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ABABEI CORINA LAURA 
 
PROIECT EDUCAŢIONAL „ TOAMNA ŞI BUCURIILE EI” 

 
Argument:  
 
Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera 
educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, obiective clar definite, evaluări şi diseminări 
ale informaţiilor, menite să contureze profilurile culturale ale micilor şcolari, să deschidă porţi spre 
educaţia permanentă. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut 
indispensabilă). Rolul ȋnvăţătoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi ȋn acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinte necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să 
creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative.  Ȋn acest sens am propus elevilor activitatea 
extracuriculară "Toamna şi bucuriile ei” ȋn scopul stimulării capacităţilor creative, intelectuale şi 
afective ale acestora prin diferite activităţi.  
Resurse: 

a) umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 
b) materiale: chestionare, fişe de lucru, calculator, imprimantă, costume, dovleci, cartofi, 

nuci, coşuri ȋmpletite, saci de rafie, bomboane, jetoane. 
c) informaţionale: site-uri, reviste, cărţi, etc. 
d) metodologice: jocul de rol, explicaţia, conversaţia, exerciţii practice, expunerea, 

povestirea, activităţi interactive, expoziţii, etc. 
e) financiare: autofinanţare 
f) temporale: o zi 

Obiective specifice:  

• Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de comunicare, prin interpretarea de 
poezii şi cântece de toamnă; 

• Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor 
de carnaval; 

• Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 
 

Beneficiari direcţi: şcolarii clasei pregătitoare  
 
Conţinutul proiectului: 
  1.Să aflăm despre obiceiurile şi tradiţiile specifice toamnei.Cum se sărbătoresc? 
  2. Sculptare  dovleci 
  3. Carnavalul Toamnei: 
 -parada  costumelor 
 -ȋntreceri-concurs: „Culesul cartofilor”, „Nuca ȋn coş”, „Găseşte ce se potriveşte!”  
 -realizarea de fotografii şi filmări 
 -premierea   
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ABRUDAN RALUCA GABRIELA  

CAMELIA DRĂGHICI 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit “ Dumbrava Minunată” 

LOCALITATEA:  Cluj Napoca, județ Cluj 

GRUPA:  Mijlocie “Iepurași” 

CADRE DIDACTICE: prof. Abrudan Raluca Gabriela și prof. Camelia Drăghici 

TITLUL PROIECTULUI: Experiment – Domeniul Științe - “ De ce își schimbă frunzele culoarea în 

anotimpul toamna?  “  

Pentru a realiza acest experiment interesant cu frunze colorate de toamnă, avem nevoie de  câteva 

materiale simple ușor de procurat: 

1.  Borcane de sticlă – (pahare de sticlă) 

2.  Filtre de hârtie, pentru cafea –  marime mare 

3.  Frunze de toamna, diverse culori 

4.  Alcool etilic 

Pentru a răspunde la întrebarea “ De ce își schimbă frunzele culoarea în anotimpul toamna”,   primul 
pas este colectarea frunzelor colorate de toamnă. Copiii vor colecta multe frunze, de diverse forme si 
mai multe culori diferite. Este o adevarată plăcere să facem o plimbare, să ne bucurăm de natură și 
să adunăm multe frunze colorate.  După ce au adunat frunzele colorate, copiii vor sorta frunzele 
după culoare, în 4 recipiente diferite. Frunzele sortate vor fi rupte în bucățele mai mici. După ce au 
fost rupte în bucăți mai mici, frunzele colorate le așezăm in borcane. Peste frunze se adaugă alcoolul, 
astfel încât fruzele din borcane să fie acoperite complet. Din filtrul de hârtie (filtrul de hârtie pentru 
cafea), se va forma un con și se introduce câte un con în fiecare borcan, peste frunze și alcool, se lasă 
acolo până când începe să absoarbă lichid și să se coloreze. Pentru ca pigmentul frunzelor să se 
elibereze complet, se pot acoperi borcanele cu o folie de plastic. Lichidul va porni la drum în sus, pe 
suprafața filtrului de cafea. Ca prin magie, culorile componente din fiecare frunză se vor separa in 
benzi de nuanțe diferite. 

     

Scoatem pe rind filtrele de cafea si le așezăm pe un prosop de hârtie pentru ca să se usuce. 
Observăm cu atenție diferiții pigmenți – verde, roșu, portocaliu și galben – care s-au separat și și-au 
facut apariția pe filtrele de cafea. În acest mod, separând culorile, putem  afla ce culoare ar avea o 
frunză de  toamnă, după ce verdele dominant ar dispărea. 
Explicații pentru copii: 
De ce sunt frunzele verzi? 
Clorofila este un pigment care conferă frunzelor culoarea verde. Toți arborii au clorofilă în frunze, 
deoarece au nevoie de ea pentru a absorbi lumina soarelui pentru fotosinteză. 
De ce iși schimbă frunzele culoarea în anotimpul toamna? 
Clorofila este pigmentul dominant în frunzele verzi. Aceasta este mai prezentă vara, iar toamna, pe 
masură ce vremea se răcește, frunza produce tot mai putină clorofilă – de aceea frunzele nu mai sunt 
verzi. În schimb, luteina, un alt pigment prezent în frunze care le conferă culoarea gălbuie, devine 
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mai intensă pe masură ce clorofila este distrusă, astfel că frunzele își vor schimba culoarea în galben. 
Beta-carotenul este un alt pigment prezent în frunze care reflectă culoarea roșie și cea  portocalie. 
Deși producția de luteină și beta-caroten scade toamna, la fel ca și în cazul clorofilei, ritmul este mult 
mai lent. De aceea, frunzele devin galbene, portocalii și ruginii / roșii. Astfel, de fapt, frunzele nu iși 
“schimbă” culoarea, ci mai degrabă o “pierd”. 
De ce cad frunzele? 
Dacă frunzele nu ar cădea, atunci cu siguranță iarna ar ingheța, deoarece conțin apă. În timpul iernii, 
nu există suficientă lumină sau apă pentru fotosinteză. Copacii se vor odihni și vor trăi din rezervele 
stocate în timpul verii. 

 
 

Prof. Abrudan Raluca Gabriela 

Prof. Camelia Drăghici  

Grădinița cu Program Prelungit “ Dumbrava Minunată” Cluj Napoca 
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AILENEI VALI 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mărul buclucaș! 
CLASA/GRUPA: grupă combinată  
CADRU DIDACTIC: Ailenei Vali 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Poiana, comuna Poiana, județul Galați 
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se îmtâmplă? 
Tema proiectului: Clubul anotimpurilor 
Tema zilei: În livadă 
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: activitate integrată 
Domenii de dezvoltare: 

• Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii; 
- Dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere 
- Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare 

• Dezvoltare socio-emoțională 
- Dezvoltarea abilităților de interacțiune cu copii de vârstã apropiatã 

 
                    ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):  

                                DLC: Mărul buclucaș de Vladimir Suteev – lectura educatoarei 
      DOS: Mărul buclucaș - confecție 
 
                                ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 
 Joc de rol: De-a mărul buclucaș 
 Bibliotecă: Mărul buclucaș de Vladimir Suteev - repovestire 
 Artă: Prietenii mărului buclucaș - machetă 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 În data de 14.10.2021 în cadrul proiectului tematic ” Clubul anotimpurilor” am desfășurat 
activitatea integrată În livadă. În cadrul acestei activități am integrat domeniile experiențiale Limbă și 
comunicare și Om și societate. Scopul acestei activități a fost evidențierea trăsăturilor morale ale 
personajelor prin cultivarea spiritului de prietenie și dezvoltarea curajului de a intervenii în situații 
critice.  

 În prima activitate pe domenii experiențiale a zilei am lecturat povestea ”Mărul buclucaș” de 
Vladimir Suteev.  
 Activitatea practică s-a realizat pe centre de interes. În cadrul centrului Joc de rol ne-am jucat De-a 
mărul buclucaș. Copiii au purtat măști specifice personajelor și au redat replicile din poveste. Al 
doilea centru de inters Mărul buclucaș de Vladimir Suteev - repovestire a urmărit trăsăturile pozitive 
și negative ale fiecărui personaj, dorința ursului de a ajuta. În cadrul centrului de interes  Artă am 
realizat macheta mărului buclucaș. Copiii au colorat în contur personajele primite, au decupat 
personajele colorate, apoi au atașat în macgeta pregătită personajele conform indicațiilor din 
poveste. 
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ANDREI ZOE DIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Copacul toamnei” 
GRUPA: Mijlocie 
CADRU DIDACTIC: Andrei Zoe Diana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița nr 246, București 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică 
SCOPUL  ACTIVITĂȚII : -formarea deprinderii de a lipi într-un spaţiu dat folosind tehnici şi ustensile 
cunoscute; 
                                        -educarea  atenţiei şi a simţului estetic;  
OBIECTIVE  OPERAȚIONALE :  -să denumească corect materialele pregătite pentru activitate ; frunze 
uscate, lipici, planșete, pensule; 
    -să lipească corect frunzele ; 
DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII: O voi realiza purtând o discuţie cu copiii: 
    - În ce anotimp suntem? 
    - Ce se întâmplă cu copacii în acest anotimp? 
    - Cum sunt frunzele copacilor toamna ? 
   - Să ştiţi că mie îmi plac foarte mult copacii toamna, îmi plac culorile pe care le au frunzele, îmi 
place să privesc frunzele purtate de vânt. 
unt convinsă că şi vouă vă plac culorile frunzelor în acest anotimp şi m-am gândit ca astăzi la 
activitatea practică să realizăm o lucrare colectivă și să lipim frunzele copacului. 
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ANDRIES GABRIELA DANA 

TEMA ACTIVITATII: ”CRAIASA TOAMNA” 
CLASA: pregatitoare 
CADRU DIDACTIC: ANDRIES GABRIELA DANA 
UNITATEA SCOLARA: SC. GIM. ”ADRIAN PORUMBOIU” MUNTENII DE JOS 
DESFASURAREA ACTIVITATII: 
                   Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa copiilor  
deoarece se îndreaptă cu paşi repezi spre un nou an şcolar. 

Toamna care se iveşte păşind pe un covor de nuferi galbeni şi străpunge sufletul soarelui 
cu o simplă privire blândă, care priveşte peste dealuri, văi şi şesuri acoperă pământul cu 
podoabe bogate, ofera pretextul  prin care copiii îşi cladeasc o lume de basm, iar personajele 
sunt de fapt oamenii din jur, familia. Toate acestea sunt creionate in culori pastel. 

Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
comportamentală. 

              SCOPUL 
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a fenomenelor care se petrec în 

natură, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora si cunoaşterea 
importantei legumelor si fructelor pentru sănătate. 

             OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii 

care să conţină compoziţii literare, lucrări plastice; 
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi. 
 Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice, de comunicare in public, a spiritului de echipă, s.a. 

           Elevii clasei pregatitoare de la Scoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos au 
acceptat cu drag să organizeze un moment prin care să celebreze frumosul anotimp TOAMNA.Copiii 
au adunat fructe și legume specifice anotimpului toamna. La ora de arte vizuale au realizat diverse 
lucrări din frunze presate,semințe și hartie creponată. 
 Activitatea a constat in: 
 1. Rapsodii de toamnă clasice-recitări ale unor poezii consacrate. 
3.Audierea  unor fragmente din piesele muzicale următoare: ”Greierele și furnica” , ”Toamna aurie” 
și interpretarea lor în întregime de colectivul de elevi  
4.Recunoaşterea versurilor şi precizarea titlurilor poeziilor.  
5. Parada costumelor 
La sfărșitul activității copiii au primit diplome. 
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ANICESCU GABRIELA 
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală - cls. a V-a 
Scop:  stimularea interesului copiilor prin implicarea în realizarea activității 
Obiective: - comunicarea eficientă între elevi și diriginte; 
                 - încurajarea lecturii 
Rezultate așteptate: 

- evaluarea calităților morale de colaborare și compețiție, fair-play, spirit de echipă, spirit 
competitiv;  

- evaluarea creativității elevilor, a îndemânării și a capacităților de a răspunde sarcinilor de 
lucru 

Resurse materiale: frunze uscate, coli A4, lipici, markere, hârtie glasată, diplome, medalii 
Resurse de timp: 2 ore 
Scenariu 

S-a realizat o întâlnire pe Google Meet cu elevii doritori să participe la activitate. În prima 
parte s-a lecturat ,,Frunza” de Emil Gîrleanu, după care s-a completat fișa de lectură. Copiii au primit 
ca temă realizarea unui colaj din frunze uscate, care ulterior au fost premiate. 

În  cea de-a doua parte a activității, elevii au vorbit despre responsabilitățile lor, apoi au 
decupat frunze de diferite culori pe care au scris regulile clasei a V-a. 
Produse: colaje din frunze uscate, ,,Regulile clasei”. 

 

   
  
        Colaje din frunze uscate   Regulile clasei 
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ANTONESCU MARIA-ADRIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII : Porumbul 

CLASA  I 

CADRU DIDACTIC : Antonescu Maria-Adriana 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Budești, Comuna Budești, Jud. Vâlcea 

DISCIPLINA : Arte vizuale și abiltăți practice 

TIPUL LECȚIEI : formare de priceperi și deprinderi 

RESURSE UMANE : 13 elevi 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

           Toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare. (Albert Camus) 
          Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă pe parcursul unei singure ore de arte vizuale și abilități 
practice și urmărește dezvoltarea imaginației și a creativității prin cultivarea dragostei pentru natură, 
precum și potențialul artistic al elevilor.  
         Scopul activității a fost de a crea porumbi din mărgele, utilizând materialele puse la dispoziție. 
Metodele si procedeele folosite în cadrul activității au fost : conversația, explicația, demonstrația, 
turul galeriei. Formele de organizare au fost în perechi sau pe grupe. 
        Activitatea debutează cu prezentarea modelului realizat de mine, insistând asupra tehnicilor de 
lucru.  
       Pentru realizarea porumbilor, au fost necesare următoarele materiale didactice : sârmă plușată, 
mărgele, coș din nuiele.  Fiecare grupă sau pereche a avut nevoie de câte patru sârme plușate pe 
care le-au îndoit și apoi le-au răsucit, obținând, astfel, opt părți egale. În continuare, elevii au 
introdus câte zece mărgele pe fiecare bucată de sârmă plușată. La final, fiecare pereche sau grupă a 
unit prin răsucire toate bucățile de sârmă plușată, obținând, astfel, porumbul. 
      La sfârșitul orei am realizat o expoziție cu lucrările copiilor, am apreciat modul în care au lucrat și 
i-am felicitat. 
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APETREI RAMONA  
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Feerie de toamnă” – evaluare proiect tematic 
CLASA/GRUPA: mică 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Apetrei Ramona  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” - Roman, județul Neamț 
  
ARGUMENT:  
Minunatul anotimp al bogăției, al schimbărilor nemaiîntâlnite din natură, magnifica  Zână Toamnă, ne 
ademenește cu culorile vii să ne apropiem de tainele cele mai ascunse , iar copiii intră cu încredere și 
curiozitate sporită pe acest tărâm încă nedescoperit de ei.  Astfel, împreună cu micuții de la grupă, în 
concordanță cu interesele și disponibilitățile acestora, ne-am propus desfășurarea unui proiect 
tematic de toamnă, ”Magia toamnei”, proiect ce s-a derulat pe o perioadă de patru săptămâni. 
Ultima săptămănă a proiectului o constituie tema de evaluare a acestuia, în care vom sistematiza și 
evalua cunoștințele însușite și deprinderile formate, dar vom aborda și subiecte noi, mai puțin 
cunoscute copiilor. 
SCOP: Realizarea unor lucrări artistico – plastice specifice temei, prin utilizarea diferitelor tehnici de 
lucru   
COMPETENȚE GENERALE  Educarea dragostei pentru natură și a gustului pentru frumos. 
COMPETENȚE SPECIFICE  Dezvoltarea creativității prin activități artistico – plastice . 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Copiii au fost îndrumați să picteze folosind diferite tehnici de lucru:  
amprentarea, dactilopictura și pictura cu pensula. 
DENUMIREA LUCRĂRILOR: 

1. Copacul toamnei –dactilopictură 
2. Crizanteme - dactilopictură 
3. Coșul toamnei – pictură cu pensula 
4. Covor de frunze – amprentare 
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ARDELEAN CRISTINA – DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: COVORUL  DE  FRUNZE 
CLASA: a II- a  A 
CADRU  DIDACTIC:  prof. înv. primar ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „I. G. DUCA”- Petroșani / Hunedoara 
DATA: 14.10.2021 
LOCUL: Sala de clasă 
 
SCOPUL: 
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-
plastice şi practice și stimularea curiozității şi interesului copiilor pentru modificările ce apar în natură 
o dată cu instalarea anotimpului toamna. 
 
OBIECTIVE  GENERALE:  

1. Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin recitarea unor poezii și 
interpretarea unor cântece despre toamnă;  

2. Stimularea creativității și a potenţialului artistic al elevilor; 
3. Cultivarea sensibilității artistice a copiilor. 

OBIECTIVE  SPECIFICE:  
1. Să observe modificările ce apar în natură toamna;  
2. Să selecteze cu atenție frunzele căzute ale copacilor; 
3. Să memoreze și să recite expresiv poezii cu și despre toamnă; 
4. Să picteze, să preseze frunze și să decoreze planșa, astfel încât să obțină cele mai 

diversificate modele; 
5. Să cânte cântecele dedicate anotimpului toamna. 

 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 
 Comunicare în limba română; 
 Muzică și mișcare; 
                                                         Explorarea mediului; 
 Arte vizuale și abilități practice. 
METODE  DE  EVALUARE: 

- expoziție de lucrări în clasă. 
MATERIALE, RESURSE: 
 Resurse umane:  

- 27 elevi. 
Resurse materiale: 

- Frunze, bloc mic de desen, acuarele, pensulă. 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  PROPRIU-ZISE: 
 Pentru a înțelege mai bine modificările ce se petrec în natură o dată cu venirea anotimpului 
toamna, am organizat împreună cu elevii mei o expoziție de lucrări realizate prin vopsirea și presarea 
diferitelor tipuri de frunze adunate și selectate de ei.  
 În felul acesta au fost obținute diferite tipuri de modele pentru covorul de frunze al clasei. 
Planșele, expuse, au fost fotografiate și transmise părinților pe whatsapp. 
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ARGHIRE GEORGIA OANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Castana din poveste 
CLASA: a IV- a B 
CADRU DIDACTIC: Arghire Georgia Oana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Elena Doamna, Tecuci 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 
 „Lasă-mi, toamnă, struguri dulci 

Și arome de castane coapte, 
Lasă-mi florile în văi și lunci, 
Norii ruginii să se strecoare-n șoapte”. 
 
Pornind de la aceste versuri, am pornit, împreună cu elevii, în explorarea textului Castana din 

poveste, de Octav Pancu-Iași. După citirea lecției, elevii au identificat anotimpul în care are loc 
acțiunea, toamna. Prin întrebări (Care sunt elementele specifice anotimpului de toamnă?, Ce alte 
elemente specifice acestui anotimp mai cunoașteți?Care sunt personajele? Care este procedeul 
folosit de autor pentru a da viață personjelor?) am descifrat conținutul fragmentului din manual. 

Lecția prezintă o castană care, trezindu-se singură și neputând să stea fără să aibă nicio 
activitate, se împrietenește cu ghemotocul de hârtie și împreună pornesc să descopere ce ocupație ar 
putea avea aceasta pentru a nu sta fără să facă nimic. 

Este o lecție despre prietenie din care elevii învață cât de important este să ai un prieten, să 
ai o ocupație și să îți găsești un rost pe lume. În finalul lecției, castana devine o jucărie și în același 
timp cel mai bun prieten al unui băiețel.  

Elevii au ralizat cvintete, pornind de la personajele principale ale lecției pe care le-am postat 
pe blogul clasei 

 
 

La ora de arte vizuale și abilități practice elevii au realizat din castane personaje hazlii, la fel ca 
personjul principal din lecție. 
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AVRAM MĂDĂLINA-CRISTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna – emoție și culoare 
CLASA a V – a A 
CADRU DIDACTIC: prof. Avram Mădălina-Cristina 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” Mangalia, jud. Constanța 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 
Argument 

Fascinaţia cărţii se înfiripă de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe o dată cu primii paşi în 
lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, lectura îmbogăţind 
considerabil cunoştinţele elevilor. De asemenea, ea produce satisfacţii deosebite elevului  prin trăirea 
întâmplărilor fabuloase care se petrec în carte, deprinzându-l să deosebească răul de bine, 
cultivându-i gusturi, convingeri şi sentimente alese, făcându-l să devină asemeni unei oaze de 
destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz, neconstrâns de cerinţele unei programe 
obligatorii 

Cel mai important este ca mesajul să ajungă la ei, indiferent prin ce mijloace. 
Interdisciplinaritatea este foarte importantă de-a lungul acestui demers. Întrepătrunderea literaturii 
cu pictura are menirea  nu numai de a crea o simbioză a actului artistic, ci și de a da naștere unor 
emoții și sentimente mult mai profunde. 

 
Obiective: 

• Stimularea imagianației și creativității ; 

• Sensibilizarea gustului pentru frumos; 

• Încurajarea potențialului artistic. 
 

