol au şi cine are succes financiar în viaţă.  

O bună educaţie financiară începută prin joc, la grădiniță, ne asigură că obiceiurile 

formate acum vor influenţa modul în care copilul va decide să gestioneze banii proprii întreaga 

viaţă.   

Scopul este ca pe măsură ce cresc, ei să înțeleagă că banii pot fi câștigați, că lucrurile, 

serviciile au un cost care trebuie plătit pentru a le avea.   

Este important să-i învăţăm pe copii, cât mai de timpuriu, cum să-şi administreze banii să 

organizăm jocurile care contribuie la  pregătirea atitudinii pe care ei o vor dezvolta în viaţă 

privitor la conceptul „ bani” , și formarea unui comportament responsabil față de bani,  

Vom deveni mici ”antreprenori”. Vom recunoaște monede si bancnote, vom stabili un 

plan ”financiar”, sper că aveți cu toții pușculiță! 
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Activitațile propuse pentru această zi:  

 

 

 

3. ACTIVITAȚI LIBER ALESE:  ATELIER DE LUCRU 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ    povestea banilor  

 Mergeți la bancă alături de plusurile preferate (joc de rol) să depuneți bani intr-un 

cont.  

 Faceti un schimb de produse cu membri familiei ”troc”, oferiți și primiți diferite 

obiecte! 

 Obţine o monedă prin tehnica  haşurării  (Realizează şi tu imaginea unei monede 

din  cutia de comori foloseşte o folie argintie, aurie sau o foaie de hârtie, pune-o 

pe una din monede apoi haşurează cu creionul deasupra).   

 Recunoaște bancnotele  si monedele.  Ajutați copilul să cunoască ”banii” decupați 

și folosți bancnotele și monedele in jocul de rol; 

 Ascultam cântecul : 

  https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk  e timpul sa ne 

trezim  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y  tractorul  

 

Stiaţi că.... ?                 

  

Primele monede de metal au apărut în China?  

Fiecare țară are o moneda specifică.  

La noi, aceasta se numește “leu”, dar în alte țări există alte tipuri de 

monede. (euro , lira, dolarul, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=pzNM08kPa9Y
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Identifica bancnotele și monedele. 
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4. ACTIVITATE MATEMATICĂ 
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RECOMANDARI: formați mulțimi cu monede, bancnote.  

 Stabiliți unde ”sunt mai multe”, ”mai puține” sau ”tot atâtea obiecte”.   

 Aflati valoarea unei bancnote, comparându-le 

 Numărați crescător, descrescător in limitele stabilite. Ultimul număr învățat este 10 

 Formează grupe prin incercuire; 

 Numără elementele fiecărei grupe și scrie numărul corespunzător in triunghiuri 

 Colorează cu roșu bancnotele de 5 lei și cu verde pe cele de 1 leu. 

 Ajut-o pe mama să ajungă la bancă și colorează cu portocaliu bancnotele de 10 lei. 

 Cați lei ai descoperit pe drumul verde? 

 

 

 

PREȚUL CORECT                                                   

  

 Se folosesc copii ale bancnotelor de 1,5,10 lei sau bancnote confecționate chiar de ei prin 

decupare și/sau colorare. Pe un raft sunt așezate diferite obiecte cu un preț atașat pe spate.  

Adultul îi spune copilului să-și aleagă un obiect și să ghicească prețul. Copilul spune un preț iar 

adultul îl ghidează să ajungă la prețul corect dându-i indicii precum ”Mai mult!” sau ”Mai 

puțin!” până ghicește prețul și îl plătește.  

  

De exemplu:  Copilul vrea să cumpere mașina care costă 7 lei.  După ce o cere politicos, spune :  

”Eu cred că mașinuța costă 5 lei.”  Adultul spune : ”Mai mult!”  Copilul încearcă să adauge. De 

exemplu 10 lei. Adultul spune: ”Mai puțin!” Copilul e încurajat . Cine  care ghicește prețul din 

prima încercare devine vânzător. 

Continuăm cu urmatoarea fișă de lucru 
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Fisa de lucru 

 Ordonează crescător, descrescător; 

 Scrie numerele cu soț în odine crescătorare și cele fără soț în ordine descrescătoare 

 Rezolva problema ilustrată. 
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 ACTIVITATE ARTISTICO PLASTICĂ  

Pictează pușculita ta 
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5. ACTIVITAȚI RECREATIVE 
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CÂNTEC: https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE   La moara 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o  brutarii  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00   Mititelul Șoricuț - 

Zum Pa Pa 

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

https://www.facebook.com/truefreedom.ua/videos/655877074893904/UzpfSTEw

MDAwNTQxMzIxMzU1MDoxMzY2ODQ1NTYwMTcyNTM4/   vals 

https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk   zigaloo  

 

 

 

Spor la treabă! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.facebook.com/truefreedom.ua/videos/655877074893904/UzpfSTEwMDAwNTQxMzIxMzU1MDoxMzY2ODQ1NTYwMTcyNTM4/
https://www.facebook.com/truefreedom.ua/videos/655877074893904/UzpfSTEwMDAwNTQxMzIxMzU1MDoxMzY2ODQ1NTYwMTcyNTM4/
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk
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JOI 30  APRILIE 2020- 

Bine v-am regăsit, Ursuleții mei dragi! 

