
Grădinița cu P.P. „Căsuța cu Povești” Craiova
Grupa MICA C
Ed. DECĂ GABRIELA/ BALEA MADALINA
Tema:,,Cu ce călatorim?

LUNI

-Pentru a calatori dintr-un loc in altul oamenii folosesc mijloacele de transport
-Mijloacele de transport sunt elementele care ne ajuta sa calatorim dintr-un punct in altul, intr-un 
timp mai scurt.
-Acestea se impart in trei mari categorii: TERESTRE (pe uscat), AERIENE (in aer), NAVALE 
(pe apa)
-Cele mai rapide sunt cele care se deplaseaza in aer, iar cele mai lente sunt cele care se 
deplaseaza pe apa.
-Primul element care a dus la construirea de mijloace de transport a fost inventarea rotii acum 
5000 de ani



In imagine este Ariciul Piciul care vrea sa stie cat mai multe despre mijloacele de transport. 
Ajuta-l sa afle cum se numesc ele:
Care din ele circula pe apa?  Dar pe șosea? 
Pe unde circula avioanele?
La ce ne folosesc mijloacele de transport?
Cum se numesc cei care conduc avioanele?
Dar cei care conduc trenurile sau automobilele?
Discutia poate continua in functie de interesul copilului pentru un anumit mijloc de transport 

Activitati sugerate:
- Personajul preferat din desenul animat Thomas – colorare sau desen
- Puzzle la alegere
- Modelaj  din plastilina– Rotile masinutei





MARTI

Mai jos aveti cateva exemple de fise de lucru. Daca nu le puteti lista , puteti cauta imagini 
asemanatoare in cartile de colorat pe care le aveti déjà. Orice idee este binevenita daca copilul 
este incantat sa o resolve .



FIŞĂ DE LUCRU-MIJLOACE DE TRANSPORT

NUMELE ŞI PRENUMELE…………………………….                                         DATA: ……………………………

1.Taie cu o linie mijloacele de transport  care circulă prin aer.

2.Încercuieşte şi colorează mijloacele de transport care circulă pe şine.

3.Colorează cu galben maşina care transportă marfă.







Activitati distractive: 

Spre vârful muntelui”, „Drumul către mare” -traseu aplicativ. Alegem un număr de obiecte/ 
jucării ce au legătură cu tema și le așezăm strategic prin cameră/ curte(pot fi văzute, dar să nu 
sară în ochi), să fie găsite de copii! Putem stabili o limită de timp, dacă dorim! Inversați rolurile! 
Distrați-vă!

Activitate practica: 

Avionul colorat

Pentru acest avion colorat veți avea nevoie de un cârlig de lemn, acuarele, bețe de înghețată și lipici.

Această activitate practică poate fi transformată cu ușurință într-o activitate matematică. După ce ați realizat 

avionul, rugați-i pe copii să lipească pe fiecare geam un anumit număr de oameni (puteți scrie o anumită cifră 

pe un nor).

Alte activități sugerate, în funcție de posibilități:

- JOC DE ROL- ,,De-a pilotii”, ,,De-a marinarii”

- Puzzle cu mijloace de transport daca aveti in casa



MIERCURI

1.

Vom invata poezia “Trenuletul” scrisa de Ioana Tatu.

Am un tren cu cinci vagoane
Din cutii si din cartoane
Prinse-n bolduri de otel
Si ma joc frumos cu el.

Pe sub scaun, pe sub masa,
Suiera gonind prin casa:
Dintr-o halta pleaca iara
Gafaind spre alta gara.

E-ncarcat cu pasageri,
Calatori spre nicaieri:
O papusa, un motan
Cu un ditamai geamantan,

Un catel numit Labus
Si un ursulet de plus.
Iar pe mine, conductoru’,
Ati ghicit, ma cheama Doru!, 

Daca nu poate invata toata poezia sunt suficiente si primele 2 strofe

2.

Apoi ne putem ajuta de imaginea de mai jos pentru a exersa numeratia. Puteti chiar decupa 
imaginea si copilul sa repuna in ordine vagoanele. 
Daca nu exista posibilitatea imprimarii puteti sa va folositi de jucarii sau alte obiecte la 
indemana.
Vom insista pe cifrele pana la 5. Daca cel mic doreste puteti continua pana la 10, doar cu 
numaratul.



Activitati distractive:

-Cursa masinutelor pe covor

-Vizionarea prezentarii mijloacelor de transport 
https://www.youtube.com/watch?v=9aw01SnGC9E

https://www.youtube.com/watch?v=9aw01SnGC9E


Activitate practica si distractiva :

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.

JOI

1. Ne vom distra si vam invata cantecelele ,,Mijloace de transport” si ,, Autobuzul” din 
link-urile de mai jos

https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg

https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY

https://www.youtube.com/watch?v=eCzxGHY3BTg
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY


2.Activitate practica:
Realizeaza la alegere unul dintre mijloacele de transport din imaginile de mai jos:

Materiale necesare: Carton colorat, lipici,

Materiale necesare: 1 bucata cofraj de oua, 2 paie de plastic, 2 
bucati                      



Fisa de lucru: Uneste mijlocul de transport cu mediul in care se deplaseaza



VINERI

Deoarece sambata pe data de 9 mai este o zi cu triplă semnificație pentru noi: Ziua 
Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-
al Doilea Război Mondial 1945, va propunem o serie de activitati dedicate acestei zile.

Activități sugerate:

-audiție muzicală- Ludwig van Beethoven-Simfonia a 9-a https://youtu.be/t3217H8JppI?t=89

– joc de rol La magazin, 

- observarea monedei Euro

-desen, pictură-De ziua Europei, Steaguri

Copiii vor invata sa faca diferenta intre cele doua steaguri. Vor enumera deosebirile dintre cele 
doua si vor incerca sa le deseneze .

STEAGUL EUROPEI                    STEAGUL ROMANIEI

Se vor picta unuia dintre steagurile de mai jos (U.E. sau Romania) utilizand culorile adecvate. Se 
va atrage atentia asupra ordinii culorilor pe steag, asupra utilizarii unei cantitati adecvate de 
culoare sar si asupra respectarii spatiului dat.  Fara existenta unei imprimante se poate realiza o 
activitate de desen sau picture libera.

- Picteaza steagul U.E. utilizand culorile adecvate: Galben-stelute, Albastru- Fundal.
- Picteaza steagul Romaniei utilizand culorile adecvate: Rosu- dreapta, Galben- Mijloc, 

Albastru- Stanga.
-

https://youtu.be/t3217H8JppI?t=89




Deasemenea se poate realiza si o activitate practica de lipire a steagurilor cu hartie 
colorata sau creponata 