Desfășurarea activității: 
 Această activitate este rezultatul unui demers mai amplu, în cadrul unui curs opțional, 
intitulat Magia lecturii. Cursul opțional are ca scop motivarea elevilor în direcția lecturii 
suplimentare, pentru că aceasta îi ajută să-și îmbogățească vocabularul, să devină mai sensibili și, de 
ce nu, să se regăsească.  
 Am abordat în capitolul Despre poeți și poezie discuții pe tema poeziilor lui Mihai Eminescu și 
Vasile Alecsandri, având în prim plan natura. Ca o încununare a tot ceea ce am dezbătut, elevii au 
avut de transpus, prin intermediul picturii, o strofă despre toamnă care i-a emoționat și inspirat. 
Această activitate s-a desfășurat pe durata unei ore de curs. Elevii au fost îndrumați să redea cu 
ajutorul pensulei și al culorilor, cât mai fidel, ideea poetică pe care autorul a sugerat-o în strofa 
respectivă. 
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BABIN CRISTINA – IONELA 

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TUZLA, structură G.P.N. ”PITICOT”, Tuzla, 
Constanța 
Titlul activității: ”Bostănei dolofănei” 
Coordonatorul activității:  Babin Cristina – Ionela – profesor învățământ preșcolar 
Numărul preșcolarilor:  21 
Scopul activității: Utilizarea unor cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezovarea 
de probleme și cunoașterea mediului apropiat. 
Dimensiuni ale dezvoltării:  

- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat . 
Comportamente vizate: 

- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 
- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime; 
- Realizează, în od dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente și 

metode specifice. 
Desfășurarea acrivității:  
 Folosindu-ne de tema zilei, la centrul ȘTIINȚE, copiii au avut de aranjat bostăneii după 
criteriul ” crescător/ descrescător”, numerotând  bostanii cu cifrele corespunzătoare. La centrul ARTĂ 
, preșcolarii au avut de realizat un colaj ” Bostănel dolofănel”, din materiale naturale, pe care le-au 
lipit și pictat corespunzător. La JOC DE MASĂ, am avut planțe pe care au pus pietricele pe bostănel în 
funcție de cifră și au exersat scrierea cifrei respective. La activitățile pe domenii experiențiale, copiii 
au avut de realizat magneți de frigider prin pictarea unor figurine in formă de bostan, material din 
ipsos, și de făcut corespondența între bostănelul mic(cu un anumit număr de semințe) și bostănelul 
mare(unde trebuia să pună ei același număr de semințe) și între numărul de bostani din car cu cifra 
corespunzătoare, prin prinderea unui cârlig în dreptul cifrei. 
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BARABÁS-TOLLVAJ KATALIN 
 
TEMA ACTIVITĂȚILOR/PROIECTULUI TEMATIC: ”Toamna e de roade plină”  
GRUPA: mare 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșc. BARABÁS-TOLLVAJ KATALIN 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. ”Csipike”,  Sfântu-Gheorghe 
Domenii de dezvoltare și Dimensiuni ale dezvoltării:  

A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 
A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  
A.3.Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă) și practici privind securitatea personală  

B. Dezvoltarea socio-emoțională  
B.2.Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  

C. Capacități și atitudini față de învățare 
C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrieri 
D.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  
D.3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute  

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 
E.1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  
E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat  
Copilul va manifesta o serie de comportamente / Obiective de referinţă :  
A.1.3. - să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice, gospodărești, sau 
unei creații plastice: decojitor, rozător, foarfecă, lipici, pensulă. 
A.3.1. – să cunoască beneficiile unei alimentații sănătoase: legume și fructe, igienă 
B.2.2. - să însușească și să respecte reguli și relații sociale în contexte familiare: cumpărături de la 
piață, activități în bucătărie  
C.1.1. – să manifeste interes și curiozitate la jocurile, activitățile și experimentele oferite: legumele 
conțin apă, coloranți; semințe puse în găurile făcute în cartofi 
C.3.2. –să demonstreze creativitate prin activități artistico-plastice, practice, și în conversațiile 
spontane 
D.2. - să îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţelor, activităţilor personale şi/sau a 
relaţiilor cu ceilalţi, să utilizeze dialoguri în contexte adecvate 
D.3. – să înţeleagă că cuvintele sunt alcătuite din silabe, să ezerseze silabizarea 
E.1.1.- să cunoască unele elemente componente ale lumii  înconjurătoare (aerul, apa, solul, 
vegetaţia, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele 
E.2.4.- să aranjeze elementele mulțimilor după criterii date, să efectueze operaţii de ordonare/ 
clasificare după însuşiri, să efectueze serieri, măsurări (greutate) ale obiectelor 
Sugestii de conţinuturi:  
Lectură după imagini: Toamna în grădini, pe ogoare, în păduri, în gospodăria omului 
Experimente cu legume – Legumele cresc cu ajutorul aerului, luminii, și apei 
Activitate outdoor: Vizită la piața de legume – Cumpărăm legume! 
Activități gospodărești: Ne hrănim sănătos! - zeamă din legume, salată crudă 
Jocuri senzoriale: Ce ai gustat? Ce ai în mână? 
Joc didactic: Salata cuvintelor – silabizare 
Dramatizare/Teatru cu umbre – Ridichea uriașă 
Joc matematic: Recolta bogată a doamnei Toamna – jocuri cu mulțimi 
Joc geometric: Puzzle din legume/ Împarte cu prietenii! 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

25 
 

Convorbiri pe baza unor picturi celebre (ex.Grigorescu, Cezanne, etc.) – Compoziții cu fructe/legume - 
Pictură: Compoziție cu legume 
Lucru manual: Lada/coșul cu legume 
Produs final: Expoziție, prezentat on-line familiilor copiilor 
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BARBU CRISTINA 
MĂRUL – UN REZERVOR DE SĂNĂTATE 

Prof. înv. primar: Cristina Barbu 

Liceul teoretic ,,George Moroianu” Săcele, Brașov 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Mărul – rezervor de sănătate 

CLASA PREGĂTITOARE B – Clasa Steluțelor 

CADRU DIDACTIC:  Barbu Cristina 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul teoretic ,,George Moroianu” Săcele, Brașov 

ARGUMENT 

De-a lungul timpului merele au constituit nu doar unele dintre cele mai cunoscute şi 
apreciate fructe, ci chiar un medicament în sine. De altfel, în tradiţia populară rolul mărului a fost 
consacrat printr-o zicere care pleacă tocmai de la virtuţile de medicament ale acestui fruct: „Un măr 
pe zi, ţine doctorul departe”. 
SCOPUL PROIECTULUI:  

Conştientizarea importanţei folosirii mărului în alimentație 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

- să denumească toate caracteristicile mărului; 
 - să identifice beneficiile pe care le aduce consumul de mere;  
- să prezinte modalităţile de păstrare/conservare ale mărului;  
- să conştientizeze importanţa consumării merelor. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
În săptămâna dedicată însușirii sunetului și literelor „m, M”, elevii au adus de acasă câte un 

măr și au prezentat caracteristicile acestora, modalităţile de utilizare, de preparare, precum şi 
beneficii aduse de consumul acestora. Unii copii au adus şi diverse borcănaşe din cămara lor 
personală: borcane cu gem, cu compot,  povestind colegilor cum s-au preparat acestea.  

Am analizat și reprezentat grafic cuvintele „măr” și „mere”. Am continuat să desenăm 
mulțimi formate dintr-un singur măr și mulțimi formate din mai multe mere, am discutat aspecte 
legate de conservarea merelor și de anotimpul în care se coc. Nu am uitat nici de beneficiile aduse de 
mărul proaspăt consumat zilnic, apelând la proverbul „Un măr pe zi ține doctorul departe”, dar nici 
de rudele mărului, celelalte fructe care se coc toamna. Am subliniat permanent regulile de igienă pe 
care le respectăm înainte de consumarea fructelor. 

Mâncând un măr dimineaţa se purifică respiraţia, se fortifică gingiile şi se curăţă dinţii prin 
îndepărtarea tartrului dentar. Un măr consumat după mesele principale are efecte digestive şi 
laxative şi absoarbe toxinele şi microorganismele de la nivelul intestinelor. Un măr mâncat seara are 
efect relaxant asupra sistemului nervos, fiind un bun somnifer. Două mere pe zi ajută la întărirea 
muşchilor cardiaci, reduce riscul infarctului miocardic şi elimină excesul de apă din ţesuturi .  

 În orele de arte vizuale și abilități practice am pictat mere, am modelat plastilina și am 
confecționat mere din hârtie glasată ruptă și lipită, procese care contribuie la dezvoltarea simțului 
estetic și a stimei de sine. 
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BARBU FELICIA 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 
Titlul  activității:” Copacul Toamnei” 
Coordonatorul activității: prof. Barbu Felicia 
Numărul preșcolarilor: 30 preșcolari 
Scopul activității:  

➢ Dezvoltarea sensibilitatii si a gustului estetic si artistic; insusirea unui vocabular plastic si a 
tehnicii de lucru specifice;consolidarea spiritului de acuratete in efectuarea lucrarii 
;stimularea gandirii si a imaginatiei creatoare; educarea deprinderii de autoevaluare.. 

Obiectivele educaționale ale activității: 
-să participe cu interes la activitate,, 
-să iubească frumosul din artă și natură; 
-să dorească realizarea unor lucrări frumoase. 
-să-și coordoneze motricitatea antrenând corect mușchii mici ai mâinii, pentru a evita eforturile 
inutile și pentru a preveni oboseala; 
-să utilizeze în mod corect pensula și materialele de lucru necesare. 
 
Desfășurarea activității: 

Introducerea în activitate și captarea atenției preșcolarilor am realizat-o printr-o scurtă 
discuție despre anotimpul toamna, cât şi prin intuirea materialului didactic.Se prezintă o planşă prin 
care sunt redate etapele realizării temei .  

Înainte de a începe să lucrăm ,vom executa exerciţii  de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor . 
    Voi da semnalul de începere a lucrului . Pe parcursul activităţii voi da indicaţii cu privire la 
respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de lucru. De asemenea voi atrage atenţia asupra aplicării unei 
cantităţi potrivite de culoare, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării. Voi da indicaţii acolo unde 
este cazul . 
Rezultate: 
 a. lucrări realizate de copii; 
 b. expoziţie cu lucrările preșcolarilor în sala de grupă.  
Evaluare: aprecieri verbale, expoziţie cu lucrările elevilor.  
Mediatizare: expoziţie cu lucrările elevilor, informarea părinţilor pe WhatsApp.  
Activitatea în imagini: 
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BARTIȘ APHRODITA MARIDANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: FRUCTE DE TOAMNĂ 
CLASA: I C  
CADRU DIDACTIC: prof. BARTIȘ APHRODITA MARIDANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA – DIMITRIE ȚICHINDEAL”, ARAD 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitățile dedicate anotimpului toamna prin proiectul interdiciplinar ”Rapsodii de toamnă” 
s-a desfășurat în perioada 8- 10 noiembrie 2021, pe parcursul a mai multor ore în care elevii au putut 
lucra integrat. Acesta s-a finalizat prin două ore în care elevii au pictat sub supravegherea 
învățătoarei, cu produsele finale fiind organizată o expoziție în clasă. Elevii au selectat cele mai bune 
lucrări pe baza unor criterii de evaluare stabilite anterior.  

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt descoperirea elevilor cu 
reale aptitudini spre creații artistico-plastice, implicarea continuă a cadrului didactic în atragerea 
efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce 
la creşterea cantitativă şi calitativă a acestora și dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin 
propriile creaţii. 
Domeniile vizate sunt: 

 Limbă și comunicare 

 Arte 

 Dezvoltare personală 
Competențele vizate în timpul activității proiectului au fost: 
CLR 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 
2.4. Exprimarea propriilor idei în context cunoscute, manifestând interes pentru comunicare 
AVAP 
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 
MM 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 
DP 
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare 
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BĂDĂLUȚĂ ANIȘOARA IULIANA 
S-AU AURIT A TOAMNĂ PĂDURILE... 

 
Prof.pentru învățământul primar Bădăluță Anișoara Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tecuci, jud. Galați 
 

     Activitățile din cadrul acestui proiect au fost  desfășurate pe parcursul a două săptămâni și au fost 
parte integrantă a disciplinelor studiate la clasă. Astfel în cadrul orelor de Comunicare în limba 
română am studiat texte în care acțiunea se petrece în pădure iar exercițiile de consolidare le-am 
realizat cu ajutorul unui stejar pictat punând pe el fruze colorate în culorile toamnei și ghinde pe care 
se aflau răspunsurile și rezolvărie exercițiilor.  

 

 
      În cadrul orelor de Matematică și explorarea mediului am fost într-o scurtă excursie în pădure 
pentru a observa mai aproape copacii în această perioadă a anului, am căutat informații despre 
diferiți copaci și le-am împărtășit colegilor. 

    
Iar la orele de Arte vizuale și abilități practice am realizat copaci în anotimpul de toamnă din 
materiale reciclabile.  
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BĂEȘU ALINA 
TEMA: Coșul cu vitamine! 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT: Şcoala Gimnazială RAȘCA 
Clasa: I B 
CADRU DIDACTIC : Prof. înv. primar. BĂEȘU ALINA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITAȚII  - COȘUL CU VITAMINE 

− Dragi elevi, vreau să-mi spuneți pe cine ați ajutat azi de-a lungul zilei? (Zâna Toamnă). 
Astăzi, la ora de Arte vizuale și abilităţi practice, vom realiza un colaj cu titlul „Coșul cu vitamine”. 
Până la  sfârşitul orei veţi reuşi să decupați coșul, fructele  şi să le lipiți pe carton.Astfel veți realiza un 
tablou închinat zânei. 
➢ Elevii vor identifica materialele de lucru primite pe bănci (lipici, șablonul coșului, a fructelor, a 
frunzulițelor pe care le vor decupa, lipici, foarfece, carton colorat, pe care le vor decupa, lipici, 
foarfece, carton colorat, carioci).  
➢ Se prezintă elevilor lucrarea model realizată prin diferite tehnici de lucru (conturare, decupare, 
asamblare şi lipire); 
➢ Se demonstrează tehnica de lucru. După explicarea modului de lucru, un elev va repeta etapele 
obţinerii colajului; 
➢ Înainte de începerea lucrului propriu-zis, elevii vor recita poezia ,,Toamna”, de Demostene Botez. 
➢ Elevii vor lucra pe un fond muzical adecvat (Cântece de toamnă pentru copii) 

Criteriile pe care le vor avea în vedere sunt: 
- gradul de finalizare al lucrării;  
   -originalitatea lucrării 

Activitatea se încheie cu  o scurtă conversație despre cum trebuie să consumăm fructele și ce 
importanță au ele pentru corpul uman. 
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BÂRLEA DENISA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ,,MICUL PRINȚ” CLUJ-NAPOCA 
 

,,Copacul toamnei” 
  

Grupa: mare 
Categoria de activitate de învățare: DOS – Activitate practică  
Scopul activității: Formarea unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrică.  
Dimensiuni ale dezvoltării: 
A. 1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare, 
C. 2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 
C. 3. Activare și manifestare a potențialului creativ. 
Comportamenete vizate: 
 A. 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate, 
 C. 2.1. Realizeazâ sarcinile de lucru cu consecvență, 
 C. 3.1 Manifestă creativitate în activități diverse. 
Obiective operaționale: 
O1 – să execute exercițiile de încălzire a mușchiilor mâinii , conform indicațiilor educatoarei, 
O2 – să lipească bucățile de hârtie colorată realizând lucrarea ,,Copacul toamnei,,. 
METODE  ŞI  PROCEDEE: problematizarea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul  
MATERIAL DIDACTIC: bucăți de hârtie colorată, hârtie maro decupată cu forma mâinii, lipici, coală de 
hârtie a4. 
SCENARIU DIDACTIC:  

I. Momentul organizatoric: Aranjarea sălii de grupă. Asigurarea condiţiilor necesare pentru 
desfăşurarea activităţii. 

II. Captarea atenţiei: Se realizează printr-o ghicitoare: ,, Iarba o ofilește,/ Vântul îl pornește, 
/Frunza veștejește, / Ploaia o pornește 

III. Anunţarea temei şi a obiectivelor: Astăzi veți realiza ,,Copacul toamnei,, din bucăți de hârtie 
colorată.  

IV. Dirijarea învăţării: Se intuiesc materialele din coșulețe. Educatoarea explică și  demonstrează 
realizarea lucrării: se lipește trunchiul copacului, se lipesc bucăți de hârtie pe coroana 
copacului. Reamintim că obiectivul este de executare corectă a lucrării prin lipirea 
bucăților de hârtie colorată. Înainte de efectuarea lucrărilor se vor realiza câteva exerciții 
pentru încălzirea mușchilor mâinii: ,,Batem palmele ușor, Batem palmele de zor, Închid 
pumnii și-i desfac, Degetelor fac pe plac. 

V. Asigurarea retenţiei şi a transferului de cunoştinţe: Lucrările se evaluează oral antrenându-
se și copiii în evaluarea produselor finale. 

VI. Încheierea activităţii: Activitatea se încheie împărțind recompense copiilor pentru modul în 
care au lucrat. 

 
                                          

 

 

 

Lucrările copiilor 
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BEJENARU ANCA 

COJOCARU ELENA 
 
Unitate de învățământ: Grădinița „Paradisul Piticilor” 
Grupa: mare ,,Albinuţele” 
Coordonatori: Prof. Bejenaru Anca/ Prof. Cojocaru Elena 
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 
Tema activității: ,,Toamna şi comorile ei” 
Argument 
Toamna nu oboseşte să-şi şoptească povestea şi să-şi cânte dorurile an de an, de ani… nu conteneşte 
să încânte cu straiele-i aurite şi… nicicând nu se zgârceşte să împărtăşească din comorile ei meşterite 
cu atâta şi atâta răbdare. 
A venit, e aici şi tot ce ne cere este să ascultăm, să privim, să pipăim… să ne bucurăm şi s-o iubim! 
Împreună cu preşcolarii grupei am pornit în această frumoasă aventură spre Comorile Toamnei, iar 
eforturile şi munca depusă ne-au fost răsplătite din plin. 
 
Activități desfășurate: 

* ,,Doamna Toamna şi Carnavalul frunzelor” 

* ,,Bunătăţi din cămara bunicii” 

* ,,Cei mai grozavi bucătari” 

* ,, Grădinuţa cu crizanteme” 
Scop: Cunoaşterea caracteristicilor anotimpului toamna, aplicarea în lucrări practice a cunoştinţelor 
despre toamnă, îmbogăţirea vocabularului şi sensibilizarea copiilor în a aprecia frumosul din mediul 
înconjurător. 
Obiective: 
- să decupeze, lipească şi asambleze elementele puse la dispoziţie; 
- să denumească şi analizeze fructele prezentate; 
- să respecte regulile de igienă pentru pregătirea salatei de fructe; 
- să participe activ la activitățile desfășurate. 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

37 
 

 
 

     

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

38 
 

BIBICU IOANA MIRELA 
Proiect ,, Respectă natura, trăiește sănătos!” 
1. Tema activității: ,,Culorile toamnei” 
2. Data desfăşurării:  25. 09.2021 
3. Durata activităţii: 1 oră 
4. Grupul ţintă: elevii clasei a II-a B  
 
5. Obiectivele (2, max. 3): 
a.  dezvoltarea spiritului civic ; 
b. stimularea creativităţii  şi imaginaţiei elevilor prin realizarea de compoziții decorative și 
aplicative reprezentând: tablouri, machete din materiale reciclabile sau din natură;       
c. colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru realizarea produselor finite; 
6. Resursele: 
a. umane : elevii clasei aII-a B 
b.  materiale: - materiale reciclabile şi naturale: flori şi frunze uscate, mărgele, aţă, resturi de ţesături, 
hârtie xerox color, hârtie creponată, plastilină, acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici, 
carton, ramuri; 
7. Descrierea activităţii (max. 5 fraze): 
           Elevii şi-au pregătit materialele necesare pe bănci. S-au purtat discuţii în legătură cu 
importanța conservării și păstrării resurselor naturale. Elevii au vizionat un PPT cu tema deșeurilor ce 
invadează și distrug căminul animalelor sălbatice dar și cu efectele asupra oamenilor datorate 
poluării planetei. Elevii au realizat, lucrând în echipă, diferite decoruri pentru împodobirea clasei.  
Lucrările au fost apreciate pozitiv și au reușit să trezească emoții în sufletul copiilor. 
 
8. Rezultate aşteptate: 
a. realizarea unor lucrări deosebite; 
b.  o buna cooperare între membrii echipelor; 
c. Conștientizarea elevilor legat de efectele negative ale activităților umane asupra planetei; 
d. Prezentarea unor măsuri, aflate la îndemâna tuturor, măsuri care să contribuie la salvarea 
planetei. 
9. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. expoziţii cu lucrările elevilor;   
b. realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 
10. Rezultate înregistrate: 
a. o bună cooperare 
b. atmosferă plăcută 
c. expoziţii cu lucrările elevilor 
d. trăiri pozitive 
11. Sugestii, recomandări: 
a. Mai multe activități ecologice 
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BÎZGAN DIANA - LOREDANA  
Titlul activității: „Miros de toamnă” 

Clasa: I 
Cadru didactic: Diana- Loredana BÎZGAN 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 2 Horodnic de Sus 
Tipul de activitate: Activitate artistică 
Scopul activității:  Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității, stimularea potențialului 
artistic prin aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și abilităților practice. 
Obiective: 

• stimularea creativității și a expresivității, prin diverse tehnici, în lucrări care să oglindească 
anotimpul  toamna; 

• încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea plastică; 

• confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate. 
Resursele implicate: 

• Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale din natură, foarfecă, 
lipici, prezentare PPT; 

• Resurse umane: elevii clasei I. 
Activități propuse: 
1. „Albumul toamnei” 
2. „Mărul gustos”  
3. „Borcanul cu murături” 
4. „Toamna jucăușă” 
Evaluarea proiectului:  Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 
Concluzii: Micii artişti au participat cu interes la activitatea desfășurată, dând frâu liber imaginaţiei şi 
fanteziei în descrierea frumuseţilor toamnei văzută prin ochii lor de copii. 
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BLAGA NORA FRIDA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  Toamana, iubim natura! 
CLASA:  a V a A 
CADRU DIDACTI :  Blaga Nora Frida 
UNITATEA ȘCOLARĂ:   Școala Gimnazială Baia Sprie 
DURATA ACTIVITĂȚII: 6 ore 
PARTENERI IMPLICAȚI: ” Casa Olarulu”, Les Dan ( Baia Sprie)-spatiul de desfășurare 
OBIECTIVE: 

a. Relaxare și conexiune mai profundă cu natura 
b. Coeziunea grupului ( întărirea realțiilor de grup) 
c. Manifestarea iniţiativei, curajului şi bunei dispoziţii; 
d. Întărirea sistemului imunitar; 
e. Realizarea unor decorațiuni de Toamnă          

MATERIALE: farfurii de unică folosință din hârtie, foarfecă, lipici, frunze uscate, elastic, sfoară, 
aparate foto, esarfă, jocuri de societate . 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
Copii au luat parte la activități de recreere, în care soarele și cerul albastru ne-au fost alături pe toată 
durata activităților, în minunatul loc numit CASA OLARULUI. 
Generațiile de copii, din prezent ,petrec un timp semnificativ mai scăzut în natură și în aer liber. 
„Deficitul de natură” este mult mai accentuat, la fel și timpul petrecut în aer liber. De acest lucru se 
pare că suferă un bun procentaj al omenirii, mai ales copiii. 
Cu această ocazie, am dorit să realizez educație în natură, educație pentru natură, educație în aer 
liber, abordări tematice diverse, care se revendică de la un principiu comun: acela că natura și 
conectarea copiilor cu natura aduc o mulțime de beneficii în dezvoltarea fizică, socială și psihologică a 
copiilor.  
Mișcarea, creația, cunoașterea și socializarea au fost la cote mari. 
Exemple de activităti:  Jocuri dinamice : Încâlcita, Baba-Oarba, V-ați ascunselea. 

                          Jocuri de cultură generală : Sunt imbatabil. 
                          Activitate de creație : Ghirlandă de Toamnă, din frunze uscate. 