TEMA DE STUDIU:  CINE  ȘI CUM PLANIFICĂ / ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE  

PROIECT : INVĂȚ DE PE ACUM 

 

SUBTEMA:  URSULEȚII CEI ISTETI 

 

  Poveștile cu tâlc și rolul lor în educația financiară a copilului preșcolar.  

  

Psihologii sunt de acord că la 5 ani copiii sunt destul de mari încât să îi învățăm câte ceva 

despre bani și despre "prețul" lor.   

Cei mici sunt foarte receptivi când le spunem povești, identificându-se mai ușor cu 

personajele acestora.  

Fie că vorbim despre inventarea unora dacă imaginația ne ajută, fie despre adaptarea unor 

povești cunoscute în scurte povestiri din care cel mic să primească informația pe care dorim să i-

o transmitem, acestea sunt mereu binevenite 

 

Activitațile propuse pentru această zi:  

 

1. ACTIVITAȚI LIBER ALESE:  ATELIER DE LUCRU 

 Prezentare” pușculita mea” (doar exteriorul pușculitei); 

 Desenati , colorati confectionati bani , scrieti valoarea lor; 

 Magazinul cu jucarii , jocul de rol implica folosirea banilor confectionati de copii. 

 Ascultam cantecul : 

  https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk  e timpul sa ne 

trezim  

 https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00  "Mainile Ni Le 

Spalam" 

  https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE   La moara 

 https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o  brutarii 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPVZH9DgzTk
https://www.youtube.com/watch?v=TcblFtmVm00
https://www.youtube.com/watch?v=73UM7Hb8aPE
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o
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2.  EDUCATIE PENTRU SOCIETATE  
                                                                              Ionică mincinosul  

         de Alexandru Mitru  

– Poveste cu tâlc- 

Să nu minți! Cu o minciună prânzești, da’ de cinat nu cinezi.  

Iar mincinosul n- are nici cinste…  

 

 Trăia odată un băiat, Ionică, căruia nu-i plăcea să-și ajute părinții. Nu-i plăcea și pace 

bună.   

Îi spunea tatăl său:          

  -Ionică, vezi de fă cutare sau cutare lucru!           

 Și nu zicea băiatul că n-ajută.           

 -Îl fac îndată, tătucă! răspundea.            

  Se prefăcea c-ajută. Și n-ajuta. Da’ merge treaba asta odată, de două ori, de trei ori.             

Începe să simtă tătâne-său că umblă băiatul cu lucruri necurate.          

Pune la cale să-l lecuiască.            

 Odată, vine feciorul înaintea lui taică-său și îi rostește cu glas mieros:           

  -Tătucă! Ai spus că-mi vei face și mie niște opincuțe, dacă oi fi vrednic pe lângă casă. Și sunt 

tătucă. Că, uite opincuțele astea vechi s-au ponosit!             

 Rău este, dragii mei, să fie cineva leneș și mincinos. Da’ și mai rău, când pe deasupra mai e și 

fudul!              

Și-așa era Ionică…              

Iar tatăl îi răspunse:            

  -Păi eu, băiete, mi-am ținut făgăduiala. Acum rămâne să-mi arăți și tu cât ești de vrednic.            

  -Am să-ți arătat, tătucă, se sumețește Ionică.           

  -Atuncea uite- mai grăiește tatăl- urcă-te chiar acum în pod. Vântură bine grâul ce-i acolo. Și 

îndată ai să-ți primești răsplata.  

             -Uiuuu! Face Ionică bucuros. Alerg să-l vântur.               

Se face că se urcă-n pod băiatul. Se pitulează sub scară și stă acolo preț de un ceas.  

   Pe urmă se întoarce:        

 - Am vânturat tot grâul, tătucă. Să-mi dai opincile alea noi, să merg pe uliță și să plesnească 

băieții de necaz!           

 - Aleei, măi băiete, se mâhnește tatăl. Ți-am spus să vânturi grâul…Mai du-te o dată. Și fă 

treaba cum se cuvine, c-apoi îți vezi opincile făgăduite!            

  Pleacă feciorul. Se gândește: „De un’ să știe tătuca dacă am vânturat eu grâul ori ba? Că n-o 

avea la el oglinda fermecată!”            

 Așa că pleacă, se suie în pod. Se joacă pe acolo cu mâțele și se întoarce, fără măcar s-atingă un 

bob de grâu.            