„Activitățile desfășurate în natură ne pot proteja de anxietate și depresie, pot contribui la    
prevenirea sau reducerea obezității și a miopiei, pot întări sistemul imunitar și pot oferi multe alte 
beneficii în ceea ce privește sănătatea psihică și fizică. Timpul petrecut în natură poate, de asemenea, 
să îmbunătățească interacțiunea socială și să reducă violența socială, să stimuleze învățarea și 
creativitatea, să înrădăcineze codul etic de conservare și chiar să contribuie la îmbunătățirea 
rezultatelor obținute la testele standard” (Richard Louv, „Vitamina N, de la Natură”). 
REZULTATE ÎNREGISTRATE 

f.  creșterea stării de bine și a interacțiunilor pozitive în cadrul grupului 
g.  legătură emoțională puternică între copii și natură 
h.  dezvoltarea armonioasă a copiilor în relație cu lumea înconjurătoare; 
i.  convingerea părinţilor asupra importanţei practicării unei activități fizice constante, 

dar și a educării timpului liber al copiilor; 
MODALITĂȚI DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII: aprecieri verbale , foto, video, feed-back-uri  din partea 

elevilor și a părinților și  materialele create. 
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BLÂNDUL FLORENTINA – ADRIANA 
PROIECT – RAPSODII DE TOAMNĂ – 2021-2022 
Grupa: mare-mijlocie 
Profesor Blândul Florentina – Adriana 
Grădinița: G.P.P. nr. 52 – G.P.N. nr. 17 Oradea 
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 
Tema săptămânii: Toamnă-toamnă darnică 
Forme de realizare: activitate practică – DOS, activitate artistico-plastică – DEC 
Tipul activității: consolidare priceperi și deprinderi 
Temele activităților: 
DEC  -    Frunze de toamnă - amprentare 

- Crizantema – dactilopictură, colorare 
DOS – Flori de toamnă – decupare, lipire, pliere 
Scopul activității: 
Consolidarea priceperilor și deprinderilor de activitate practică / artistico-plastică, utilizând diferite 
materiale și tehnici de lucru. 
Forme de organizare: individual, în perechi 
Obiective operaționale:  
O1. Să amprenteze frunze de diferite dimensiuni și forme, utilizând acuarele în culorile toamnei. 
O2. Să coloreze crizantemele de pe fișă în culori adecvate. 
O3. Să utilizeze tehnica dactilopicturii pentru decorarea crizantemelor. 
O4. Să decupeze pe conturul trasat elementele componente ale crizantemei, lipindu-le apoi pe 
suprafața de lucru, în vederea obținerii temei date. 
O5. Să coopereze cu colegul / colegii în vederea obținerii produselor activităților. 
O6. Să valorifice produsele activității, realizând expoziții cu lucrări de toamnă. 
Strategii didactice: 
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca în perechi 
Tehnici de lucru: amprentarea, dactilopictura, decupare pe contur, aplicație (lipire), pliere 
Mijloace didcatice: fișe de lucru, acuarele, pahare cu apă, lipici, foarfecă, hârtie glasată, frunze, CD-
player, suport pentru expunerea lucrărilor,. 
Metode de evaluare: Turul Galeriei, aplauze, analiza produselor activității, aprecieri verbale. 
Locul de desfășurare: sala de grupă 
Bibliografie:  
Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup, ghid 
metodic, Ed, Arves. 
*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2019, DPH București. 
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Poze de la activitățile desfășurate: 
*Crizantema (colorare, dactilopictură) 

  

*Flori de toamnă (decupare pe contur, lipire, pliere) 

  

*Frunze de toamnă (amprentare) 
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BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Colaj –Copacul toamnei 
CLASA: Pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC: BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 VICENȚIU BABEȘ TIMIȘOARA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Am început activitatea cu audiția unui cântecel  A, a, a, acum e toamnă, da! 
https://www.youtube.com/watch?v=H-Fqst5nIqc. 

Am purtat apoi o conversație cu elevii despre anotimpul toamna, punând accent pe semnele care 
vestesc  sosirea toamnei (copacii îmbrăcați în frunze multicolore). 

Am pregătit pentru elevi o activitate practică : un colaj cu copacul toamnei .  

Le-am prezentat un filmuleț cu desenarea unui copăcel. 
https://www.youtube.com/watch?v=DX55SaIUpQo. 

Au desenat pe o coală albă cu creionul grafic un copac. Au ascuțit creioane colorate (roșii, galbene, 
maro, verzi, portocalii) și deșeurile rezultate în urma ascuțirii creioanelor colorate le-au lipit unele pe 
crengile copacului, conturând astfel frunzele, iar pe celelalte le-au așezat la baza copacului, pentru a 
realiza un covor de frunze. 

La finalul activității elevii au prezentat colajele. S-au făcut aprecieri colective și individuale.  Cele mai 
reușite 4 colaje au fost premiate. 

                                 

                             

https://www.youtube.com/watch?v=H-Fqst5nIqc
https://www.youtube.com/watch?v=DX55SaIUpQo
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BOKOR HAJNALKA 

 
Denumirea activității: Răspunde și creează! / joc didactic 
Bokor Hajnalka - Activitate de evaluare a cunoștiințelor 
Durata jocului: 10-15 minute 
Grupa: mijlocie 
Dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare: 
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII – Educarea 
limbajului 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – Educarea mediului 
Obiective operaționale: Copilul să fie capabil:  

- Să denumească caracteristiciile toamnei, activități de toamnă în grădină, la curte 
- Să răspundă în propoziții compuse, să formuleze corect răspunsuriile 
- Să povestească liber despre poze 
- Să lucreze în mod creativ și curat 
- Să-și aștepte rândul, să aleagă și să lipească corect figurile, să lucreze individual 

Descrierea jocului 
Fiecare copil își ocupă locul desemnat lângă masă. Mesele sunt așezate în semicerc în mijloc 

se află o tablă magnetică, pe care sunt afișate ilustrații colorate și de dimensiuni mari, care reprezintă 
anotimpul toamna cu activitățiile specifice anotimpului. 
În fața copiilor pe masă se află o coală A4 de culoare marou deschis, care este ornamentat cu mici 
frunze realizate din cartoane colorate specifice anotimpului (marou, galben, portocaliu, verde etc.). 
Totoadată pe masă se află un coș cu figurine decupate din hârtie ( ex. Sperietoare de păsări, ciorchine 
de struguri, dovleac, coș cu legume), precum și niște scene care reprezintă activități de mișcare 
complexe (ex. copii la cules de fructe, lucrări în grădină, în livadă etc.) 
Decurgerea jocului 

Se lansează întrebarea: Ce anotimp se vede pe poză? Care sunt trăsăturiile toamnei? Cum 
arată Sperietoarea de păsări? Enumeră activitățiile de toamnă prezentată pe ilustrație! Copilul care 
răspunde cel mai repede și corect, ca recompensă are posibilitatea de a alege un obiect din coșulețul 
lui. Arată și pentru ceilalți, explică de ce a ales acesta, după care îl lipește pe catron. Regula este, ca 
fiecare copil trebuie să-l urmărească pe cel care a răspuns corect, și lipește aceași figurină pe propria 
foaie cum își dorește. 
Jocul continuă până când se folosesc toate figurinele din coșuleț, iar pe foi se realizează o creație 
despre toamnă după ideea proprie a fiecărui copil. La încheiere toți ridică în sus și arată pentru 
ceilalți creația proprie. Cine dorește, are posibilitatea de-a povestii despre propria lucrare.  
Scopul jocului este de evaluarea cunoștiințelor despre toamnă, de a motiva la comunicare. În 
parcursul jocului fiecare copil lucrează, creează, ascultă, avem posibilitatea ca copii cu comunicare 
îngreaunată să povestească cu ajutorul pozelor afișate. 
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BORCA CODRUȚA NORINA 
Școala noastră, casa noastră 

Prof. înv. primar Borca Codruța Norina 

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva 

        În contextul schimbărilor locațiilor școlilor, datorate reabilitării acestora, am fost puși în situația 
de a organiza spațiul de învățare în spații care au nevoie de schimbări pe măsura necesităților și 
dorințelor noastre. 

        Astfel, am pus în practică un proiect intitulat „Scoala noastră, casa noastră”, proiect desfășurat 
pe parcursul anului școlar 2021-2022, în parteneriat cu alte școli din Deva, implicând cadre didactice, 
personal auxiliar și nedidactic, părinți și copii în scopul creării unui mediu școlar adecvat și atractiv. 
De asemenea, avem în vedere cultivarea spiritului organizatoric al copiilor, a colaborării și 
capacităților de muncă în echipă, a simțului și gustului estetic, având în ultimă instanță drept scop 
schimbarea „feței” propriei școli, indiferent dacă este vorba de o locație veche sau nouă. 

Scopul proiectului este de a forma o atitudine corectă faţă școală, cea de a doua casă, de a-i 
iniţia pe şcolari în proiectarea unui comportament responsabil față de spațiul școlar prin participarea 
la crearea acestuia. Am urmărit la copii dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare 
între elevii şcolilor partenere, însuşirea unor norme de comportament civilizat, stabilirea relaţiilor de 
prietenie între copiii implicați în proiect, formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare. 

Iată prima parte, cea legată de toamnă, a calendarului activităților educative. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

NR. 

CRT. 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII LOC DE DESFĂŞURARE PARTENERI 

COLABORATORI 

1. Sept. 

2021 

„Cu mic, cu mare, la mutare!” 

 -mutarea mobilierului și 
materialelor din clase la noua 
locație 

Locațiile noi ale Școlii 
Gimnaziale „Andrei Șaguna” 
Deva 

Părinţi, elevi, 
profesori, personal 
auxiliar și nedidactic 

2. Sept. 

2021 

„În perspectiva începerii școlii” 

-amenajarea claselor, a 
cancelariei și a holurilor școlilor 

Locația fiecărei școli Părinţi, profesori, 
personal auxiliar și 
nedidactic 

3. Oct.-
noi. 

2021 

,,E toamnă iar...” 

-amenajarea spațiului exterior 
cu ornamente de toamnă 

Curțile școlilor Elevi, profesori, părinţi 
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 Pe holurile școlii, 

     

în curte    

sau în sala profesorală… 
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BORDAȘ MARIA MAGDALENA 
TEMA  ACTIVITĂȚII: ” Toamna... în cartierul meu” - activitate integrată outdoor                         

 discipline integrate: limba și literatura română, geografie, arte 
vizuale și abilități practice 

CLASA: a IV-a A 
CADRUL DIDACTIC: Prof. înv. primar Bordaș Maria Magdalena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.9 ”Nicolae Orghidan” Brașov 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Mi-am propus să desfășor această activitate în afara școlii, pentru a 
descoperi în realitatea înconjurătoare noțiuni însușite la  geografie. Elevii mei locuiesc într-un cartier 
foarte frumos din orașul Brașov, Cartierul Noua, unde se află un parc înconjurat de păduri, în care este 
un lac, peisaje deosebite și locuri de joacă. Am plecat în drumeție la lac, am observat tot parcul de la 
înălțime, apoi, împărțiți în trei echipe, au avut de realizat planul parcului și au stabilit punctele 
cardinale, folosind busole. Au desenat cu cretă roza vânturilor stabilind punctele cardinale și 
intercardinale. Am pornit în drumeție în pădurea ce înconjoară parcul. Peisajele deosebite și culorile în 
care s-a îmbrăcat aceasta, i-a inspirat să alcătuiască enunturi frumoase despre toamnă, folosind 
expresii artistice. În timpul drumeției, am folosit busole pentru a ne orienta, am observat detalii cu 
ajutorul binoclurilor și am descoperit că mușchiul de pădure de pe tulpinile copacilor ne indică nordul. 
Ne-am răcorit cu apă limpede și rece de la cele trei izvoare și am aflat legenda Fântânii Hoților de la 
unul dintre elevi. La întoarcerea în clasă, elevii au avut de realizat lucrări de toamnă, inspirate din 
drumeția făcută. 
Pașii de lucru:  
1. Observarea parcului și desenarea cu cretă a planului acestuia. 
2. Stabilirea punctelor cardinale și inercardinale. 
3. Desenarea rozei vânturilor. 
4. Observarea pădurii, a peisajelor deosebite, alcătuirea de enunțuri deosebite, folosindu-se de 

expresii artistice. 
5. Identificarea punctelor cardinale cu ajutorul busolelor și a elementelor din natură utilizând 

binocluri. 
6. Realizarea de lucrări de toamnă cu tehnici și materiale diferite. 
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BRĂTIANU ANDREIA 
GRADINITA: P. N. MONARIU 

GRUPA: MIJLOCIE 

EDUCATOARE: BRĂTIANU ANDREIA 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri si activitati alese în ariile de stimulare 

TEMA ACTIVITATII: ,,Legume vesele” 

TIPUL ACTIVITATII: Mixt 

FORMA DE ORGANIZARE: individual, pe echipe, în grupuri 

OBIECTIV CADRU: Cultivarea sociabilitatii copiilor, a intereselor si deprinderii de cooperare cu 

partenerii de joc, a intercomunicarii intre copii in timpul jocului; 

STRATEGII DIDACTICE: 
 METODE SI PROCEDEE: explicatia, conversatia, jocul, instructajul oral. 
 MATERIAL DIDACTIC: hartii sub forma de banknote, jucarii, masuta, cantar, legume, 
plastilina, plansete, jetoane, etc 
 
1.SECTORUL “JOC DE ROL” 
   TEMA: ,,La piata” 
  OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- sa colaboreze in joc impartindu-si echilibrat rolurile; 

- sa manuiasca si sa sesizeze caracteristicile obiectelor de joc; 

- sa poarte un dialog civilizat folosind formulele de politete. 
 
2. SECTORUL “ARTA” 
    TEMA: “ Legume de toamna” – modelaj 
   OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- sa modeleze  legume de toamna,folosind culorile potrivite; 

- sa execute exercitii de incalzire a muschilor mici ai mainii; 

- sa pastreze ordinea si curatenia la locul de joaca. 
 
3.SECTORUL “BIBLIOTECA” 
   TEMA: “ Cine sunt eu? ” 
   OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- sa participe la activitatile de grup atat în calitate de vorbitor, cat si în calitate de auditor; 

- sa utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;  

- sa puna intrebari si sa raspunda adecvat. 
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NR 

CTR 

SECVENTELE 

LECTIEI 

CONTINUTUL STIINTIFIC EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

Se pregateste sala de grupa si materialele necesare(cantar, legume, 
jucarii, plastilina,plansete, jetoane cu diferite legume etc) 

 

2. Captarea 

atentiei 

Introducerea in activitatea de joc se va realiza printr-o conversatie 
referitoare la cunostintele acumulate despre legumele de 
toamna,printr-un cantec sau printr-o ghicitoare de toamna. Se vor 
descoperi  materialele necesare desfasurarii jocului. Introducerea in 
activitate se va realize prin intrebari precum: 

- Ce observati pe masuta? 

- Ce sunt acestea? 

- La ce folosesc acestea? etc 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anuntarea 

temei si a 

obictivelor 

operationale 

Avand in vedere ca in aceasta saptamana discutam despre legume 
vesele, astazi o parte din noi isi vor imagina ca sunt la piata , altii vor 
modela, altii vor recunoaste anumite legume de toamna. In acelasi 
timp voi anunta si obiectivele operationale urmarite. 

 

4. Dirijarea 

invatarii 

 Trecerea spre realizarea sarcinilor de catre copii se va face printr-o 
numaratoare- tranzitie: 
,,Unu, doi,unu,doi 
Sa nu facem taraboi 
Trei, patru,cinci 
O sa ma asez aici 
Sase, sapte,opt 
Am sa va arat ce pot 
Noua, zece 
Nimeni nu ma-ntrece”. 
Prima subgrupa va juca astazi un joc numit “La piata”. Copiii vor fi pe 
rand “vanzator”si apoi”cumparator”. Atat vanzatorul cat si 
cumparatorii trebuie sa vorbeasca politicos si corect gramatical.  
  Copiii din a doua subgrupa vor primi plastilina si plansete. Ei vor avea 
de modelat legumele de toamna cunoscute de ei. 
     Copiii din cea de a treia subgrupa vor juca jocul “Cine sunt eu? “. Ei 
vor primi jetoane cu diferite legume si vor purta o discutie despre 
acestea. Unii vor pune intrebarile, iar ceilalti vor raspunde, dupa un 
timp vor schimba rolurile. 
    Copiii isi pot alege singuri una din cele trei activitati liber – creative, 
fiind totusi indrumati si de catre educatoare. Daca isi vor indeplini 
sarcina data au posibilitatea de a merge si la alta subgrupa. 
   Pe tot parcursul activitatii prescolarii sunt indrumati si observati de 
catre educatoare. 
   La sfarsitul activitatii copiii sunt rugati sa duca materialele didactice 
la ariile de stimulare din care fac parte. 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

5. Evaluarea    Se vor face aprecieri verbale cu privire la participarea copiilor la 

activitate si se vor acorda stimulente. 
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BUCUR ANA MARIA ALEXANDRA 

Tema activității: Rapsodii de toamnă -Grădina bunicilor 
Grupa Mare Strumfii 
Cadru Didactic: Prof. Bucur Ana Maria Alexandra 
Școala Gimnazială George Enescu-Grădiniță , Sinaia, Județul Prahova  
Desfășurarea activității: 
În cadrul activității Rapsodii de toamnă, ne-am propus să realizăm o activitate specifică pentru 
această perioadă a anului, să punem muraturile în borcan. De această data însă am realizat o 
activitate practică de lipire și decupare. Copiii s-au grupat în cadrul unui atelier de lucru în care am 
realizat minunatul nostru borcan de toamnă. S-au asigurat materiale și condiții necasare pentru 
realizarea și buna desfășurare a activității practice. 
Captarea atenției se realizează cu ajutorul Centrului tematic în care se află imagini și legume specific 
anotimpului toamna. Se poartă o discuție cu copiii despre materialele prezente pe masă și se verifică 
cunoștințele lor despre legumele de sezon. Se anunță copiii că vor avea de realizat borcanul cu 
murături în care vor trebui să decupeze și șă lipească legumele de toamnă. 
Modul de realizare a activității: 
Intuirea materialului: Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să descrie materialele de pe mese: 
suprafaţa de lucru , lipiciul, fișele cu legume,foarfeca. 
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: Voi prezenta copiilor modul de lucru, insistând asupra 
tehnicii de mânuire a lipiciului, a foarfecelor și a suportului de lucru. Demonstrez cum trebuie să 
lucreze şi le voi atrage atenţia copiilor că trebuie să facă o lucrare frumoasă şi curată. 
Executarea lucrărilor:Pe tot parcursul activităţii voi urmări îndeaproape modul de executare al 
lucrării (sugestii, explicaţii suplimentare, corectarea poziţiei la masa de lucru), voi stimula copiii în 
realizarea temei şi îi voi îndruma pe cei care întâmpină greutăţi. După finalizarea lucrărilor se 
procedează, prin metoda turul galeriei, la aprecierea şi valorizarea rezultatelor şi a modului de lucru. 
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BUDA VOICHIȚA MARIA 
Fișă de activitate – TOAMNA 
Prof. înv. primar Buda Voichița Maria 
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir,, Baia Mare 
 
Obiectiv fundamental: 

- familiarizarea  elevilor cu caracteristicile anotimpului toamana 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
                                 2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri;      
                                 3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere; 
               3.5. să manifeste interes pentru lectură; 
                                 4.1. să scrie corect  litere, silabe, cuvinte, enunţuri; 
               4.2. să redacteze texte scurte pe baza  unui şir de întrebări; 
Captarea atenției – BRAINSTORMING 
 

 
➢ Jocuri didactice:  

▪ Cuvântul interzis: toamna 

Întrebare: - În ce anotimp începe școala? 

Răspuns:  - Școala începe în anotimpul care colorează întreaga natură.  

Întrebare: - Când pleacă păsările călătoare? 

Răspuns:  - Când pădurile devin aurii și arămii.  

Întrebare: - Când își pregătesc animalele provizii pentru iarnă? 

Răspuns:  - Când vântul împrăștie frunzele pe poteci. 

▪ Continuă propoziţia - Toamna 
Jocul se desfăşoară pe rânduri de bănci. Primul elev din rând spune un cuvânt cu care începe 

propoziţia. El indică un alt elev care să spună un cuvânt nou pentru construirea propoziţiei. Al doilea 

elev, după ce a spus cuvântul, stabileşte cine continuă. Câştigă rândul care a construit corect 

propoziţia şi a dezvoltat-o mai mult. Cuvintele pot fi scrise pe tablă, pentru că e mai uşor de urmărit. 

Exemple: 

o Toamna arămie coboară cu alai de frunze multicolore. 
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o Ploile reci alungă păsările călătoare în țările calde. 

o Frunzele arămii se așază pe potecile triste într-un covor foșnitor. 

▪ Ce se potriveşte? 
În acest joc elevii au avut de căutat unele însuşiri potrivite pentru substantivele date de 

mine:  strugure, şcoală, frunză, flori, toamnă. 
Exemplu: frunză - moartă, verde, galbenă, ruginie, spinoasă, arămie, colorată, foșnitoare, 

zâmbăreață, tristă; 

toamnă: colorată, grăbită, aurie, scurtă, răcoroasă, prietenoasă, bogată, darnică, îmbelșugată, 
ploioasă, parfumată; 
 

    
 

   
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

56 
 

BUDAI ALEXANDRA- IOANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: A SOSIT TOAMNA LA NOI 
GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: BUDAI ALEXANDRA- IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. NR. 50, ORADEA,BIHOR 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Prin toate activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect ne-am propus să aducem în 
atenţia celor implicaţi, diverse aspecte ale toamnei, cum ar fi: activităţile oamenilor,viaţa plantelor şi 
a animalelor, frumuseţile şi bogăţiile ei. Ne-am gândit să exprimăm sentimentele noastre în desene şi 
obiecte efectuate manual, să învăţăm cântece, poezii, ghicitori despre semne ale anotimpului 
toamna, jocuri, să desfăşurăm activităţi. Aceste activităţi îi vor motiva şi stimula pe preșcolarii noştri 
să preţuiască dărnicia naturii şi munca statornică a harnicilor gospodari.  
În cadrul domeniului Estetic Creativ, cum ar fi: - Activitate gospodărească – „Murături pentru iarnă” , 
în care copiii vor observa şi denumi materialele care sunt pe cele două mese: şorţuri, farfurii, 
castronele, furculiţe şi cuţite din plastic, tocător, sare, ulei, oţet. Legumele sunt curăţate de cotor şi 
seminţe (în cazul ardeilor), apoi tocate mărunt pentru salată.  Borcanul se va umple cu legume: varza 
alba si rosie, castraveti, conopida, gogonele, gogosari, morcovi. Se va atrage atenţia copiilor să umple 
borcanul cât mai bine. Apoi se va turna în borcan saramura anterior pregătită, -Construcții „Castelul 
Zânei Toamna”,copiii au utilizat cuburi de diverse culori si forme pentru realizarea temei, -Artă 
„Peisaje din natură” ,copiii cu ajutorul plastilinei au moelat difertie aspect din natură, , -Bibliotecă 
„Ploaia” memorizare, copiii așezați sub umbreluța colorată au memorat cântecelul,  -Activitate 
practică – „Livada Toamnei”,copiii au realizat o lucrare colectivă în care au lipit frunze decupate. 
Activitățile au fost plăcute, copiii s-au simțit foarte bine realizând temele expuse anterior și au 
obținut produse ale activității foarte apreciate de cei care au observat panourile de expunere ale 
lucrărilor acestora. 
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BUGHIANU MIHAELA LOREDANA 
CLASA: a IV – a A 

CADRU DIDACTIC: prof. Bughianu Mihaela Loredana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 169, Sector 6, Bucureşti 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII :  

ARGUMENT:  

Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori. Toamna este ,,Primăvara iernii”. Frumosul 

din natură, manifestat în culori şi forme sonore are o influenţă benefică asupra copiilor.Menirea 

noastră este să-i învățăm să observe și să se apropie de acest spectacol sublim al naturii, astfel încât 

rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea.  

Scopul activității: 

• Dezvoltarea capacității de a înțelege frumosul, cultivarea gustului estetic și a sensibilității 

artistice; 

• Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 

artisticoplastice; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a școlarilor.  

Obiective:  

• Realizarea de creații plastice adecvate temei.  

• Dezvoltarea simțului artistic al școlarilor.  

• Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice.  

• Organizarea unei expoziții cu lucrările școlarilor.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

• Convorbiri tematice despre anotimpul de toamnă;  

• Activităţi integratoare despre bogăţiile şi culorile toamnei;  

• Realizarea lucrărilor în tehnici diferite; 

• Expoziţie de lucrări 

• Audiţie muzicala –Anotimpurile –Vivaldi 
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BURLEA MIHAELA 
Titlul proiectului: Pe urmele lui Mihai Codreanu... 
Tipul activității principale din cadrul proiectului : concurs 
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, literatură 
Grup țintă : elevi ai claselor V-VIII de la școlile din județ 
Perioada desfășurare:septembrie-noiembrie 
Unitate școlară organizatoare: Școala Gimnazială ”Mihai Codreanu” Iași 
Partener : Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi 
Scopul proiectului 
 Proiectul Pe urmele lui Mihai Codreanu... urmărește îmbogățirea orizontului cultural, 
cultivarea gustului artistic și estetic, precum și valorificarea textului codrenian, atât prin creații 
literare , precum și prin compoziții plastice .  
Descrierea activității: 

Concursul Pe urmele lui Mihai Codreanu...se adresează elevilor din clasele V-VIII.Se 
desfășoară în în perioada septembrie-decembrie, în colaborare cu Muzeul Mihai Codreanu ( Vila 
Sonet ) în fiecare an, fiind la a XII-a ediție. 

În cadrul secțiunii literare, elevii participanți,  organizați în echipaje formate din câte 3 
membri , vor răspunde la întrebări, vor realiza interpretări ale relației titlu-text ori vor completa 
rebusuri dovedind cunoașterea vieții și operei lui Mihai Codreanu . De asemenea, vor crea un sonet , 
respectând   normele acestei specii literare.  

 În cadrul secțiunii Creație plastică, elevii vor participa în mod indirect,cu lucrări inspirate din 
viața și creația sonetistului Mihai Codreanu.  

Evaluarea în cadrul concursului se realizează de către o comisie de specialiști , iar participanții 
primesc diplome.  

În ziua concursului , elevii participanți au ocazia să cunoască personalități ale vieții literare 
ieșene.  
 Impactul educativ estimat asupra grupului țintă 
 
 După implementarea proiectului, elevii participanți vor fi mai informați cu privire la personalități 
reprezentative ale culturii ieșene, astfel vor deveni conștienți de importanța culturală a orașului Iași.  
De asemenea va fi stimulat interesul elevilor de gimnaziu  pentru lecturi care nu sunt prevăzute în 
programa școlară .  

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

59 
 

BUTNARIU ELENA 
CARTEA TOAMNEI 
CLASA: a III-a  B 
COORDONATOR: prof. înv. primar BUTNARIU ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI, JUD. SUCEAVA 
Motto:,, Toamna este o simfonie, artă vie în mii de culori." ( Valeria Mahok) 
 
                                                                        ARGUMENT 
       Dezvoltarea creativităţii copiilor reprezintă o preocupare permanentă pentru cadrele didactice 
înzestrate cu un acut simţ al imperativului social. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni omul 
capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. E nevoie 
deci de un dascăl creativ, ingenios, plin de fantezie, bine informat care să descopere mereu noi forme 
de lucru, noi metode, procedee şi tehnici, noi căi de abordare a fenomenului educaţional pentru a 
depăşi rutina, şablonul. 
       Dezvoltarea potenţialului creativ nu se realizează de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi 
organizate de stimulare şi activare. Va trebui să se ţină seama de caracteristicile intrisece ale 
materialului uman asupra căruia se acţionează, dar trebuie avut în vedere faptul că educatul este un 
sistem pe care îl creăm noi înşine, în mare măsură, prin educaţie. Necesitatea de a stimula şi dezvolta 
creativitatea elevilor trebuie înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca 
ei să conştientizeze forţa eliberatoare şi creatoare a cuvântului. 
      A sosit toamna cea roditoare. Cerul cenuşiu plânge cu lacrimi de cristal. Soarele palid abia mai 
zâmbeşte. Pe pământul adormit se zăresc frunze de foc, frunze de aur, frunze de aramă. Ele se 
leagănă pe ritmul vântului într-un dans fermecător. Păsările graţioase, asemenea unor balerine, 
plutesc în dansul lor spre ţările calde... 
I.INFORMAŢII  GENERALE   
Tipul activităţii: Expoziţie de carte 
Perioada de desfășurare: 27.IX -4.X.2021 
II. SCOPUL 
Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de valorizare şi promovare a frumosului, prin intermediul 
creației artistico-plastice; 
III. OBIECTIVE:  

• Dezvoltarea competențelor lingvistice și a creativității privind realizarea unor 
compoziții literare și plastice; 

• Sprijinirea elevului în a manifesta interes privind receptarea frumosului din natură; 

• Valorificarea potențialului creativ și stimularea talentelor copiilor în plan artistico-
plastic, literar și practic; 

IV. PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII:  
Proiectul „Cartea Toamnei ” pornește de la identificarea nevoii de a învăța în fiecare etapă a vieții, iar 
pe de altă parte contribuie la bucuria conștientizării reușitei de a da viață propriilor pagini scrise într-
o carte. Elevii Școlii Gimnaziale Verești, îndrumați de cadrele didactice,     și-au manifestat talentul și 
creativitatea, reprezentând anotimpul toamna prin cuvânt și culoare. Această activitate a fost pentru 
elevii noștri un prilej de  a-și cultiva interesul pentru artă, de a comunica, de a lucra în echipă și de a-
și dezvolta abilitățile artistice. 
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BUTUZA LUISIANA 
Clasa I C  Școala Gimnazială,, I.G.Duca,, Petroșani 
"Toamna poartă mai mult aur în buzunar decât toate celelalte anotimpuri la un loc." 
                                                                                                                              (Jim Bishop) 
La nivelul clasei noastre am desfășurat proiectul ,,PRIMA ZI DE TOAMNA,,Elevii au realizat diverse 
lucrări , dupa ce, în prealabil, am discutat despre anotimpul toamna și caracteristicile sale. 
Proiectul s-a desfășutat pe o perioadă de 5 zile,timp în care elevii au vizionat filme despre 
anotimpuri, au cântat cântece, au scris cuvinte și au desenat. 
În lucrările lor am au surprins aspectele de toamnă din mediul înconjurător. 
Prof. Butuza Luisiana 
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CALAPIS-HALÁSZ TÜNDE 
Aria curriculară: Arte 
Disciplina: AV/AP 
Clasa: Pregătitoare 
Propunător: Calapis-Halász Tünde 
Subiectul : Roadele Toamnei 
Forme de realizare: lecție integrată 
Tipul lecției:de consolidare 
Competențe specifice: 
AVAP 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiar 
           2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 
diverse. 
MEM 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 
scopul identificării unor regularităţi. 
CLM/CLR: 1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;. 
Strategii de învățare: demonstrația, explicația, jocul didactic,conversaţia, jocul didactic, observaţia, 
expunerea, Turul galeriei. 
Resurse:utilizarea tehnologiilor informatizate,materiale din natură. 
SCENARIU DIDACTIC : 

1.Elevii aduc materialele culese de ei în timpul liber. 
2.Denumim și observăm împreună roadele toamnei, discutând despre mediul lor de 
viață.(ghinde,nuci,frunze,porumb,castane, măceșe) 
3.Enumerăm,vizionăm pe internet fotografii,filmulețe cu posibilele creații artistice. 
4.Verbalizăm acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat. 
5.Elevii se grupează alegând materialele din care vor realiza creațiile proprii. 
6. În timpul lucrului, elevii ascultă cântece și poezii despre toamnă. 
7.Prin realizarea Turului galeriei elevii apreciază calitatea produselor finite 
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CANALAȘ LILIANA 
Unitatea de învățământ: Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” Oradea 
Nivelul de învățământ: Gimnazial 
Profesor, coordonator activitate: CANALAȘ LILIANA 
Domeniul vizat: Activități practice și de preprofesionalizare 
Aria curriculară: Tehnologii 
Tema activității: ,,Frunzele toamnei” 
Obiectiv cadru: 
1. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 
Obiective de referință: 
1. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate la orele de Activităţi practice și de preprofesionalizare 
Obiective operaționale: 

a) Cognitive 
 O1- să menționeze caracteristici ale anotimpului toamna 
 O2- să desfășoare activitatea în ordinea instrucțiunilor date  

O3- să pronunțe corect cuvintele date 
O4- să desfășoare activitatea în ordinea instrucțiunilor date, cu sprijin parțial sau total 
b) Afective 

 O5- să participe cu plăcere și interes la activitate  
            O6- să ofere răspuns afectiv la aprecierile profesorului 

c) Motrice O7- să realizeze exercițiile de motricitate solicitate 
                   O8- să deseneze conturul copacului pe foaie 
                   O9- să rupă foile colorate în bucățele mici 

                  O10- să lipească bucățile de hârtie pe locurile indicate 
Resurse:  

a)Procedurale: conversația, explicația, dialogul, demonstrația, observația, exercițiul, munca 
individuală,  

     b)Materiale: frunze uscate, material video ”Toamna cad frunzele”, imagine-model 
”Frunzele toamnei”, foaie albă, hârtie colorată,   lipici, creioane, material video ”Frunzele 
toamnei- pas cu pas” 

După ce adresez câteva întrebări elevilor pentru a asigura legătura între cunoștințele dobândite de 
elevi și cele care urmează a fi transmise, cum ar fi: ,,Vă  mai amintiți lecțiile de la Activități practice și 
de preprofesionalizare pe care le-ați mai făcut folosind frunze?”, ”Ce ați reținut că este important 
atunci când ne pregătim să realizăm o creație?”, vizionăm conținutul video: ,,Toamna cad frunzele” și 
îi întreb pe elevi cum este natura în anotimpul toamna și cum arată frunzele copacilor în acest 
anotimp. 
După ce elevii răspund la întrebări, îi rog să își ordoneze pe masa de lucru materialele de care au 
nevoie, după care le explic elevilor etapele de lucru ale acestei activități, cum ar fi:  

- prima dată se desenează conturul copacului pe foaia albă de hârtie. 
- în continuare elevii vor rupe bucățele mici de hârtie creponată, pe care o vor mototoli 
-  se pune lipici pe coroana copacului și pe partea de jos de lângă trunchiul copacului 
- elevii lipesc bucățelele de hârtie mototolită pe locurile unde au pus lipici! 
,,Gata, copacul cu Frunzele toamnei este gata!” 

În final fac aprecieri verbale stimulative și recompensez fiecare elev cu o diplomă: ,,Un artist 
priceput”. 
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CARACONCEA CRISTINA ELENA 
TEMA ACTIVITĂŢII: Plecarea rățuștelor 
CLASA:  CP A  
CADRU  DIDACTIC:  prof. înv. primar CARACONCEA CRISTINA ELENA  
UNITATEA  ŞCOLARĂ:  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII:    
 Activitățile dedicate anotimpului toamna s-au desfășurat în săptămâna 08-12 noiembrie 
2021, la nivelul mai multor discipline/arii curriculare:  
1)C.L.R. - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre animale, despre conținuturi audiate 

- Povestirea după imagini, povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza 
conținutului unor texte audiate 

- Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 
- Sunetul r şi literele R, r 
- Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin diferite semne: bătăi din 

palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc.  
- Asocierea unor litere şi sunete  
- Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite 
- Desenarea literelor de tipar 
- Exersarea poziției corecte la scris  
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris  
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba (în acest fragment de 

poveste)?”  
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui mesaj/ text scurt 

audiat  
- Repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text audiat 
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment de poveste audiat  
- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informații: „Cine? Ce? Unde? 

Cum?”  
- Lectură după una sau mai multe ilustrații/ benzi desenate  

2)M.E.M .-    Observarea părților componente ale viețuitoarelor (plante, animale) pentru identificarea 
structurii lor comune 

- Clasificarea animalelor în funcţie de numărul de picioare, de mediul de viaţă, de 
modul de hrănire  

3)A.V.A.P.-     Vizionarea spectacolului de teatru de păpuși/ desene animate „Rățușca cea urâtă”  
- Realizarea unor compoziții prin ștampilare, amprentare cu frunze, fructe, legume 
- Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire, rupere, tăiere, decupare după 

contur  „Puzzle de toamnă”; „Rățuște pe apă” 
4)M.M.     -    Învățarea și reproducerea în colectiv a cântecului „Rățuștele mele pe apă s-au dus”;  
5) D.P      -    Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități pozitive/ negative de interacțiune verbală 

sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog, mulțumesc), se întrerup, 
se lovesc, se împing etc. 
- Recunoaşterea în imagini date a respectării/ încălcării regulilor de comportare 
- Vizionarea unor secvențe din desene animate, filme pentru copii, audierea unor 

povești consacrate şi organizarea unor jocuri pentru identificarea emoțiilor de bază 
- Roata emoțiilor pentru diferite situaţii: când este încurajat/ certat de părinţi, când 

trebuie să plece de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp 
 Prin activitățile desfășurate s-a urmărit formarea competențelor specifice diverselor 

discipline de învățământ.             
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 Cu lucrările realizate de elevi s-au realizat expoziții în clasă, apoi acestea au fost puse în 

portofoliile personale. 

 

IMAGINI  CU LUCRĂRILE REALIZATE DE COPII 
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CARPIUC ANGELA-IULIANA 
 
Unitatea de învăţământ: G.P.N. Păltinoasa, Suceava 
Nivelul/Grupa: nivel II / grupa mare 
 Educatoare: Carpiuc Angela-Iuliana   
Tema anuală de învăţare: „Când/cum şi de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului:”Toamna” 
Tema săptămânală:„Florile toamnei” 
Domeniul experențial:DOS 
Tema activității :”Pregătim aranjamente florale” 
Mijloc de realizare: activitate practică 
Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
Scopul activităţii: Verificarea și sistematizarea cunoștintelor privind reprezentarile copiilor despre 
florile de  toamnă ,prin antrenarea și perfecționarea  priceperilor și deprinderilor de a acționa cu 
ajutorul resurselor din mediul natural. 
Obiective operaţionale: 
Să denumească florile de toamnă; 
Să adauge selectiv fire de flori și frunze în bostan pentru obținerea unui aranjament floral ; 
Să utilizeze cât mai multe elemente ornamentale; 
Să  coopereze  eficient în vederea  realizării  produsului dorit ; 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: observația,conversaţia,  explicaţia, demonstraţia, explicația. 
Resurse materiale: bostani,flori de toamnă crizanteme și tufănele, frunze naturale de diferite forme 
și culori, foarfece, coșuri,bureți pentru aranjamente florale, pamblici,bețișoare de lemn, etichete, 
ecusoane 
       d)  Forme de organizare:frontal, pe grupuri,individual  
Durata: 40 minute 
Bibliografie: 
Curriculum pentru educația timpurie, aprobat prin OMEN nr.4694/02.08.2019; 
Daniela Răileanu, Iuliana Alecsa, Dorina Vieriu, Diana Negreanu-Proiectarea Pas cu Pas/Grupa mare-
Îndrumător pentru cadrele din învățământul preșcolar, revizuit în conformitate cu prevederile 
Curriculum-ului pentru educație timpurie, aprobat prin Ordin al M.E.C. nr. 4694/02.08.2019, Editura 
Diamant; 
Metode interactive de grup –ghid metodic-Metode și aplicații practice pentru învățământul 
preșcolar,Editura Arves,2008.  
Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Maria Bojneag, Ed. Tehno – Art,2007 
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CATANA MAGDALENA 
SIMPOZION NAȚIONAL - ”RAPSODII DE TOAMNĂ” 

FIȘA PROIECTULUI 
 

„Toamna e anotimpul moale, pentru că ceea ce pierdem în flori, câștigăm în fructe” 
 Samuel Butler 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Gheorghe Popescu”,Mărgineni-Slobozia 
CLASA: a V-a și a VIII-a 
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: Prof. Catana Magdalena 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”BOGĂȚIILE TOAMNEI” 
DATA: 22.10. 2021 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 
ARGUMENT:Toamna este perioada unică din an care ne oferă un tablou plin de culoare și peisaje 

mirifice. Dragostea față de acest anotimp ne-a determinat să realizăm colaje și poezii create cu 
multă dragoste. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Stimularea potențialului artistic, a creativității elevilor și a cooperării. 
COMPETENȚE VIZATE: 
❖ Cunoașterea unor moduri de realizare a colajelor: decupare-sortare, îmbinare-lipire; 
❖ Stimularea spiritului de cooperare și a lucrului în echipă; 
❖ Dezvoltarea capacității creatoare a elevilor; 
MATERIALE FOLOSITE: coli albe, coli colorate, acuarele, pensule, carioci, frunze, lipici,etc 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pentru introducerea în tema propusă, elevii au vizionat un material PPT care a constat în 
citate și poezii ale unor poeți celebri. 

Ulterior, elevii au primit „frunze” din hârtie colorată pe care elevii și-au scris propriile gânduri 
pentru domnița „Toamnă” pentru ca, mai apoi, să le pună într-un copăcel al dorințelor. 

O altă activitate preferată de elevi a fost aceea de a alege cele mai frumoase frunze ale 
toamnei și de a le lipi sub diverse forme cu specific tomnatic în scopul realizării unor colaje. Totodată, 
aceștia au optat și pentru desene în acuarelă sau cariocă prin care au evidențiat bogățiile toamnei – 
fructe și legume- specifice sezonului. 

Creativitatea elevilor a prins contur și prin realizarea unei creații literare – poezie, intitulată 
„Nu-mi lua, toamnă”, în care au încercat să își exprime dorințele cu privire la zilele calde și însorite 
care dispar, treptat, odată cu sosirea toamnei. 

EVALUARE: Organizarea unei expoziții în cadrul clasei. 
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CATANA VIORICA 
Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni 
Localitatea: Ulmeni,jud Călăraşi 
Proiectul propus:,,Frumoasa si bogata toamna,, 
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Toamna în culori,, 
Realizator: prof. înv. primar Catana Viorica 
Data desfǎşurǎrii: 18 noiembrie 2021 
Grup țintă: elevii clasei a IV-a 
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa 
Competente: 

 Stimularea interesului pentru activitati extracurriculare; 
 Dezvoltarea simtului estetic; 
 Respectarea opiniilor celorlalti; 
 Aprecierea corecta,dupa criterii date a produsului final. 

Resurse umane:  *Cadre didactice: 1 
       *Elevi:  18 
Descrierea activității:  
          Activitatea ,,Toamna în culori,, s-a desfăşurat în cadrul proiectului ,,Frumoasa şi bogata 
toamnă,, în sala de clasă după orele de curs.Frunzele,crenguţele, materialele utilizate au fost 
pregatite anterior.  
Elevii au privit modelele şi etapele de lucru,au luat cunoştinţă de metodele de evaluare a lucrarilor 
finalizate,au fost pregătiţi pentru expunerea lucrărilor pe holul şcolii, într-o mică expoziţie. 
 Materiale utilizate: 
S-au folosit materiale din natura,coli de hartie glasata,lipici,forfecute. 
Modalități de evaluare: 
      -amenajarea expoziţiei în holul şcolii,album de fotografii.    
Rezultate înregistrate: Participarea la concursuri , aprecieri. 
  Sugestii, recomandări: 
  La solicitarea elevilor ,vom incerca sa organizam in fiecare an un atelier de lucru pentru realizarea 
unor lucrări cu materiale din natură, pe care sa le expunem in diferite locuri. 
Director,prof Stoica Elena           
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CAZACU CRISTINA ROXANA 
PROIECT  „ RAPSODII DE TOAMNĂ” 

 
Ȋnv. Cazacu Cristina Roxana 

Şcoala Primară Marița 
 
Argument:  
    Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera 
educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, obiective clar definite, evaluări şi diseminări 
ale informaţiilor, menite să contureze profilurile culturale ale micilor şcolari, să deschidă porţi spre 
educaţia permanentă. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut 
indispensabilă). Rolul ȋnvăţătoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi ȋn acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinte necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să 
creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative.  Ȋn acest sens am propus elevilor activitatea 
extracuriculară "Rapsodii de toamnă” ȋn scopul stimulării capacităţilor creative, intelectuale şi 
afective ale acestora prin diferite activităţi.  
Resurse: 

a) umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 
b) materiale: chestionare, fişe de lucru, calculator, imprimantă, costume, dovleci, cartofi, 

nuci, coşuri ȋmpletite, saci de rafie, bomboane, jetoane. 
c) metodologice: jocul de rol, explicaţia, conversaţia, exerciţii practice, expunerea, 

povestirea, activităţi interactive, expoziţii, etc. 
d) temporale: o zi 

Obiective specifice:  
● Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de comunicare, prin interpretarea de 

poezii şi cântece de toamnă; 
● Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor 

de carnaval; 
Beneficiari direcţi: şcolarii clasei pregătitoare  
Conţinutul proiectului: 

 

Nr. 
crt. 

Activitate Loc de 
desfăşurare 

Termen Responsabil 

1 - Ce ne aduce anotimpul 
toamna?- vizualizare ppt 

Sala de clasă 22.10.2021 Înv. Cazacu 
Cristina 
Roxana 

2. Dovlecelul meu haios- confecționare Sala de clasă   

3 Toamnă harnică și darnică: 
- măști de toamnă 
- ȋntreceri- cel mai reușit 

costum: premierea – salată 
de fructe de toamnă 

Sala de clasă 
 
 
 

  

 

 
  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

73 
 

CAZACU DIANA 
Toamna colorată 

Tema activitații: Toamna colorată- culori calde 
Unitatea de învățământ: Scoala Gimnazială  Nr. 55, București 
Clasa: I D 
Cadrul didactic: Cazacu Diana 
Argument: 
 Orele de Arte vizuale și abilități practice oferă exemple de activități de învățare care pun  în 
lumină reușitele elevilor. 
Obiective: 

- învățarea culorilor calde și reci; 
           - stimularea capacității creatoare a elevilor; 
           - formularea unei opinii față de o lucrare. 
Desfasurarea activitatii: 

Elevii sunt pregătiți pentru desfășurarea orei  în condiții optime prin asigurarea materialelor 
necesare, crearea unui ambient  plăcut,  sensibilizarea la frumos realizată prin discuții și vizionarea 
unor imagini/ filmulețe  din natură, asigurarea unui un fond muzical plăcut.  

Având o temă atât de vastă, plăcută și accesibilă tuturor se poate realiza o activitate reușită.  
Pentru încurajarea  elevilor se pot da fișe care conțin o parte din elementele dorite ( copac, un fruct, 
coș cu fructe,..).   Activitatea poate continua cu fișe realizate integral de elevi, astfel se încurajează 
creativitatea.  

De asemenea trebuie avut în vedere  încadrarea  în timpul de lucru, să finalizeze lucrarea, să 
facă curățenie la bancă, să spună ce tehnică a fost utilizată, ce lucrare este  frumos realizată. 

Trebuie  să avem mare grijă și disponibilitate spre a îi  ajuta și incuraja  deoarece elevii mici 
au dorința de a finaliza foarte repede și  graba lor poate să aibă efecte contrare celor dorite. 

Evaluarea: 
Organizarea unei expoziții, realizarea unui dialog în care să se găsească câte  un element 

pozitiv în lucrarea fiecărui coleg.  
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CĂRĂDAN ADINA MIOARA 
Titlul activității: ,,Pictăm toamna” 
Tipul de activitate: Activitate artistică 
Resursele implicate  

a) Resurse umane: elevii clasei  a VI – a A și prof. CĂRĂDAN ADINA MIOARA 
b) Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale din 

natură, videoproiector, prezentare PPT, audiție CD- player -  ,, Anotimpurile”, de 
Vivaldi. 