 - Ai vânturat, măi grâul? Întrebă a doua oară tatăl.             

 - L-am vânturat, tătucă! minte băiatul. Și-n sinea lui se bucură mai dinainte pentru opincuțele 

noi.            

 - Nu e adevărat! Se amărăște tatăl. Haide cu mine și-am să-ți arăt că e așa cum spun.              Se 

urcă amândoi în pod. Vântură tatăl grâul în fața lui Ionică. Și când îl vântură, ce credeți? Sub 

grâu el ascunsese o pereche de opincuțe. Da’știți, niște opinci cum nu se văd pe oriunde, din 

piele galbenă croite, cu găitane lucitoare de șnur negru închingate. Asemenea mândrețe de opinci 

vârâse tatăl acolo sub grâu! Și s-a aplecat băiatul să puie mâna pe opinci.   Tatăl nu l-a lăsat. Le-a 
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luat din grâu, a coborât, și le-a pus într-un cui, chiar deasupra laviței pe care dormea Ionică. Să 

vadă, să înțeleagă bine că minciuna are picioare scurte și întotdeauna o ajunge din urmă adevărul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcLiKJc8AEE  asculta povestea ”Ionica mincinosul”  

Recomandari: 

 Ascultă povestea ”Ionica Mincisosul” de Alexandru Mitru 

 După ce ai ascultat povestea recunoaste personajele şi găseşte pentru 

fiecare un cuvânt care-l caracterizează; 

 Analizati  și explicati cuvinte si expresii necunoscute; 

 Spune-ți parerea despre baiat; 

 Povesteste o fapta de care nu esti mândru că ai facut-o!; 

 

Realizarea de deducții simple 

2. Răspundeți la întrebările: 

 De ce tatăl i-a cerut lui Ionica sa vânture grâul? 

 De ce băiatul l-a mințit pe tatăl său? 

 

 

Reflectati: 

”Minciuna are picioare scurte” 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcLiKJc8AEE
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JOC EXERCITIU – Gasește cuvinte care incep su sunetul ”J” 

 Incercuiește imaginile a caror denumire conține litera ”J”.  

 Desparte in silabe și reprezinta grafic cuvântul. Ai model in fisă. 
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Propozitia Interogativa.  

Formulati propoziții enunțiative simple sau dezvoltate (formate din 3, 4 cuvinte) pe care le 

transformati în propozitii interogative. Un joc in care dumneavoastră sunteti partenerul copilului.  
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3. ACTIVITĂȚI RECREATIVE  

Azi va propun o activitate recreativă pe care cei mici o pot realiza, in orice moment al 

zilei. Pentru această activitate aveti nevoie de coli colorate , foarfece , rigla si un creion. Pentru 

cei care nu au la indemana coli colorate pot sa coloreze fiecare  forma geometrica cu o culoare (7 

culori au piesele ) după modelul dat. 

 Azi vă propun: 

 TANGRAM 

 

  

  Tangram  este un joc foarte vechi de puzzle, de origine chineză, cunoscut sub denumiri ca 

„pătratul magic”  sau „placheta celor șapte șiretlicuri”.  

  Este un joc popular dat fiind că e foarte simplu de înțeles și accesibil atât copiilor cât și 

adulților.  

  E o idee potrivită de petrecere a timpului liber pentru părinți și copii, dar și o ocazie de a 

învăța fără efort sau plictiseală.  

  Tangramul stimuleaza imaginația și logica și este potrivit pentru cei pasionați de matematică.  

 

 

ȘTIAȚI CĂ…? 

   Napoleon Bonaparte folosea jocul pentru a se relaxa înainte și după bătălii, poetul 

Edgar Allen Poe îl folosea pentru inspirație, în vreme ce Lewis Caroll, autorul cărtii 

Alice în țara minunilor, era pur și simplu fascinat de acest joc! 
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Ce poți face………?  

Orice ….Aveti cateva exemple…! 
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 Joc distractiv pentru copii si puțin sport pentru părinti …. 

Incercati……….!!!!  

  folositi jucarii pe care le aveti la indemana. 

https://www.facebook.com/ScoalaLuiPEPO/videos/674566323156798/Uzpf

STc1NTMwMzU2NDYxNDgxNjoxNjE2NTgwNDY4NTA4MjY2/  

 REBUS  

 

https://www.facebook.com/ScoalaLuiPEPO/videos/674566323156798/UzpfSTc1NTMwMzU2NDYxNDgxNjoxNjE2NTgwNDY4NTA4MjY2/
https://www.facebook.com/ScoalaLuiPEPO/videos/674566323156798/UzpfSTc1NTMwMzU2NDYxNDgxNjoxNjE2NTgwNDY4NTA4MjY2/
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 DECORAM SERVETELE 
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