1. Menționarea spațiilor de desfășurare a activității: 

 Sala de clasă 
2. Scopul activității:  

 Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar 
precum și stimularea potențialului artistic prin aplicarea unor tehnici 
specifice artelor vizuale și abilităților practice. 

3. Obiective: 

 stimularea creativității și a expresivității  prin poezie, pictură, colaj, în lucrări 
care să oglindească anotimpul  toamna; 

 încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea scrisă și 
plastică; 

 confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate. 
4. Descrierea activităţii:  

 Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna; 

 Realizarea unor lucrări cu materiale din natură (frunze, legume, fructe personalizate); 

 Desfășurarea unor activități de pictură ( copacul toamnei); 

 Recitarea unor poezii și interpretarea unor cântece despre toamnă; 

 Realizarea unei liste cu expresii frumoase despre anotimpul toamna. 
5. Modalități de evaluare a activității: 

 Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

 Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 
6. Concluzii: 

 Elevii artişti au participat cu interes la activitatea desfășurată, dând frâu liber 
imaginaţiei şi fanteziei în descrierea frumuseţilor toamnei văzută prin ochii lor. 

Câteva fotografii realizate pe parcursul derulării activității: 
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CĂTANĂ MIHAELA 
Cadrul didactic: profesor CĂTANĂ MIHAELA 
Școala Gimnazială Baia-Sprie, localitatea Baia-Sprie, județul Maramureș 
Titlul proiectului: CUPA CASTANELOR la... VOCABULAR și FONETICĂ 
Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
Categoria de activitate: CONCURS  
Tema activității: VOCABULARUL și FONETICA – recapitulare 
Clasa: a VI-a A 
Tipul activității: recapitularea cunoștințelor 
Scopul activității: consolidarea abilităților de operare cu noțiunile de vocabular și fonetică  
Obiective operaționale:  
identificarea noțiunilor de vocabular (sensurile cuvintelor, categorii semantice), într-un text literar 
sau nonliterar;  
extragerea unor sinonime, antonime, omonime sau cuvinte polisemantice, dintr-un text; 
folosirea corectă a omografelor; 
extragerea unor cuvinte ce conțin diftongi, triftongi sau hiat, dintr-un text; 
identificarea vocalelor, semivocalelor și consoanelor, dintr-un cuvânt; 
despărțirea unor cuvinte în silabe și explicarea regulilor; 
precizarea numărului de litere și sunete din cuvinte; 
redactarea unui text folosind sensurile diferite ale cuvintelor, categoriile semantice sau elemente de 
fonetică (diftongi, triftongi sau hiat). 
Criterii de evaluare:  
• realizarea corectă a sarcinilor de lucru, într-un timp limitat (maximum 15 minute). 
STRATEGII DIDACTICE:  
Metode și procedee: ► conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic (concursul). 
Resurse materiale: ► tablă interactivă, videoproiector, fișe cu sarcini de lucru, foi, ustensile de scris, 
boluri, recompense (medalii, diplome, cupă) 
Resurse umane: 15 elevi 
Durata: 25 – 30 de minute 
Bibliografie:  
Rotter, Sylvia, Sindelar, Brigitte, Sus cortina... pentru viață! Teatru educațional – jocuri și exerciții, 
Ediția a II-a, București, U.N.A.T.C. Press, 2015 
Popescu, Teodora, Bicăzan,Silvana, Limba și literatura română. Clasa a VI-a, București, Editura 
Delfin, 20218 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Având în vedere că e toamnă, că noi trăim în zona castanului comestibil și în aceasta perioadă se 
culeg castanele, am organizat o activitate-concurs pe tema noțiunilor de vocabular și fonetică, 
cuprinse în prima unitate de învățare („În familie. Acasă”). Am proiectat pe tabla interactivă imaginea 
unui castan comestibil și am plasat printre castanele în gube și „castanele” cu sarcini de lucru. 
Am decis împărțirea clasei în 3 grupe a câte 5 elevi, iar elevii au tras la sorți grupa în care vor lucra. 
Elevii fiecărei grupe s-au așezat în șir indian, în fața tablei interactive după ce au decis care va fi 
elevul care ia „castana” încercând să nu se „înțepe” și cât mai repede, care vor fi elevii care vor scrie 
răpunsurile la sarcini, precum și elevul care va verifica răspunsurile, la final, înainte să depună 
răspunsurile în bolurile de la capătul „cursei”.  
„Cursa” s-a desfășurat contra cronometru. Pe măsură ce au terminat, elevii fiecărei grupe au depus în 
bolul destinat grupei respective foaia cu răspunsurile. 
Evaluarea răspunsurilor corecte a condus la ierhizarea grupelor. Astfel, am acordat premiile I, II, III, în 
funcție de timpul necesar efectuării sarcinilor și de corectitudinea răpunsurilor elevilor.  
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CERNĂTESCU ALEXANDRA MARIA 
Simpozionul Național „RAPSODII DE TOAMNĂ”  

 Fișă de proiect 
 

Prof. înv. primar  Cernătescu Alexandra Maria 
Școala Primară Lăunele de Jos, Dănicei, Vâlcea 

TEMA ACTIVITĂȚII: Copacul numerelor toamna 
CLASA: Pregătitoare și clasa I 
CADRU DIDACTIC: Cernătescu Alexandra Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Lăunele de Jos, Dănicei, Vâlcea   
ARGUMENT: 
Fiind la începutul carierei didactice și predând la 5 clase în regim simultan, încerc să adaptez cât mai 
mult activitățile, astfel încât să maximizez calitatea procesului instructiv-educativ și să se atingă cât 
mai multe obiective.  
Am ales pentru ora de matematică, la clasa pregătitoare și clasa I, la matematică și explorarea 
mediului, o activitate integrată, pe tema toamnei – COPACUL NUMERELOR  TOAMNA.  
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii clasei pregătitoare au primit o fișă cu frunze, pe fiecare frunză fiind numerele de la 1 la 10 și o 
fișă cu un copac.  
Elevii clasei I au primit mai multe fișe cu frunze care conțineau numerele din concentrul 0 – 31, fișe 
cu frunze pe care sunt operații de adunare și scădere (ale căror rezultate se clasifică după criteriul par 
– impar)  și câte 2 fișe cu imaginea unui copac, o fișă pentru copacul numerelor pare și unul pentru 
numere impare. 
Elevii au fost rugați ca mai întâi să coloreze copacii și frunzele folosind culorile potrivite anotimpului 
toamna, apoi să decupeze fiecare frunză și să o lipească pe copac, sau pe copacul potrivit, în cazul 
frunzelor cu numere pare și impare.  
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 
Pentru evaluarea activității, am realizat un „tur al galeriei” și am analizat lucrările împreună cu elevii, 
ținând cont de cerințele formulate pentru fiecare clasă. 
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CHELARU MELANIA DANIELA 

GIURCĂ MIOARA ADINA 

 
Titlul activităţii :      ,,4 octombrie – Ziua animalelor”    
Domeniul şi tipul de activitate în care se încadrează  
                                          Protecția mediului  
                                          Educaţia pentru dezvoltare personală     
Tipul de proiect: local 
Profesori coordonatori:  
                                            Chelaru Melania Daniela 
                                            Giurcă  Mioara Adina 
Personal auxiliar:     Personal auxiliar : Secretar Adriana Sucilă 
                                Informatician: Gabriela Bargan 
Grup ţintă:  
 -10 de elevi din clasa a  VII-a B. 
Data desfăşurării proiectului- anul şcolar: 2021- 2022 
Data desfăşurării activităţii: 4 octombrie 2021 
Descrierea activităţii: Elevii organizați pe echipe au prezentat animalele confecționate. Au avut loc 
discuții și o expozitie cu fotografii din timpul activității. 
Scopul:                      
 În condiţiile în care se constată o necesitate a stimulării interesului elevilor, în interacțiunea 
conștientă cu mediul înconjurător,s-a propus realizarea unei acțiuni de popularizare a relatiilor dintre 
copii si animale prin stimularea creativității și dobândirea unor comportamente adecvate. 
 Acțiunea a avut în data de 4 octombrie cu ocazia Zilei internaționale a animalelor. 
Obiective: 
1. Stimularea elevilor în vederea participării la actiuni legate de protectia mediului 
2. Realizarea intercunoaşterii şi relaţionării acestor elevi, cu efecte benefice asupra lărgirii ariei de 
informare, de schimb de experienţe. 
3. Facilitarea relaţiilor pozitive, de colaborare, între elevii din diferite clase ca nivel de vârstă şi profil 
de studiu. 
   Modalitatea de realizare a activităţii 
Elevii au fost îndrumați să realizeze diferite animale  folosind legume si fructe; au fost prezentate 
animalele confecționate , au avut loc discuții  prin care s-a evidențiat  interesul elevilor față de 
animalele domestice și sălbatice. 
   Evaluarea activităţii şi diseminarea ei: 
         - Realizarea unei expoziții cu materialele confecționate în laboratorul de biologie.  
         - Impresii ale elevilor participanţi publicate în revista şcolii. 
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CHIOREAN MARIA-CARMEN 
Activitate integrată 

Clasa I A 
Cadru didactic: Chiorean Maria-Carmen 
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni 
Titlul activității: La aprozar 
Arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte vizuale și 
abilități practice 
Desfășurarea activității: 
 Toamna, anotimpul recoltelor, oferă  cadrelor didactice posibilitatea de a lega teoria de 
practică în nenumărate moduri. Eu am ales să transform sala de clasă într-un aprozar. 
 Am pornit de la completarea unui rebus. Am descoperit cuvântul „APROZAR”. Chiar dacă unii 
copii cunoșteau sensul cuvântului descoperit, am folosit apoi dicționarul limbii române online pentru 
a găsi definiția exactă, dar am apelat și la imaginile de pe internet pentru a ne dumiri cu toții. Având 
în vedere că tuturor ne place să fim „șefi”, i-am întrebat dacă ar vrea să-și deschidă azi un aprozar. 
Provocarea a fost unanim acceptată și am început împreună să stabilim pașii necesari până la 
„deschiderea propriei afaceri”. Am stabilit împreună că avem nevoie de: marfă, bani și clienți. Un 
copil a propus existența unei bănci care să ne împrumute bani. Am convenit să pornim de la capitalul 
de 100 de lei, bani necesari doar pentru cumpărături, deoarece marfa era obținută din „cultură 
proprie”, adică fiecare copil și-a desenat produsele (doar produse românești și doar fructe și legume 
de toamnă). Prețurile au fost stabilite de ei, fiind „liber profesioniști”. 
 După ce fiecare coleg a terminat cu aprovizionarea, am stabilit anumite norme de 
comportament care se impun în astfel de situații.  
 Doamna învățătoare avea un azil de bâtrăni care-i ocupa tot timpul și nu avea timp de muncă 
agricolă, așa că a anunțat că acceptă donații din partea „producătorilor”.   
 Doamna se ocupa și cu banca. Era un simplu funcționar. Astăzi avea de distribuit câte 100 de 
lei pentru fiecare copil din clasa I A, bancnote de 1 leu, 5 lei și 10 lei. Dacă aveau nevoie, banca putea 
schimba banii, dar nu oferea împrumuturi.  
 Au primit de la bancă banii pentru cumpărături și a început aventura. Copiii au intrat 
alternativ în rolurile de clienți și vânzători. Salutul și cuvintele magice au fost intens folosite, iar 
clienții și vânzătorii păreau satisfăcuți de serviciile primite/oferite. Dacă plecau de la tejghea, 
magazinul era închis. Unii au dovedit că au abilitățile necesare unui comerciant, nu au cheltuit toți 
banii, au fost atenți cu marfa, cu banii, iar alții mai au de învățat, după cum se vede în următoarele 
imagini.  
 Activitatea a durat trei. În urma discuțiilor de la final, micuții de 7 ani: 

• au simțit o plăcere deosebită să se autogospodărească  

• au devenit atenți la modul civilizat în care ne comportăm în magazine 

• au observat că e plăcut să li se vorbească politicos 

• s-au convins nu poți cumpăra tot ceea ce-ți dorești pentru că resursele financiare nu sunt 
nelimitate 

• au învățat că banii se păstrează cu atenție, altfel se „pierd” fără urmă 

• au observat cît  este de important să știi calcula cu precizie 

• au învățat de ce se spune mereu că banii sunt cele mai murdare obiecte 

• au trăit o emoție foarte plăcută când au donat din munca lor pentru cei nevoiași 
 Interacțiunea din toate părțile: elev-învățător, învățător-elev, elev-elev constituie cheia 
reușitei în învățare, antrenând numeroase schimbări ale rolurilor, așa cum de altfel se întâmplă în 
viața de zi cu zi.  
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CHIRICĂ  ADRIANA 
TEMA  ACTIVITĂȚII:Culorile toamnei(Activitate integrată-Arte,Limbă și comunicare, 
                                                                   Științe ale naturii) 
CLASA  PREGĂTITOARE D-,,Piticii Albei ca Zăpada,, 
CADRU  DIDACTIC: Prof.înv.primar:CHIRICĂ  ADRIANA 
UNITATEA  ȘCOLARĂ: Șc.Gimn.nr.9,,Nicolae Orghidan,,Brașov 
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 
        Activitatea integrată a avut ca scop realizarea unor planșe cu tema,,Culorile toamnei,,prin 
folosirea diferitelor tehnici de lucru-hașurare(creioane cerate),dactilo-pictură și tehnica acuarelei.Ea 
a inclus și discuții despre anotimpul toamna,semnele toamnei,fructele de toamnă și culorile 
predominante ale acestui anotimp.. 
       Folosind trei tehnici de lucru, am desfășurat activitatea pe parcursul a trei ore. 
       Înainte de realizarea primei planșe,am purtat o discuție despre anotimpul toamna,în mod special 
despre ce se întâmplă cu frunzele ,în acest anotimp,ce culori capătă ele și despre fructele care se coc 
toamna.Am prezentat și un ppt,în care era prezentat acest anotimp,pentru a reține detalii care să îi 
ajute să-și atingă scopul propus în realizarea celor trei planșe. 
      La începutul fiecărei ore am prezentat materialele și tehnicile de lucru. Fiind elevi de clasă 
pregătitoare,a fost nevoie de a le arăta pașii de lucru în realizarea fiecărei planșe. Tot în ajutorul 
lor,pentru că au venit după un an de grădiniță desfășurat mai mult în on- line,le-am pregătit fișe cu 
conturul fructelor și copăceilor.Le-am atras atenția de a nu depăși conturul și de a colora/picta într-o 
singură direcție.La dactilo-pictură i-am lăsat să-și manifeste talentul așa cum a simțit fiecare. 
     După ce au primit planșele cu fructe și trunchiurile de copaci,le-am observat împre-ună și am 
stabilit ce culori vom folosi la lucrarea plastică. 
     Toți copiii au lucrat cu atenție,reținând tot ce am discutat despre culorile toamnei.Am organizat o 
expoziție cu toate lucrările și au fost foarte mândri de lucrările lor.Le-a plăcut diversitatea tenhnicilor 
de lucru și așteaptă cu nerăbdare să mai lucrăm planșe folosind, din nou,asemenea tehnici. 
     După organizarea expoziției am cântat cântecele de toamnă și le-am citit și poezia ,,Rapsodii de 
toamnă,,scrisă de George Topârceanu. 
     Mai jos am făcut o selecție a planșelor realizate de pitici,dar,așa cum am spus,toate au fost frumos 
și îngrijit realizate,având în vedere vârsta elevilor. 
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O parte din planșele realizate de piticii mei: 
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CHISACOF MONIKA 
FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

 
 

       1.Titlul activităţii:  L’automne en France  
2.Coordonatorul activităţii: prof. Chisacof Monika, SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE, 
MARAMURES 
3.Data desfăşurării: 18.10.2021 
4.Durata activităţii: 10-12 
5.Grupul ţintă:clasa a VI-a B 
6.Parteneri implicati: parintii clasei 
7.Obiective: 

a. să isi insuseasca vocabularul legat de toamna in 
limba franceza : des marrons, des feuilles, des raisins, pomme de pin,  des fruits 
d’automne, la meteo etc 

b. sa utilizeze expresii ca : je coupe, je colle, je fais un 
nœud, je tresse  

               b.    să colaboreze cu ceilalţi membri ai echipei din care face parte, în vederea finalizării 
sarcinii de lucru. 

8.Resurse: 
       a.   umane: elevii, cadrul didactic        
       b.   materiale: frunze, castane, conuri, ghinda, struguri, pistol de lipit, foarfeca, ata etc 
9. Descrierea activităţii : 

Elevii clasei a VI-a vor invata vocabularul legat de toamna prin intermediul unei activitati 
practice si anume crearea unor produse decorative specifice acestui anotimp. Sub denumirea 
L’automne en France, elevii vor trebui sa spuna in limba franceza toate produsele pe care le folosesc 
pentru obiectul decorativ pe care il creaza si cateva din actiunile pe care le-au realizat:  

- je coupe/je colle/ je tresse, je fais un noeud 
10.Rezultate aşteptate: 

a. memorarea mai usoara a vocabularului printr-o activitate frumoasa si placuta a 
elevilor; 
 b.cooperarea cu ceilalţi colegi de echipă. 

11.Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a.   chestionarul 
b.   investigaţie 
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CHIȘCĂ ANA-MARIA  
 Şcoala Gimnazială ,,Profesor Mihai Dumitriu,Valea Lupului,, 
Localitatea: Valea Lupului ,jud. Iași  
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Toamna în oglindă ,, 
 Coordonator: prof. înv. primar Chișcă Ana-Maria  
Data desfǎşurǎrii:octombrie 2021 
Grup țintă: elevii clasei a III-a A 
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa  
Competente: Stimularea interesului pentru activitati creative ;  
                         Dezvoltarea simtului estetic;  
                         Respectarea opiniilor celorlalti;  
                        Aprecierea corecta,dupa criterii date a produsului final.  
Resurse umane: *Cadre didactice: 1 *Elevi: 21 
 Descrierea activității: Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă în timpul şi după orele de curs. 
Materialele utilizate au fost pregatite anterior şi elevii au lucrat de-a lungul a doua ore. Au privit 
modelul meu  şi etapele de lucru,au luat cunoştinţă de metodele de evaluare a lucrarilor finalizate,au 
fost pregătiţi pentru expunerea lucrărilor pe holul şcolii, intr-o expoziţie.  
Materiale utilizate: S-au folosit urmatoarele materiale:coli de hartie ,lipici,forfecuţe,crenguțe 
reale,frunzulițe ,acuarele.  
Modalități de evaluare: -amenajarea expoziţiei în holul şcolii,album de fotografii.  
Rezultate înregistrate: Participarea la concurs , aprecieri.  
Sugestii, recomandări: La cererea parintilor vom incerca sa organizam in fiecare an un atelier de lucru 
pentru realizarea unor produse pe care sa le expunem in diferite locuri.  
Prof. înv. primar, Chișcă Ana-Maria 
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CIGLENEAN CRISTINA 
 
TEMA: ”Morcovelul cu codiță” 
GRUPA: mijlocie, nivel I 
Grădinița cu P.P. nr.4 Cisnădie 
Cadru didactic: prof.ptr.înv.preșcolar Ciglenean Cristina 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare și Domeniul Estetic și Creativ 
TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere de noi cunoștințe, formare de priceperi, deprinderi 
MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitate integrată  DLC+DEC1  
DLC: Activitate de educare a limbajului: memorizare – ”Morcovelul cu codiță”  
DEC1: Activitate plastică: dactilopictură– ”Morcovelul cu codiță” 
Scopul: Transmiterea de noi cunoștințe despre legume de toamnă prin valorificarea textului literar, 
precum și formarea de priceperi și deprinderi artistico-plastice prin tehnica de lucru dactilopictură. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1: - să asculte cu atenție textul poeziei; 
O2: - să rețină cuvintele necunoscute și mesajul transmis de poezie; 
O3: - să recite poezia pe fragmente logice sau integral (cele două strofe), respectând ritmul, intonația 
și pauzele; 
O4: - să realizeze o lucrare plastică, originală, prin tehnica de lucru dactilopictură. 
Strategii didactice:  
Metode și procedee: brainstorming, observația, conversaţia, explicaţia, expunerea, demonstratia, 
exerciţiul, tehnica ștampilării cu degețelul/dactilopictura. 
Mijloace didactice: Marionetele ”Morcovel” și Iepurașul ”Țup”, planșe pentru poezie, flipchart, 
magneți, morcovi reali, tempera, palete pentru culori, șervețele, planșa model, jardinieră cu morcovi 
reali, recompense. 
Forme de organizare: frontal, în grupuri mici, individual. 
Durata: 26 min. 

Etapele activității didactice: moment organizatoric, captarea atenției, reactualizarea cunoștințelor, 
anunțarea temei și a obiectivelor, dirijarea învățării, obținerea performanței, asigurarea retenției și a 
transferului, încheierea activității. 
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CIOBAN MIHAELA 
Tema activității: Întâlnire cu un scriitor: “Povești de toamnă”  
Clasa: a II-a A, “Eroii creativi”  
Cadru didactic: Cioban Mihaela  
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici  

ARGUMENT:  
Dezvoltarea creativității elevilor de clasa a doua reprezintă o prioritate pentru fiecare cadru 

didactic care dorește să valorifice potențialul creativ al elevilor, identificând cele mai potrivite 
mijloace și modalități de a realiza acest lucru. 

Pentru a dezvolta creativitatea elevilor și a-i încuraja să participe cu interes la alcătuirea unor 
texte libere, compuneri sau chiar poezii, trebuie multă măiestrie din partea cadrului didactic. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Un prim pas pe care l-am făcut pentru a-i deprinde pe elevi cu tainele care se ascund în 

spatele unui creator de texte, a fost acela de a invita în cadrul orei de lectură pe un scriitor local, 
cunoscut și la nivel national, domnul Petre Don. 

În cadrul acestei întâlniri, copiii i-au pus mai multe întrebări scriitorului, iar acesta le-a 
răspuns cu mult tact micilor curioși.  

Astfel, la sfârșitul activității, elevii, provocați de domnul scriitor Petre Don, au reușit să 
compună prima lor poezie: “Clasa noastră”. 

Ca o continuare a acestui eveniment atât de îndrăgit de copii, în cadrul orei de Arte Vizuale și 
Abilități Practice, elevii au colorat și au decupat animale, copaci, căsuțe, toate fiind lipite în format 3D 
pe caietul de la Numlit, iar în ora de comunicare au alcătuit împreună un text, pe baza scenei lipite, 
un text care surprinde evenimentele specifice anotimpului toamna:  “Veverița cea isteață”. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Dezvoltarea creativității și stimularea curiozității și a interesului elevilor de a alcătui texte 

libere, compuneri sau poezii. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

-să cunoască față-în față un scriitor adevărat, nu doar din poveștile citite; 
-să compună o poezie alături de scriitorul Petre Don; 
-să alcătuiască un text, pornind de la imaginile decupate; 
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CÎRSTEA ROXANA-MĂDĂLINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamna în borcane” 
GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar – CÎRSTEA ROXANA-MĂDĂLINA 
NUMĂRUL PREȘCOLARILOR: 11 copii 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară și Grădinița “Colibri”, Constanța 
 

„Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.” - Valeria Mahok        
 

ARGUMENT  
Toamna este anotimpul care minunează prin culoare, oferind un tablou cu peisaje 

spectaculoase. Este unul dintre cele mai îndrăgite anotimpuri, care le-a inspirat pe micuțele 
„Albinuțe” să o sărbătorească așa cum se cuvine, prin organizarea „Festivalului Toamnei”, cu 
activități mult îndrăgite de micii gospodari care au umplut borcanele cu murături și s-au veselit cu 
muzică și dans.  

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
Încă de dimineață, preșcolarii de la grupa mică „Albinuțe” au primit de la Zâna Toamnă un 

coș cu roadele celui mai darnic anotimp, respectiv gogonele, morcovi, castraveți, ardei și conopidă. 
Cum legumele păreau să nu mai aibă loc în coș, a urmat activitatea  specifică domeniului om și 
societate, practic o activitate gospodărească. S-au  purtat discuții cu copiii despre legumele de 
toamnă și importanța acestora în alimentație, după care s-au înarmat cu bonete, șorțulețe și cu 
materialele necesare preparării murăturilor. 

Ca niște bucătari adevărați, copiii au spălat legumele și s-au pus pe treabă. Le-au tăiat 
bucățele, le-au pus în borcane, ca mai apoi să pună condimentele peste ele. Astfel, copiii au resimțit 
bucuria muncii în echipă, distracția din bucătărie, cât și importanța vitaminelor date de legume.  
După realizarea borcanelor cu murături, micuțele albinuțe s-au prins în horă împreună cu Zâna 
Toamnă în semn de mulțumire pentru bogățiile aduse. 
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CÎTCÎRIGÃ ADRIANA LUCIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  “RAPSODII DE TOAMNĂ” 
CLASA/GRUPA:  Grupa mare 
CADRU DIDACTIC:  Prof. Înv. Preșc. Cîtcîrigã Adriana Luciana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Domeniul Estetic și Creativ – “Festivalul toamnei” 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Formarea priceperii și deprinderii de a realiza creații artistice; 

• Educarea unor trăsături morale şi de caracter: independenţă în acţiune, încrederea în forţele 
proprii şi disciplina în muncă; 

• Educarea gustului estetic şi a spiritului critic în aprecierea lucrărilor obţinute. 

OBIECTIVE : 
-  să efectueze exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor; 
- să respecte poziția corectă a corpului față de masa de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 
-  să precizeze câteva caracteristici ale anotimpului toamna; 
-  să  aleagă / selecteze  materialele adecvate pentru a realiza tema propusă; 
-  să numească scopul în care sunt folosite uneltele şi accesoriile de lucru; 
-  să  manifeste independentă şi perseverenţă în acţiune; 
-  să aprecieze frumosul din mediul înconjurător; 
-  să - şi exprime sentimente (de bucurie, satisfacţie, etc.) faţă de evenimentul  trăit; 
-  să păstreze curăţenia şi ordinea la masa de lucru. 
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CNAPIC ANDREEA-MIHAELA  

LUPAȘCU TATIANA 

 
Unitate de învățământ: Grădinița „Paradisul Piticilor” 
Grupa: mijlocie „Buburuzele” 
Coordonatori: Prof. Cnapic Andreea-Mihaela / Prof. Lupașcu Tatiana 
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 
Tema activității: Bogățiile toamnei! 
Desfășurarea activității: 
Argument 
O zi frumoasă de toamnă începe cu zâmbete de copil, zarva ce se aude din curtea grădiniței și sunetul 
clopoțelului care anunță începerea unui nou an școlar. Curiozitatea și dorința de a învăța sunt două 
elemente ce primează la această vârstă, astfel că, ne-am gândit ca în această lună frumoasă de 
octombrie să observăm schimbările ce au apărut în natură. 
Tăcerea copiilor a fost ruptă prin întrebarea: ”Ați observat ceva diferit afară venind în drum spre 
grădiniță?” Privind, copiii au observant cât de mult s-a schimbat natura și ce frumos este. Este un 
anotimp de sărbătoare, un “bal” al fructelor și legumelor, un amalgam de culori ce învăluie natura. 
În drum spre grădiniță, ei au observant crengile copacilor plecate la pământ datorită fructelor ce le 
făceau cu ochiul. Grădina bunicii le inundă simțurile cu mireasma legumelor coapte ce așteaptă să fie 
culese. Drumul copiilor spre grădiniță este presărat cu un covor multicolor de frunze . Acest anotimp 
ne învăluie în a sa magie încet, încet.  
Pentru că preșcolarii au pus numerose întrebări referitoare la acest anotimp, am hotărât să demarăm 
un proiect tematic despre toamnă și frumusețile ei, intrând astfel în minunata lume a fructelor, 
legumelor și florilor de toamnă!  
Activități desfășurate: 
⬧„Salata de fructe”-activitatăți gospodărești 
⬧„Grădina cu legume”- joc didactic 
Scop: Implicarea copiilor în activitățile gospodărești precum și îmbogățirea cunoștințelor acestora 
legate de fructele și legumele specifice anotimpului toamna. 
Obiective: 
- să mânuiască corect instrumentele puse la dispoziție 
- să respecte regulile de igienă pentru pregătirea salatei de fructe 
- să sorteze corect legumele de toamnă în funcție de culori 
- să participe activ la activitățile desfășurate 
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COMȘA ANCUȚA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Școala Gimnazială Nr. 20  
TITLUL ACTIVITĂȚII: Activități artistico-plastice în sistem online  
COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: prof. înv. primar Comșa Ancuța  
CLASA a II a 26 de elevi participanți  
ARGUMENT  
Schimbarea adusă de anul 2020 nu ne-a oprit sau diminuat creativitatea, nici dragostea pentru artă 
sau interesul pentru educaţie.  
În perioadele şcolii online am creat metode și teorii pe care le-am pus în practica online şi ne-am 
bucurat sufletele, ne-am relaxat, am participat activ la realizarea expoziţiilor tematice online făcând 
părinții, bunicii și colegii să ni se alăture în diverse activități artistico-plastice.  
În procesul predării interactive, rolul educatorului se schimbă; el formulează probleme, ascultă 
părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile acestora, dar 
niciodată nu impune un punct de vedere. Cu alte cuvinte este organizatorul şi conducătorul acţiunii, 
devine consilier, dar şi coechipier.  
RESURSE : laptop, aplicații online (tutoriale, ppt)  
COMPETENȚE URMĂRITE:  
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual  
2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort 
propriu 
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COMAN AURICA 
TEMA ACTIVITĂȚII:,, Mândră și frumoasă toamnă,, 
CLASA: a III- a 
CADRU DIDACTIC: prof.inv.primar COMAN AURICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Ferdinand I,,Movila 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
ARGUMENT: 
           Toamna este un anotimp plin de culoare și de poezie. Copiii se bucură de soarele blând, , de 
roadele bogate ale acestui anotimp, de covorul foșnitor și multicolor  al frunzelor. Peste tot miroase a 
mere proaspete și a gutui aromate. Vremea este mai rece iar vântul adie ușor aducând un aer mai 
tare și mai curat.  
            Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de pictură si colaj din frunze 
,care să redea toate culorile toamnei in ritmul unor versuri de toamna. 
 
GRUP ȚINTĂ: clasa a III-a (12 de elevi) 
 
SCOPUL PROIECTULUI: 
Educarea simului estetic al elevilor și a respectului față de natură;  
Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 
*Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei; 
*Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 
*Stimularea competiției între elevi; 
*Stimularea capacității creative a elevilor. 
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 
Audierea unor poezii despre toamnă 
Concurs de pictură /colaj cu tema: :,, Mândră și frumoasă toamnă,, 
Realizarea calendarului toamnei-atelier de lucru  
 
RESURSE:Umane: elevii clasei a III-a 
Temporale: durata proiectului: 10 noiembrie 
Materiale: coli albe, acuarele, pensule, frunze , foarfeca, lipici, carioca 
 
PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice 
 
REZULTATE SCONTATE:  
Participarea tuturor elevilor la activitate 
Formarea și  dezvoltarea capacității creative a elevilor 
Dezvoltarea unui spirit competitiv și a simțului estetic al acestora. 
Realizarea unor lucrări frumoase. 
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CONSTANTINESCU DIANA MARIA 
SIMPOZION NAȚIONAL - ”RAPSODII DE TOAMNĂ” 

FIȘA PROIECTULUI 
 

               ”Toamna este o a doua primăvară când fiecare frunză este o floare” Albert Camus 
 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Poboru 
CLASA: a VII-a 
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: Prof. Constantinescu Diana Maria 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Culorile toamnei” 
SUBIECTUL LECȚIEI: COVORUL TOAMNEI - AMPRENTARE, STROPIRE 
DATA: 18.10 2021 
ARIA CURRICULARĂ: ARTE - Educație plastică 
ARGUMENT:Toamna este perioada unică în an care oferă un tablou perfect de culori și peisaje 

spectaculoase, asemenea unui veritabil pictor. Dragostea și admirația față de acest anotimp ne-a 
determinat să realizăm lucrări originale, create cu pasiune și pricepere. 

SCOP: Cultivarea sensibilității artistice a elevilor, stimularea potențialului artistic și creativitatea 
elevilor. 
COMPETENȚE URMĂRITE: 
➢ Consolidarea capacității de recunoaștere a grupelor de culori (primare, binare, calde, reci)  
➢ Cunoșterea diferitelor tehnici de realizare a compozițiilor - amprentarea, stropirea,etc 
➢ Stimularea capacității creatoare a elevilor; 
MATERIALE FOLOSITE: acuarele, coli albe, coli colorate, bețișoare de urechi, pensule. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: S-au creat condițiile propice de lucru pregătindu-se materialele 
nesesare. Am purtat discuții despre anotimpul în care ne aflăm și schimbările care au loc în natură. 
Le-am propus elevilor să redăm o parte din aceste schimbări prin lucrările lor, în cadrul orei de 
Educație plastică.  

S-au reactualizat cunoștințele despre culorile primare și binare, culorile calde și reci, cum le 
folosim, cum le balansăm pentru a obține lucrări echilibrate și plăcute ochiului.  

Elevii au primit instrucțiunile de realizare a compozitiilor, dar și tehnica de realizare. Elevii au 
ales tehnica amprentării, folosind mănunchiuri de bețișoare de urechi dar și tehnica prin stropire, 
folosind pensulele.  

Am asigurat un climat adecvat desfășurări orei. S-au făcut aprecieri colective și individuale 
asupra modului de lucru și a participării la oră, în general. 
EVALUARE: Organizarea unei expoziții în cadrul clasei. 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

98 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

99 
 

CONU DANIELA 
Foșnet de toamnă  

                                                 Prof. Înv. Primar: Conu Daniela 

                                                                Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon Ilfov   

La ora de arte vizuale colectivul clasei a III a C, sunt pe urmele pașilor Reginei Toamna care si-a intrat 
în drepturi. Au încercat să surprinda bogăția de culoare a covorului de frunze așternut pe pământ ca 
o mantie arămie. Prin creațiile lor, elevii au surprins varietatea de arome și culori dulci ale toamnei. 
Prin toate ungherele se observă schimbarea la față a naturii. Câmpia nu mai este verde, ea a căpătat 
culori șterse, uscate. Pădurile se îmbracă în haina aurie-roșcată și devin mai melancolice. Dealurile se 
transformă într-o pătură groasă de iarba îngălbenită iar munții falnici sunt înconjurați de nori grei, 
plumburii din care cade neîntrerupt o ploaie rece și măruntă. Pe potecile pădurii se aude foșnetul 
frunzelor... foșnetul toamnei.  

Toamna parcă este anotimpul fără glas... doar foșnetul frunzelor uscate se aude la pas și admirăm 
creația naturii și miresmele de toamna blândă ce se împrăștie in jur.  

Toamna anotimpul contrastelor își etalează cu mândrie paleta de culori și risipește miresme dulci și 
amărui. 

Prin ochii copiilor toamna este văzută ca o zână bună care aduce bucurie în suflet, roade bogate, 
îmbracă copacii în haine galben-ruginii. 

Vă prezentăm în continuare compozițiile plastice realizate de către elevii talentați și pricepuți, ai 
clasei a III a C. 
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CORCODEL MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII : ,,Toamna în culori” 
CLASA: a VI-a 
CADRU DIDACTIC: Corcodel Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic , Clisura Dunării” Moldova Nouă 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
                            

ARGUMENT 
Două sunete ale toamnei sunt inconfundabile… foșnetul frunzelor rigide și grăbite suflate de-a 

lungul străzii de un vânt țâfnos și crăncănitul unui stol de gâște migratoare”. Hal Borland 
  Toamna este un portret minunat de peisaje și culori. Este timpul mult așteptat al recoltelor. 
Parfumul fructelor coapte se împletește cu foșnetul frunzelor uscate. Este un anotimp al bucuriei. Din 
buzunarele ei largi toamna ne întinde câte o gutuie, o mână de nuci, mere, pere, struguri. Să redăm 
această bucurie prin colaje, desene, pictură,etc. 
Scopul proiectului: Evidențierea schimbărilor factorilor de mediu care au loc în acest anotimp, 
dezvoltarea simțului artistic al elevilor, cunoașterea  importanței consumului de fructe și legume 
proaspete. 
 
Obiective: 
Cunoașterea schimbărilor climatice care au loc odată cu venirea toamnei; 
Cunoașterea importanței consumului de fructe și legume proaspete; 
Realizarea de lucrări originale, folosind materiale naturale ( pictură, colaj ); 
 
Activități: 

1. Importanța fructelor și legumelor pentru organism- prezentare ppt. 
2. Expoziție cu lucrările elevilor. 

Resurse: 
Umane: elevii clasei a VI-a 
Temporale: 2 ore  
Materiale: acuarele, pensule, frunze, fructe, crenguțe,bloc pentru desen,lipici; 
Produs final: expoziție de creații plastice ( pictură, colaje, ornamente); 
 
Desfășurarea activității: 
Etapa 1. În deschiderea activității elevii vizionează prezentarea ppt. 
Etapa 2. Realizarea sarcinilor de lucru ( la alegere: pictură, colaj, ornament). 
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COROI MONICA SIMONA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Detectivii frunzelor 
CLASA: Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: Coroi Monica Simona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa copiilor  care păşesc 
pentru prima dată, acum, toamna, în clasa pregătitoare. Copiii ar vrea să afle atâtea...pentru că toate 
sunt noi şi necunoscute lor.  
Toamna este un anotimp care oferă multe oportunităţi de joacă şi descoperire a naturii, în plină 
schimbare. Cum pot învăţa copiii în timp ce se joacă?  În continuare vă prezint un joc, pe care l-am 
desfășurat cu elevii clasei pregătitoare G. Acest joc dezvoltă imaginaţia şi cultivă curiozitatea faţă de 
natură. 
Detectivii frunzelor 

Pe o bucată de carton am făcut o listă de indicii, pe care copiii vor trebui să le descopere. Activitatea 
prespune ieșirea afară iar copilul să caute aceste „indicii”. Dacă le găseşte pe toate, atunci înseamnă 
că toamna este aici. Indicile de pe carton au fost: frunze de culori și forme diferite, castane, coji de 
castane. Fiecare copil primește lista de indicii. În funcție de cum au descoperit indicile, au bifat căsuța 
din dreptul acestora. Toate comorile descoperite le-au adunat într-o cutie a comorilor. 
Cu ajutorul lucrurilor descoperite și adunate s-au desfășurat următoarele activități 

• MEM – Sortare și grupare de obiecte după diferite criterii 

• CLR – Învățarea unei  poezii despre frunzele de toamnă 

• MM - Audierea unui cântecel despre toamnă 
AVAP -  Lipirea din frunze a „Spiridușului Toamnei” și confecționarea unui arici și a unui melc din 
plastilină și castane/coji de castane. 
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COSTACHI ANDRA- ANAMARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,TOAMNA- MAGIE DE CULOARE” 
CLASA/GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC: PROF. COSTACHI ANDRA- ANAMARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMĂNAL NR.49 BRĂILA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Pentru această activitate ne propunem să realizăm colaje cu frunze în diferite forme(casă, fluture, 
pui, copac, șoarece)  
Se analizează lucrarea model, precizându-se materialele şi tehnicile folosite: 

✓ Materiale: carton, lipici, frunze, foarfece,acuarele -pentru decor; 

✓ Tehnici de lucru: lipire, pictură; 
Se prezintă materialele pe care le au preșcolarii la dispoziție într-un coşuleţ. 
Se explică şi se demonstrează etapele de lucru: 
- se aleg frunzele potrivite pentru a realiza modelul; 
- se decupeză frunza în forma dorită; 
- se lipesc și se asambleză frunzele în vederea obținerii formei dorite; 
Înainte de a începe realizarea lucrării se fac exerciţii de încălzirea a muşchilor fini ai mâinii( boboc-
floare, plouă,cântăm la pian) 
Educatoarea urmăreşte modul de execuţie, dă explicaţii suplimentare, individuale, acordă ajutor 
preșcolarilor, face observaţii asupra acurateţei lucrării. 
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COSTEA  MARIANA  MANUELA 
Copacul  în  culorile toamnei 

Prof. înv. preșc.  Costea  Mariana  Manuela 
        
Gradinița nr.178, București 
GRUPA:  Mică  
TEMA  ANUALĂ  DE  STUDIU: „Când cum și de ce se întâmplă?”  
PROIECT  TEMATIC: „ Toamna  cea bogată” 
TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: „Aspecte de toamnă”  
TEMA  ACTIVITĂȚII: „ Copacul  toamnei”  
 TIPUL  ACTIVITĂȚII:  Mixtă 
DOS: Activitate practică : ,,Copacul  toamnei”- lipire, asamblare 
Dimensiuni ale dezvoltării : motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar 
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi  variate. 
OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 
O1-să realizeze lucrarea lipind și asamblând materialele puse la dispoziție. 
METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, turul  galeriei. 
MATERIAL DIDACTIC: fișe cu silueta copacului imprimată, pătrate de hartie în culorile toamnei 
,servetele, lipici. 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 
FORME DE EVALUARE: Continuă – formativă: prin observarea sistematică a comportamentului 
copiilor, observarea produselor activității, acordarea de stimulente. 
DURATA: 15-20 minute 
BIBLIOGRAFIE:  

 Curriculum pentru educație timpurie, 2019; 

 Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005. 
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COTÎRŢĂ CAMELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ” 
CLASA/GRUPA: CLASA  IA 
CADRU DIDACTIC: prof. COTÎRŢĂ CAMELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA” PETROŞANI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
         Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei, atât în recoltă cât şi în culori. 
         Am hotărât să pătrundem în paradisul culorilor , să ne contopim cu bogăţia pe care o poartă 
toamna. 
         Am început călătoria noastră printr-o plimbare prin împrejurimi pentru a vedea natura în toată 
splendoarea culorilor ei. 
        Am vizionat filmuleţul,,Timpul toamnei” https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA  
          Am recitat, cum am putut noi mai frumos, poezii dedicate acestui anotimp: Toamna, de 
Demostene Botez, Toamna, de Octavian Goga, Anotimpul toamna. Cei mai buni recitatori au primit 
aplauzele noastre.          
        Bogăţia de culoare a toamnei ne-a fost benefică şi ne-a ajutat să ne exprimăm prin intermediul 
artei. Am redat lumea mirifică a culorilor prin desen, pictură, colaje. 
        La final, am organizat o expoziţie cu toate lucrările realizate. Pentru că nu ne-am hotărât care 
lucrare este mai frumos realizată, le-am premiat pe toate! 
        Felicitări, dragi copii!!! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA
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COTOS MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Semnele toamnei”  
CLASA:a IV-a A 
 PROF.INV.PRIMAR: Cotos Maria 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava 

Obiectivul urmărit a fost cultivarea dragostei față de mediul înconjurător, abilităților de 
învățare  și dezvoltarea competențelor de relaționare socială. 

Activități 
Am pregătit grupul de elevi al clasei a IV-a A și ne-am deplasat într-o zonă afectată de deșeuri 

depozitate necorespunzător, parcul din apropierea școlii. Copiii, însoțiți de părinți, bunici, s-au 
implicat activ. Am ecologizat această zonă  și deșeurile au fost colectate, sacii adunați au fost aduși la 
marginea drumului accesibil pentru salubriști. Rezultatele s-au văzut imediat. S-a realizat și curățenia 
de toamna, copiii au adunat  frunzele și au observat semnele toamnei.  Unele au fost puse la presat și 
folosite în orele de Arte vizuale și abilități practice. 
Experiența a fost urmată de lucru în clasă, constatările au fost că natura trebuie protejată în fiecare 
clipă, că sănătatea fiecăruia dintre noi depinde de sănătatea mediului și că trebuie respectate locurile 
frumoase în care trăim. Elevii ai realizat afișe pentru promovarea unor activități de protejare a 
mediului înconjurător. Eleva Grădinariu Ștefania a realizat un reportaj  prin care își propune să arate 
tuturor copiilor și părinților cât este de importantă educația ecologică din școli și din familie și vrea să 
ne convingă că trebuie să trăim în armonie cu natura, îndemnându-i pe copii sa păstreze mediul 
înconjurător  curat și să trăiască în armonie cu natura. 

 

             

Elevii, simțind adierea vântului, mirosul frunzelor și al aerului tomantic, revenind în sala de clasă, au 
realizat desene și o machetă folosind materialele adunate din natură și inspirată din operele literare 
citire în orele de lectură. 
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La ora de Limba și literatura română au realizat compuneri si au citit texte în care era descris 
acest anotimp. La ora de geografie au observat că toamna este anotimpul atâtor schimbări şi 
modificări în natură si că apare ca urmare a mișcării Pământului în jurul Soarelui. 

.  

Activitățile desfășurate au  urmărit  transformarea reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educațional. Elevii au înțeles că ,,natura poate sa-ți slujească de carte, de profesor, de 
povățuitor. Ea te cheamă, ea îți procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu”. Ion 
Simionescu) și că toamna este o a doua primăvară când fiecare frunză este o floare. 
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COȚOVANU ADRIANA 
Tema activității: Proiect educațional Sărbătoarea Toamnei 
Clasa: a III-a A 
Cadru didactic: prof. Coțovanu Adriana 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Suceava 
Argumentul proiectului: 

“Multiculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se 
adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe stimularea curiozităţii faţă de cultura etnică a 
celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, nefiind un scop 
în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci cand sunt  sesizate transformarile nefireşti sau 
comportamente nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor.”  „O nouă provocare pentru 
educaţie-interculturalitatea”-Teodor Cozma 

Scopul proiectului:  

• Valorificarea creaţiilor plastice și literare ale elevilor realizate în cadrul orelor de curs şi în 
cadrul activităţilor extracurriculare. 

• Cultivarea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător. 
Grupul ţintă: preşcolari, elevii clasei a III-a A, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală 
Obiective:  

• Promovarea experienței elevilor şi cadrului didactic coordonator în contextul 
multidisciplinar (Limba şi literatura română, Arte vizuale și abilități practice, Limba engleză etc.) şi 
intercultural. 

• Încurajarea schimbului de experiență între școli din România. 

• Stimularea interesului elevilor pentru arte prin documentare şi realizare de lucrări practice. 

• Sporirea nivelului de însușire a tehnicilor de lucru specifice 

• Valorificarea capacităților/talentelor elevilor în vederea constituirii potențialului artistic 
viitor. 

Produse finale ale proiectului 
Prezentări Power Point, fotografii de la activităţi, picturi şi colaje de toamnă, panouri, postere, 
cărticele  etc. 
Sărbătoarea Toamnei – 18-31.10.2021 
Graficul activităţilor 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data  

1. Stories 
Reading Contest-online 

18-29.10.2021 

 Concurs de Cărticele de toamnă 18-22.10.2021 

2. Expoziţie de picturi/colaje - Toamna 18-22.10.2021 

3. Expoziţie foto dovleci felinare – Colţul toamnei - online 18-29.10.2021 

4. Concurs de măşti şi costume din materiale reciclabile 
realizate de copii – foto - online 
Prezentare  produse tradiţionale de toamnă – foto- online 

18-29.10.2021 

5.  Jurizarea lucrărilor expuse- online 30-31.10.2021 

Diplome  
Participanți direcți și indirecți: director, reprezentanţii Consiliului local Suceava,  elevi, cadre 
didactice şi părinţi - online. 
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COZAC CLAUDIA-ALINA 
JUCĂRII DIN CASTANE ȘI CONURI DE BRAD 

 
    Profesor-Psihopedagog-Cozac Claudia-Alina 
    Școala-Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 
    Clasa-a VII-a A,elevi cu autism și deficiențe de intelect grave 
    Disciplina-Activități practice și de profesionalizare 
    Titlul activității-Jucarii din castane și conuri de brad 
    Scopul activității-Confecționarea unor modele/obiecte/colaje/machete din materiale  
diferite 
    Strategii didactice 
       Metode și procedee-observația,conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,problematizarea. 
       Materiale didactice-lucrare model,planșa cu etapele de lucru,conuri de brad,castane,lipici,hârtie 
colorată,markere,fire de lână. 
     Descrierea activității 
   1.Introducerea în activitate se realizează prin recitarea poeziei ,,Nu uitați!,, din care elevii învață 
despre importanța fructelor și legumelor.Le propun elevilor să realizăm jucării din conuri de brad și 
castane.Prezint elevilor lucrarile model și le cer să recunoască materialele din care sunt 
confecționate. 
   2.Desfășurarea propriu-zisă a activității va începe cu prezentarea modelului și a etapelor de lucru 
      -aplicarea ochilor din hârtie colorată sau desenați cu markerul, 
      -aplicarea gurii și a nasului din hârtie colorată, 
      -aplicarea firelor de lână pentru a forma corpul ariciului, 
      -asamblarea aripilor din hârtie colorată. 
Fiecare etapă de lucru va fi demonstrată.Elevii vor executa independent sau cu sprijin jucăriile. 
    La finalul activității se analizează și apreciază obiectele realizate după următoarele criterii- 
  -stadiul de finalizare al jucăriei, 
 -modul în care s-a lucrat, 
-aspectul general al jucăriei. 
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CRĂCIUN CRISTINA 
„Toamna în clasa noastră” 

                                                  Prof. înv. primar Crăciun Cristina 

                                              Școala Primară Bosanci, loc. Bosanci, jud. Suceava 

ARGUMENT 

               Natura aşa cum este ea, trecând prin multe transformări, ne încântă privirea de fiecare dată. 
Încet, încet îşi reduce din activităţi, pregătindu-se pentru o nouă etapă. Privind în jurul nostru este 
imposibil să nu vedem că frunzele copacilor încep să cadă una câte una, precum lacrimile, că 
rândunelele se adună şi ne privesc cu nostalgie, pregătindu-se pentru lunga călătorie, că razele 
plăpânde ale soarelui încearcă totuşi să ne mai încălzească.Toamna, un minunat anotimp, ne face, ca 
o zi petrecută în natură, să regăsim o linişte interioară, o plăcere de a descoperi de fiecare dată ceva 
nou, oferindu-ne cele mai frumoase peisaje. Fie că eşti mare sau mic,tânăr sau bătrân, minunăţia 
peisajului te face să crezi că te afli la cea mai deosebită expozitie de artă a unor pictori celebri, fapt 
care ne-a determinat să alegem această perioadă minunată pentru a le îndruma paşii, acestor elevi,  
spre porţile cunoaşterii.  

SCOPUL PROIECTULUI: cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar, 
precum și stimularea potențialului artistic prin aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și 
abilităților practice 

Tema activităţii desfǎşurate: „Toamna în clasa noastră” 

Obiective propuse: 

* stimularea creativității și a expresivității prin poezie, pictură, colaj, în lucrări care să oglindească 
anotimpul toamna 

* confecționarea de produse folosind materiale și tehnici diferite 

Data desfășurării: 01.10.2021 

Grup țintă: elevii claselor pregătitoareâ 

Organizator: prof. înv. primar Crăciun Cristina 
Locul desfășurării: sala de clasă 
 Resurse materiale: creioane colorate, pensule, acuarele, laptop, fișe de lucru cărți cu povești/poezii 
despre anotimpul toamna  
Descrierea activității: 
*prezentarea unor imagini specifice toamnei; 
*realizarea unor lucrări cu materiale din natură (frunze, legume, fructe personalizate); 
*desfășurarea unor activități de pictură (flori de toamnă); 
*recitarea unor poezii și interpretarea unor cântece despre toamnă; 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

112 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

113 
 

 
PROPUNĂTOR: PROF. CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN 
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Educație artistico-plastică 
TEMA: « NORIȘOR ȘI VÂJÂIE-VÂNT»  
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidarea de priceperi şi deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: pictură 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  Stimularea creativităţii şi a capacităţii de exprimare plastică prin utilizarea tehnicilor 
picturii pe diferite suprafeţe şi a elementelor de limbaj plastic 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 –să redea  liber teme plastice pe diferite suprafeţe utilizand tehnicile învăţate; 
O2 –să întindă o culoare diluată pentru a obţine o culoare uniformă; 
O3 –să realizeze efecte plastice: pete de culoare, picături de culoare pe diferite suprafeţe, utilizând 
materiale şi instrumente diverse (acuarele, guaşe, tempera, pensule, beţişoare); 
O4 –să utilizeze elemente de limbaj plastic în crearea compoziţiilor plastice; 

METODE ŞI PROCEDEE: Observaţia, conversaţia examinatoare, conversaţia euristică, expunerea, exerciţiul 
plastic, demonstraţia, dialogul, relatarea, autoevaluarea, interevaluarea 
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: Carton, foi de desen, tablouri din lemn, acuarelă, tempera, guaşe, tablouri cu 
sticlă, pensule de diferite tipuri, beţişoare, pahare pentru apă, ecusoane, lucrări  model, aparatură audio; 
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
Popa , Valerica - “Activităţi de educaţie plastică în grădiniţă ”, Editura 

Val &Integral, Bucureşti,2000; 

DURATA: 30 minute 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

EVENIMEN-TUL 
DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 
STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii   

Captarea atentiei 
Se va realiza prin recitarea unei poezii 
 conversaţia  

Aprecieri 
verbale 

Reactualiza-rea 
cunoştinţelor 

Să vedem ce ştim. 
- Ce aţi lucrat voi săptămâna trecută la educație artistico -plastică ? Conversaţia 

explicaţia 
 

Anunţarea temei 

- Astăzi, la activitatea de educație artistico -plastică vom picta un 
peisaj de toamnă cu vât și ploaie 

 

Conversatia  

 

Desfăşuraea 
activităţii 
 

 

Intuirea materialului didactic. 

Demonstrarea modului de lucru. 

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. 
Efectuarea lucrării de către copii. 

Conversatia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Aprecieri 
verbale 
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EVENIMEN-TUL 
DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 
STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Analiza lucrărilor Lucrările vor fi aşezate pe o măsuță, de unde vor fi observate şi 
analizate. 

Explicaţia 

Exercitiul 

Aprecieri 
verbale 

Concluzii şi 
aprecieri 
stimulative 

Fac aprecieri privind modul de comportare a copiilor în timpul 
activităţii, precum şi asupra modului cum a fost realizată lucrarea. 

Voi încheia activitatea printr-un cântec: „Acum e toamnă, da” 

Conversaţia 
Aprecieri 
verbale 
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CROITOR JANINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Trăistuța cu povești-,,Fata babei și fata moșului”, adaptare după Ion Creangă 
CLASA/GRUPA : Pregătitoare 
ACTIVITATE TRANSDISCIPLINARĂ 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.3, Suceava 
CADRU DIDACTIC: Prof. Croitor Janina 
Argument 
  Educația în aer liber, sub orice formă ar fi desfășurată, răspunde unei necesități 
psiho-evolutive a oamenilor de a menține o anumită legătură de contact psihologic și fizic cu mediile 
și procesele naturale.  
 Activitatea școlară de tip outdoor reprezintă o oportunitate în educație, fiind mediu de 
explorare, de aplicare, de verificare a unor cunoștințe, deprinderi, abilități. 
,,Acest tip de educație  include educația de mediu, de aventură, de campare, terapii prin activități în 
aer liber și unele aspecte din recreația în aer liber.” ( Lappin 2000), având un impact puternic și 
asupra dezvoltării sociale: ajută elevii să-și facă prieteni noi, contribuie la creșterea stimei de sine, 
esențială pentru dezvoltarea emoțională. 
 
Scopul lecției: consolidarea  unor cunoștințe dobândite în orele de CLR, MEM, AVAP, prin joc și 
activități practice, pe baza poveștii ,,Fata babei și fata moșneagului”, de Ion Creangă 
Obiectivele lecției: 
O1-să observe alcătuirea corpului la animale și alcătuirea unei plante; 
O2-să analizeze asemănările și deosebirile dintre câine și iepure; 
O3- să recunoască personajele din poveste; 
O4-să  planteze flori în rastele; 
O5-să descopere însușirile pozitive și negative ale personajelor; 
O6-să dramatizeze povestea; 
O7-să se orienteze în spațiu descoperind drumul spre comoară; 
O8-să rezolve corect exercițiile și problemele propuse. 
Materiale necesare: cretă colorată, flori, rastele, pământ, un cățel, un iepure, mănuși de unică 
folosință, diverse articole de îmbrăcăminte, săgeți din hârtie, lădiță. 
Desfășurarea activității: 
Copiii au citit sau audiat în prealabil povestea. Au fost împărțiți, prin extragere de bilete, în 4 grupe a 
câte 7 elevi, fiecare echipă având o altă denumire:  
Echipa I: Prietenii animalelor 
Echipa II: Prietenii plantelor 
Echipa III: Micii actori 
Echipa IV: Căutătorii comorii 
Echipele în ordinea enumerată mai sus  participă, pe rând, la câte un moment specific denumirii. În 
timp ce primele două și ultima echipă au de parcurs provocările propuse, ceilalți copii vor desena pe 
asfalt personaje sau momente din povestea ,,Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă. 
Echipa ,,Prietenii animalelor” analizează alcătuirea corpului la câine și la iepure și discută despre 
modul de hrănire și îngrijire a acestora pentru a fi animale sănătoase. 
Se  completează fișa propusă 
Echipa ,,Prietenii plantelor”, se echipează corespunzător cu mănuși de unică folosință.  Se explică 
copiilor modul în care se plantează florile în rastele. Se analizează alcătuirea unei plante. Florile se 
plantează și se udă conform instructajului primit. 
Se completează fișa propusă.  
Echipa ,,Micii actori” dramatizează povestea, utilizând diverse obiecte, în fața colegilor de clasă. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

116 
 

Se completează fișa propusă.  
Echipa ,,Căutătorii comorii” se orientează în spațiu prin căutarea și descoperirea drumului cu ajutorul 
săgeților spre lădița unde se află comoara. 
Completează fișele propuse pentru a putea deschide comoara.  
Activitatea se încheie cu deschiderea lădiței. 
Feedback-ul se va realiza atât în timpul activității cât și prin discuții frontale și primirea fișelor în ora 
următoare. 
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CUCĂILĂ-CIULICĂ MĂDĂLINA 
BALUL TOAMNEI 

PROIECT  DE  ACTIVITATE  EXTRACURRICULARĂ 
 

Prof. înv. primar CUCĂILĂ-CIULICĂ MĂDĂLINA 

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE" 

ARGUMENT 
               Natura trece prin multe transformări, și ne încântă privirea de fiecare dată.           Toamna 
este un minunat anotimp care ne face să descoperim peisaje mirifice. Mare sau mic, tânăr sau 
bătrân, minunăţia peisajului te face să crezi că te afli la cea mai deosebită expozitie de artă a unor 
pictori celebri, fapt care ne-a determinat să alegem această perioadă minunată pentru a îndruma 
paşii elevilor  spre porţile cunoaşterii.  
           Noi, primii dascăli ai copiilor trebuie să ne gândim că trecutul l-am primit în dar, prezentul, în 
galopul vieţii şi nu mai prindem cu coada ochiului decât ratarea lui, dar viitorul este ca un aluat în 
mâna noastră şi trebuie să-l modelăm. 
 
SCOPUL PROIECTULUI: antrenarea elevilor în activităţi directe şi variate ce duc la  
                                                        formarea şi afirmarea personalităţii creatoare.  
 
Tema activităţii desfǎşurate: Balul toamnei 
 
Obiective propuse: 
 

 Antrenarea elevilor și a  părinților în vederea organizării unui festival de toamnă; 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare și antreprenoriale ale elevilor. 

 Promovarea imaginii școlii 
 Dezvoltarea aptitudinilor creative 
 Stimularea spiritului competitiv. 

 
Grup ţintă: -elevii clasei a II-a A;  
 
Locul desfǎşurǎrii: Activităţile se vor desfăşura pe baza sportive cu participarea tuturor elevilor. 
Durata proiectului: 1 săptămână 
Resurse umane: *23 de elevi 
            *10 părinți. 
       Resurse materiale: diverse materiale pentru realizarea costumelor. 
Activitate propusă: Elevii vor imagina și realiza costume cu specific de toamnă. Se va organiza o 
paradă a costumelor. Fiecare elev își va prezenta costumul și va defila în fața spectatorilor. La finalul 
activității elevii vor vota cel mai frumos costum. Parada va fi urmată de un recital de cântece și poezii 
de toamnă recitate de către elevii participanți la paradă. 
 Evaluare: -stimulente, recompense; 
 -iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte activități extracurriculare; 
-mediatizarea evenimentului; . 
-album foto; 
-diseminare. 
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DAN ADINA LIANA  

DEAC ANCUŢA CLAUDIA 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 11, ARAD 
CADRE DIDACTICE: Dan Adina Liana şi Deac Ancuţa Claudia 
GRUPA: Mijlocie 
TEMA ANUALĂ: “Când, cum și de ce se întâmplă ?”  
SUBTEMA: “ Explozia culorilor de toamnă”                                                             
TEMA ZILEI: “Daruri de la Zâna Toamna” 
SUBIECTUL: “Numărăm și cu frunze ne jucăm!” 
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată 
TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și consolidare de priceperi si deprinderi. 
FORMA: frontal, pe grupuri şi individual. 
DURATA: 1 zi 
SCOPUL: 
       -    verificarea și consolidarea cunoștințelor despre anotimpul toamna; 

- sistematizarea cunoștințelor matematice referitoare la număratul în limitele (1-5) cu 
exprimarea acțiunilor in limbaj matematic corespunzător; 
- educarea gândirii logice a operațiilor gândirii – analiza, sinteza, comparația; 
- stimularea expresivității și a creativității; 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
C.2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 
cunoașterea mediului apropiat  
C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ. 
 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1 – să formeze grupe de obiecte de același fel după criterii date (formă, mărime, culoare); 
O2- să aprecieze global grupele de obiecte formate prin comparație (tot atâtea, mai multe, 

mai puține); 
O3- să asocieze corect numărul la cantitatea corespunzătoare de obiecte și cantitatea de 

obiecte la număr;  
O4- să enumere materialele de lucru necesare realizării lucrării; 
O5 - să execute corect exerciții de încalzire a mușchilor mici ai mâinilor; 
O3 - să lipească frunzele pe coronița din hârtie respectând indicațiile educatoarei; 
O4 - să-şi aprecieze obiectiv propria lucrare, motivându-şi părerile. 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

122 
 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

123 
 

 

DASCĂLU SILVIA 
CORONIȚA TOAMNEI 
Profesor învățământ primar, Dascălu Silvia 
Școala Gimnaziallă Nr.33, Galați 
 
  ,,Toamna – ultimul și cel mai frumos zâmbet al anului”.  
                                                                    William  Cullen  Bryant 
                                              
                 Toamna ne întâmpină de fiecare dată cu frumusețea și farmecul ei. Și în acest an  ne-a 
cucerit cu peisajele mirifice, cu parfumul și cu bogăția ei de culoare.  
                Școala noastră are onoarea să-și serbeze ziua aniversară în acest anotimp minunat. Cu 
această ocazie, școlarii clasei a II-a B, îndrumați de doamna învățătoare, au realizat diferite lucrări 
tematice în cadrul unui atelier de lucru intitulat, ,, Coronița toamnei,,. Acesta s-a finalizat cu o 
expoziție care a putut fi admirată și pe pagina de facebook a unității. Mai mult decât atât, deoarece 
suntem iubitori de folclor, am completat decorul expoziției cu obiecte tradiționale și cu alte lucrări 
tematice realizate în cadrul lecțiilor de AVAP.  
                   Micii școlarii au fost premiați pentru produsele muncii lor care au implicat dăruire, talent, 
creativitate, îndemânare și alte abilități deosebite. Ei au adresat urări precum: ,,La mulți ani, școală 
dragă! ,, și ,,Bine ai venit, toamnă! ,,  

,,Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare”. 
                                                                                                 Albert Camus 
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DĂNCILĂ SIMINA 
 

COPACUL ÎN ANOTIMPUL DE TOAMNĂ 
 

Grădiniță 
 
Grupa Mijlocie 
 
Domeniul experiențial: Estetic și Creativ. 
 
Categoria de activitate: Educație plastică. 
 
Tema: Copacul în anotimpul de toamnă – lucrare colectivă 
 
Modalitatea de realizare: pictură (amprentare) 
 
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, turul galeriei. 
 
Mijloace didactice: acuarele, pensule, jumătăți de măr, pungă cu biluțe pentru ambalare produselor 
electrocasnice, tuburi de hârtie, igienică, coală mare de hârtie. 
 
Scop: Dezvoltarea simțului estetic prin intermediul lucrărilor artistico-plastice; exprimarea liberă și 
creativă. 
 
Obiective: 
O1 – să identifice culorile specifice anotimpului de toamnă; 
O2 – să ilustreze modificările survenite în natură cu ocazia sosirii anotimpului de toamnă; 
O3 – să execute tehnicile de pictură însușite la grupă până în prezent; 
O4 – să aprecieze din punct de vedere critic lucrarea realizată. 
 
Modalitatea de organizare: în grup. 
 
Desfășurarea activității: 

Am dedicat în această perioadă, un proiect tematic în ansamblu surprizelor pe care 
anotimpul de toamnă ni le oferă. 

În prealabil am inițiat o discuție legată de modul cum se transformă natura în anotimpul de 
toamnă și culorile pe care aceasta le capătă. 

Copiii au identificat cu ușurință: schimbarea culorii frunzelor (roșii, galbene, maro, unele 
rămân verzi) și de asemnea faptul că, arborii își pierd frunzele. 

Astfel ne-am propus să realizăm o lucrarea cu tema Copacul în anotimpul de toamnă, 
ilustrând culorile frunzelor și pierderea frunzelor de către copaci. 

Lucrare s-a realizat cu întreaga grupă de preșcolari. Fiecare preșcolar a avut posibilitatea de a 
alege o tehnică de pictură: cu jumătăți de măr, cu tuburi de hârtie igienică, cu pensula, cu pungă cu 
bile pentru ambalarea produselor electrocasnice. 

S-a prezentat tema activității, copiii au observat materialele și le-au identificat, de asemenea 
s-au executat exerciții de pregătire pentru activitate (încălzirea mușchiilor mici ai mâinilor), pictura cu 
tehnica aleasă. 

La final s-a observat lucrarea realizată și copiii au făcut aprecieri. 
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DĂSCĂLAȘU MARIANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Toamna, anotimpul roadelor bogate” 
CLASA/GRUPA: a IV-a A 
 
CADRU DIDACTIC: Dăscălașu Mariana 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
               Toamna este anotimpul roadelor bogate, în care natura ne impresionează cu transformările 
ei, a cărei vegetație care ne înconjoară își schimbă culorile din verdele închis în galben, arămiu, maro 
cu toate nuanțele lor, din culorile calde din zile însorite în culorile reci în zilele mohorâte, unde 
temperaturile scad tot mai mult, vremea este mai apăsătoare, păsările cerului își caute cuiburile 
calde așteptând întoarcerea suratelor plecate, frunzele cad așternând un covor multicolr care 
învelește întreg pământul, parcă pregătindu-l pentru următorul anotimp alb. 
 
SCOP : Dezvoltarea creativității prin formularea unor mesaje despre anotimpul toamna 
OBIECTIVE : 

❖ Observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna surprinse în compoziții 
plastice și descrierea acestuia în texte; 

❖ Frunzele toamnei folosite decorativ în realizarea compozițiilor plastice; 
❖ Stimularea elevilor de ocrotire a mediului înconjurător.  

                           
REZULTATE AŞTEPTATE : 

• Realizarea unor texte și compoziții plastice cât mai creative ; 

• Educarea simţului civic de ocrotire a mediului înconjurător. 
 

REZUMATUL ACTIVITĂŢII : 
        Elevii au observat schimbările petrecute în natură în acest anotimp bogat în recolte, descriind 
pădurile toamnei așa cum le-au surprins în drumețiile cu părinții. S-au citit versuri și scurte fragmente 
selectate de ei despre toamnă. Au descris culorile predominante în aceast anotimp asociindu-le cu 
alte elemente din  natură. 
       S-a discutat apoi despre lucrările specifice desfășurate de oameni în acest anotimp și cum avem 
noi grijă de natură, despre copacii și florile din grădinițe cum le ajutăm să treacă de iarna grea.    
        S-au  realizat compoziții plastice în timpul orei de arte surprizând cât mai creativ acest anotimp, 
dar și texte, mesaje despre toamnă, acest anotimp plin de lumină și viață. 
EVALUARE  
Expoziție cu cele mai reușite lucrări, prin metoda turul galeriei. 
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Toamna , anotimpul roadelor bogate 
 

                 Începând cu 1 septembrie sosește toamna, un anotimp bogat în diverse roade. Ea a venit cu 
ploi multe și vânt puternic. Frunzele copacilor se îngălbenesc și cad formând un covor gros peste 
pământ. 
                  Oamenii își culeg recolta și se pregătesc de venirea iernii. Agricultorii culeg strugurii rumeni 
din care prepare mustul. Pomii sunt culeși de roadele gustoase, iar gospodinele prepare geamuri, 
compoturi și diverse preparate pentru iarnă. Pe câmpuri după adunarea recoltei , tractoarele își fac 
apariția pentru arat pământul și pregătirea pentru anul următor. Paiele sunt adunate și depozitate, 
păstrate pentru animale. La fel și păsările zboară, părăsind cuiburile și se îndreaptă spre țările calde, 
iar alte surioare le așteaptă să se întorc la primăvară. Animalele își pregătesc aștenuturi calde în 
căsuțele lor. 
                   Pe mine toamna mă întristează că stau în casă din cauza ploilor, dar mă bucur să privesc în 
drum spre școală sau în parc florile colorate și copacii colorați în diverse culori frumoase. 

( Sima Eduard, clasa a IV -a A) 
 

                Mesaje scrise de elevi: 
          ,, Toamna un anotimp iubit de copii pentru că ne întâlnim la școală cu doamna învățătoare și 
colegii mei.” 
        ,, Fructele toamnei sunt un izvor de sănătate pentru noi și ne bucurăm de ele și în anotimpul 
iarna deoarece oamenii au învățat să le păstreze proaspete, să prepare gemuri, compoturi.” 
       ,, Frumusețile toamnei sunt minunate, peisaje colorate în diverse culori ne inspiră să o păstrăm în 
desenele noastre.” 
       ,, Te iubim toamnă pentru natura colorată și te așteptăm în fiecare an să ne bucurăm de 
reîntâlnirea cu școala.”  
         ,, Toamna cea aurie s-a așternut iar peste natură și plâng copacii că își pierde frunzișul și ciripitul 
păsărelelor, dar vor asculta glasul oamenilor și ne vor observa comportamentul nostru toată iarna.” 
       ,, Roadele toamnei sunt bogate pentru cei care muncesc și sunt răsplătiți din belșug cu bunătăți.” 
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DELIMAN ALINA-LUIZA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: Tablou de toamnă  
CLASA  I B 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  Deliman Alina-Luiza 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 
Tipul activităţii: activitate integrată( CLR, DP, MEM, AVAP,MM) 
Obiective operaţionale: 

• Să cunoască semnele toamnei şi activităţile oamenilor specifice anotimpului; 

• Să recite poezia şi să redea cântecele despre toamnă; 

• Să respecte etapele de lucru stabilite; 

• Să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru în realizarea lucrării; 

• Să aplice tehnicile de lucru necesare; 

• Să reconstituie corect imaginea tip puzzle; 

• Să personalizeze lucrarea; 

• Să-şi exprime liber trăirile legate de această activitate. 
Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 
Mijloace: negativul pentru cântece, carton colorat, fâşiile cu părţi din imaginea de toamnă, lipici, 
foarfeci,capsatoare, creioane colorate, carioci 
Forma de organizare: frontal, individual 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
          2-3 elevi vor recita poezia Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri. Se discută despre conţinutul 
acestei poezii:schimbările apărute în natură, în viaţa animalelor şi oamenilor etc. 
           Se prezintă imaginea de toamnă pe care fiecare copil va trebui să o refacă( ei primind fâşii din 
imagine) şi se discută despre: materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce vor fi folosite 
în realizarea lucrării.  
             În timp ce lucrează, elevii vor interpreta cântecele învăţate şi vor audia alte melodii despre 
toamnă. După reconstituirea imaginii, copii vor realiza o ramă din frunze strânse de ei, 
             La sfârşitul activităţii se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor , acestea urmând a fi dăruite 
mămicilor sau bunicilor. 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

129 
 

 

DINA DANIELA 

 
Prof înv preșcolar: DINA DANIELA 
Unitatea de învățământ: Grădinița P.P.” Licurici” Ovidiu 
Titlul activității: Râdem,glumim și cu fructe ne hrănim! 
Beneficiari: Grupa mare 
Obiectivele propuse: 
-să înțeleagă importanța fructelor pentru sănătate; 
-să recite poezii de toamnă și fructele ei; 
-să realizeze frigărui din fructe de toamnă; 
-să participe cu interes la activitate. 
Descrierea activității: 
    În ultimul timp se constată o preocupare tot mai mare în întreaga lume, privitoare la introducerea 
fructelor şi legumelor în regimul zilnic de hrană. Se afirmă de către specialişti că, cine consumă 
frecvent aceste alimente, are şanse la o viaţă lungă, bolile fiind ocolite. 
    Este necesar pentru copii să cunoască încă de mici importanţa alimentaţiei sănătoase, bogată în 
vitamine. Şi unde pot să înveţe cel mai bine despre toate aceste lucruri, dacă nu la grădiniță? Nu 
întâmplător pedagogia actuală promovează noile educaţii, între care un loc aparte îl ocupă EDUCAŢIA 
PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ. 
    Având în vedere toate aceste idei, am desfăşurat, o activitate care are ca temă importanţa 
fructelor în viaţa oamenilor. 
    Activitatea a debutat cu realizarea unei expoziţii cu fructe aduse de copii, un colţ de natură 
minunat, cu culori şi miresme, care ne- a transpus într- o atmosferă de veselie, specifică toamnei, 
“cea rodnică şi de toate darnică’’. 
    Copiii au  expus date despre fructele de toamnă, despre vitaminele pe care le conţin fiecare în 
parte, despre modul de consum- proaspete, dar şi conservate, despre igiena necesară înaintea 
consumării lor. Alţi copii au prezentat colegilor frumoase poezii, cântece şi ghicitori ce au avut ca 
subiect fructele, creând bună dispoziţie. 
    Au participat cu interes la ” Concursul fructelor”,au realizat frigărui din fructe de toamnă . 
Rezultate așteptate: 
-Un cadru favorabil exprimării libere a copiilor; 
-Adaptarea la cerințele activității; 
-Valorificarea potențialului fiecărui copil și stimularea creativității; 
-Antrenarea lucrului în echipă; 
-Dezvoltarea spiritului de competiție. 
Rezultate înregistrate 

Copiii au prezentat o atitudine degajată, lipsită de emoții dar încărcată de importanța momentului. 
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DINU LILIANA 
 

Tema activității: Fructe parfumate  

Clasa I C 

Cadru didactic: prof. Inv.primar. Dinu Liliana 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială  nr. 27, Timișoara 

Desfășurarea activității: 

Argument: Cel mai bogat anotimp al anului ne aduce multe fructe colorate și parfumate. Acest 
anotimp al anului ne învăluie în culori blânde, calde și diverse, într-o combinație uluitoare. Aceste 
nestemate culori tomnatice ne ajută să ne exprimăm sentimentele de recunoștință, veselie si dăruire 
prin arta picturii, a poeziei si a muzicii.  

Scopul proiectului:  

- Sensibilizarea elevilor în fața bogățiilor oferite de natură, 
- Dezvoltarea simțului estetic, 
- Stimularea creativității și a imaginației creatoare. 

Resurse:  

- Umane: elevii clasei I C 
- Materiale: coli albe de desen, acuarele, pensula, dop de plută. 

Desfășurarea activității: Plecând de la audiția cântecului A venit pe dealuri toamna , discutăm despre 
culorile specifice acestui anotimp, lunile anotimpului toamna, semnele prevestitoare și bogățiile 
oferite. Ne oprim asupra fructelor care se coc în această perioadă a anului și stabilim că cele mai dulci 
sunt strugurii. Prin tehnica amprentei, folosind un dop de plută, vom picta un corchine de strugure. 
Un accent deosebit îl vom acorda frunzelor, care se vor picta multicolor, combinând diferite culori 
specifice toamnei. După finalizare, lucrările au fost expuse la panou. Fiecare elev a fost apreciat după 
munca depusă.    

Evaluarea proiectului: expoziție, turul galeriei. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wlAkz_fyiTI
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DULCEAC DORINA 
Titlul activității: Toamnă de poveste                                                                       
Clasa a II-a C – Clasa aDORAbililor 
Cadrul didactic: Dulceac Dorina 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
Argument: În fiecare an școlar, Doamna Toamnă poposește și în clasele noastre, cu alai de frunze 
zăpăcite de vântul urâcios, de arici cu mere pădurețe în spinare, de ghinde drăgălașe cu căciulițe 
maronii, de dovlecei dolofani și oranjați și cu multe tufănele colorate și parfumate. E anotimpul ce 
marchează începutul unei noi serii de școlari, de sărbătorire a încă unui an școlar în panoplia 
personală și prilej de colectare a roadelor, a bogățiilor. Unitățile de învățare tematice se pot finaliza 
într-un moment deosebit, într-o săptămână automnală de poveste. Astfel, elevii conștientizează 
frumusețea naturii în anotimpul arămiu, cu dansuri de frunze moarte pe acordurile blânde ale 
vântului. 
                  Scopul activității: educarea dragostei pentru natură și cultivarea gustului pentru frumos 
                  Competențe specifice: 
➢ îmbogățirea cunoștințelor referitoare la aspectele caracteristice ale anotimpului toamna: 
fructe, legume, flori, activități specifice și transformări ale naturii; 
➢ dezvoltarea creativităţii, a expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi 
gândire, prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul activităților instructive-educative; 
➢ dezvoltarea creativității prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în conversații și 
în povestiri creative. 
                   Desfășurarea activităților: 
                         Cu dorința de a ilustra cât mai frumos acest anotimp, elevii clasei a II-a C, clasa 
aDORAbililor de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava au adus o mulțime de frunze arămii, cu parfum de 
uscăciune și bogăție. Acestea folosesc pentru a realiza lucrări interesante, cu personaje tomnatice 
simpatice și vesele. Orele de arte vizuale și abilități practice sunt tare așteptate, pentru că lucrările 
realizate îmbracă sala de clasă în veșminte specifice fiecărui anotimp.  
                         Într-una din săptămânile lui octombrie, în clasă se serbează Toamna. Pe lângă 
decorarea sălii de clasă, școlarii citesc, recită și creează texte despre toamnă, confecționează lucrări 
folosind diverse tehnici de lucru și cântă și dansează pe ritmuri vesele și jucăușe, cu tema bogatei 
toamnă. 
                         Se face și o paradă a costumelor tematice, alegându-se prinți și prințese, ale florilor de 
toamnă, ale legumelor gustoase și ale fructelor aromate. Întreaga săptămână e dedicată Măriei Sale, 
Toamna!  
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DULGHERU ALINA SIMONA 

CERCEL GABRIELA 
DATA: 19.10.2021 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 BÂRLAD, JUD. VASLUI 
EDUCATOARE: DULGHERU ALINA SIMONA/CERCEL GABRIELA 
NIVEL: II 
GRUPA MARE C 
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: “Poveste de tomna”  
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Aspecte specifice” 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Peisaj de tomna” 
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi și deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

➢ Dezvoltarea  exprimării orale și formarea unor deprinderi de lucru, privind activitatea 
artistico-plastică.   

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
✓ Să obțină efecte plastice prin combinarea culorilor; 
✓ Să execute individual un peisaj de tomnă; 
✓ Să respecte indicațiile date de educatoare. 

• STRATEGII DIDACTICE: 
1.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, Turul 

Galeriei 
2.MIJLOACE DIDACTICE: panou, copaci, siluete, frunze, acuarele, planșa model,  
3. FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar, Editura Didactică și Pedagogică S.A., 

București, 2020 
2. Curriculum pentru educaţie timpurie 2019. 

Anghelache, V., Bențea, C., Massari, G., Cojocariu, V., Mâță, L., Barna, I., Alexandrache, C., Baroni, M., 
Gherguț, A., Colomeischi, A., Seghedin, E. (2017). Metodica activităților instructiv-educative din 
grădiniță- Ghid pentru examenele de definitivat și grade didactice, Editura Didactică și Pedagogică, 
R.A. 
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DUME CAMELIA EMANUELA 
 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL ,,RAPSODII DE TOAMNĂ,, 
  TOAMNA BOGATĂ 
ACTIVITATE: Clasa a-V-a B 
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.S.E.I Orizont Oradea 
CICLUL: Gimnazial 
DOMENIU VIZAT: Consiliere și orientare 
PARTICIPANȚI: elevi, profesor 
COORDONATOR ACTIVITATE: PROF. DUME CAMELIA EMANUELA 
TEMA LECTIEI: Toamna și bogățiile acesteia 
DURATA ACTIVITĂȚII: 3 ORE, 2 ORĂ ÎN AER LIBER, 1 ORĂ LA CLASĂ 
 Activități realizate în natură, în ora desfășurată în aer liber:  
1Alergăm prin frunzele cazute si ascultămi sunetul frunzelor. 
2. Facem buchețe din frunze căzute din copaci. 
3. Alegem frunze frumoase și punem la presat între filele unei cărți. 
4. Mâncăm împreună o plăcintă cu mere.  
5. O plimbare linistitoare prin parc, in timpul careia  discutăm în tihnă.  
6. Desenăm pe frunze. 
7. Impletim coronițe din frunze multicolore. 
8. Organizăm o sesiune foto cu toata clasa pe fundalul unui peisaj frumos de toamnă.  
9. Colorăm frunzele cu vopsea și facem urme, ștampile pe hartie.  
10. Adunam multe frunze și le  aruncăm în  sus, pentru „focul de artificii” al toamnei. 
11. Colectăm cât mai multe materiale naturale cu care să  facem diferite activități. 
12. Observăm natura toamna, cu toate schimbarile care se petrec (frunzele își schimbă 
culoarea, ce culori au, cum cad frunzele , ce fac păsările, insectele etc.) 
13. Infrumusetăm clasa cu o ghirlandă de frunze de toamnă.  
14. Stăm culcați într-un morman de frunze. 
16. Punem câte o frunză pe o foaie de hârtie și facem conturul cu creionul, apoi  o 
colorăm. 
18. Organizăm un ierbar.  
19. Adunăm și uscăm semințe pentru a le planta primavara viitoare. 
20. Organizăm un picnic.  
21. Alergăm prin baltoace. 
22. Desenăm cu creta pe asfaltul ud.  
23. Facem  corăbioare din hartie și puneți-le să plutească în băltoace. 
 

Activități realizate în sala  de clasă: concurs ,,toamna și bogățiile ei,,! 
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DUMITRU CORINA 
 

PROIECT DE ACTIVITATE – „Bogatiile toamnei” 
 

Profesor: Dumitru Corina 
Scoala: Gimnaziala Iancului, sector 2, Bucuresti 
Tema activitatii: ,,Alimentele şi importanţa lor’’ 
Tipul activitatii: informare şi comunicare în cadrul proiectului ,,Rapsodii de toamna’’ -editia a V-a 
2021 
Scopul activitatii: conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea 
organismului. 
Obiective: 

• Identificarea principalelor substanţe minerale şi organice din alimente, identificarea 
provenienţei şi rolul fiecareia în organism 

• Enumerarea principalelor vitamine, sursa lor şi consecinţa avitaminozei 

• Realizarea  ,, floarei sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi sănătoase  
Resurse materiale şi procedurale: 
Materiale necesare: foi flipchart, markere, coli color A4, imagini foto cu diverse alimente, fişe de 
lucru etc 
Forme de organizare: grupe, frontală, individuală 
Elevii sunt impartiti in 4 grupe, carora li se vor repartiza sarcini de lucru diferite. 
Prima grupă - Sarcina de învăţare:  ,, Ce alimente mănânc?’’ 
Mod de lucru: -Elevii completează  fişa ,, Ce alimente mănânc?’’, raportându-se la meniul lor zilnic si 
individual vor interpreta rezultatele  
-Elevii vor indica daca au o alimentaţie echilibrată, urmarind cheia de interpretare 
A doua grupă - Sarcina de învăţare:  ,, Continutul unor alimente de origine animala si vegetala’’  
Mod de lucru: - Elevii observă planşa şi identifică conţinutul de substanţe minerale şi organice al 
diverselor alimente, indicând procentul de apa, săruri minerale, glucide, proteine, lipide 

- Elevii vor identifica alimentele cu conţinut crescut de proteine- glucide- lipide 
A treia grupă 
Sarcina de învăţare:  ,, Vitaminele- provenienţa lor şi efectele avitaminozei’’  
Mod de lucru: - Elevii observă planşa si identifică alimente în care se găsesc aceste vitamine 

- Fiecare elev enumeră alimentele consumate la micul dejun şi identifică vitaminele continute 
in acestea 

A patra grupă  
Sarcina de învăţare:  Ce înseamnă o persoană sănătoasă? 
Mod de lucru:  
-Elevii primesc cartonaşe colorate sub formă de petale pe care le vor aşeza în ,,floarea sănătăţii’’.  Pe 
aceste ,,petale’’ elevii notează sfaturi, sugestii, identifică comportamente  pentru dezvoltarea şi 
menţinerea unui organism sănătos. 
-Se verifică împreună cu elevii ,,floarea sănătăţii’’  
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FISA DE LUCRU- GRUPA I- CE ALIMENTE MANANC 
 

 Mic dejun Dejun Cina Gustari Numar total 

Fructe si legume      

Paine si cereale      

Lapte      

Carne      

Altele      

Interpretare: Pentru a avea un regim alimentar echilibrat aveti nevoie de 
-fructe si legume: 5 
-paine si cereale: 5 sau mai multe portii 
-Lapte:3 
-Carne:2 

Mod de lucru: 
-completati  fişa ,, Ce alimente mănânc?’’, raportându-vă la meniul zilnic  

 -interpretaţi rezultatele, urmărind cheia de interpretare 
 

FISA DE LUCRU- GRUPA II- ,, Continutul unor alimente de origine animala si vegetala’’  
Plansa 
Mod de lucru: 

- observaţi planşa şi identificaţi conţinutul de substante minerale şi organice al diverselor 
alimente, indicând procentul de apă, săruri minerale, glucide, proteine, lipide 

- Elevii vor identifica alimentele cu continut crescut de proteine, glucide, lipide 

 
FIŞA DE LUCRU- A III-a grupă- ,, Vitaminele- provenienţa lor şi efectele avitaminozei’’  
Mod de lucru: 

- observati plansa in care sunt prezentate unele dintre vitaminele importante şi identificaţi  
alimentele în care se găsesc 

- enumeraţi alimentele consumate la micul dejun şi identificaţi vitaminele conţinute în acestea 
 
FISA DE LUCRU- A IV-a grupă Ce înseamnă o persoană sănătoasă? 
Mod de lucru:  
-Primiţi cartonaşe colorate sub formă de petale pe care le veţi aşeza în ,,floarea sănătăţii’’.  Pe aceste 
,,petale’’ veţi nota sfaturi, sugestii, comportamente  pentru dezvoltarea şi menţinerea unui organism 
sănătos. 
-Se verifică împreună cu elevii ,,floarea sănătăţii’’  
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DUMITRU DORUȚA 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială ,, Elena Farago” 
EDUCATOARE: Dumitru Doruța 
DATA: 23.10.2021 
GRUPA: MICĂ   
TEMA ANUALĂ: „ CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”  
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,ÎN CĂMARA CU LEGUME A TOAMNEI” 
TEMA ACTIVITĂȚII: Predarea mersului cu ocolire și pășire peste obstacole 
FORMA DE REALIZARE: Joc sportiv: ,, Culegătorii de legume”:-predare 
SCOP: Predarea unor deprinderi şi calităţi motrice cu aplicaţie în conţinuturi ce satisfac nevoia de 
mişcare şi de valorizare a competenţelor copiilor urmărindu-se dezvoltarea spiritului competiţional şi  
încrederea  în forţele proprii 
Obiective operaţionale: 

❖ să execute corect tipurile de mers şi alergare propuse ; 
❖ să execute corespunzator exerciţiile pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor; 
❖ să exerseze deprinderile motrice impuse de  tema activității ; 
❖ să se foloseasca de calităţile motrice necesare în execuţia corectă a deprinderilor motrice 

cerute de alergare; 
❖ să respecte comenzile date în realizarea formelor de grupare şi executare a exerciţiilor fizice; 
❖ să participe activşiconştient, respectândregulileconcursuluişicontribuind la reuşitaechipei; 

Strategii didactice: 
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal,demonstraţia, exerciţiul, 

jocul; 
b) Sistemul mijloacelor utilizate în lectie: 

Specifice:-exercițiul fizic 
-  fluier,  

  -mijloace de refacere după efort: joc 
 
Alte materiale folosite pe parcursul activităţii –stimulente, legume de toamnă; 
Nespecifice: conditii igienice(echipament) 

c) Elemente ludice: aplauze, miscare, surprize. 
d) Forme de organizare: frontal, individual, în echipă; 

Locul de desfăşurare: Sala de grupa 
Durata: 20 min. 

Bibliografie: 
▪ Revista învăţământului preşcolar Nr. 1-2, 2008, M.E.C 
▪ Programa activităţilor instructiv-educative în gradiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi 

adăugită, M.E.C, Editura V&Integral, Bucureşti, 2005 
▪ Metodica activităţilor instructiv-educativ în învăţământul preşcolar,vol II,Editura Didactica 

Nova, Craiova 2008 
▪ Popa, Carmen – Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată, Editura Universităţii din Oradea, 

2006 
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ENESCU NICOLETA   
 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT: GRĂDINIȚA CU P.N. NR 4 PLOIEȘTI STRUCTURĂ A GRĂDINIȚEI CU P.P. ,, 
SCUFIȚA ROȘIE ” PLOIEȘTI 
TITLUL ACTIVITĂȚII: ,, RAPSODII DE TOAMNĂ” domeniul estetic si creativ 
COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: NICOLETA ENESCU  ( Prof. Înv. Preșcolar ) 
NUMĂRUL PREȘCOLARILOR: 13 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode 
specifice 
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri creative  
 
OBIECTIVELE EDUCATIONALE ALE ACTIVITATII:  

• sa observe natura si elementele componente 

• sa descrie elementele studiate din natura 

• sa folosesca culori calde in compunerea spatiului plastic 

• sa folosesca tehnici specifice activitatii de pictura 

• sa creeze decoruri folosind elemente de toamna  
 
                                         DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Preșcolarii grupei mari, au observat transformările produse în natură în anotimpul toamna, în 
curtea grădiniței Au adunat elemente de toamnă: frunze de diferite forme și culori, castane si ghinde.  

În sala de grupă, copiii au analizat pe rand, frunzele culese. Au observat formele acestora și 
culorile diferite. Apoi au ales culorile calde pentru a picta anotimul toamna cat mai frumos. Pe 
melodii specifice, au pictat cu atenție, combinand culori, folosind tehnici diferite. Toți au fost foarte 
încantați de lucrările realizate.  

La sfarșitul activității am realizat o expozitie cu tablourile de toamnă, pe care le-am admirat 
cu toții. 

Cu frunzele pe care le aveam la dispoziție, am realizat personaje, cu care ne-am jucat.  
Toamna este un anotimp minunat, apreciat de cei mici pentru bogatiile pe care ni le aduce! 
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FĂCĂLEŢ DANIELA 
TEMA ACTIVITĂŢII: Bucuriile toamnei 
CLASA: a III-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. inv. primar Făcăleţ Daniela 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 2 Poiana Comarnic 
DURATA: 3 săptămâni 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
ARGUMENT: 
         Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă binefăcătoare asupra 
copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al 
naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. Prin crearea unui mediu estetizant, 
frumosul pătrunde ca un ferment binefăcător în cele mai adânci zone ale vieţii sufleteşti, răscoleşte 
emotivitatea, sensibilizează, înviorează. Menirea noastră a dascălilor este de a forma şi dezvolta 
personalitatea copiilor prin frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi 
creatori de frumos. 
OBIECTIVE PROPUSE: 
      Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător  
      Dezvoltarea conduitei ecologice 
      Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 
RESURSE UMANE: elevii clasei a III –a , învăţătoare 
RESURSE MATERIALE: prezentări Power Point, hârtie glacế, foarfece, lipici, creioane colorate, 
acuarelă, diplome 
ACTIVITĂŢI PROPUSE:  
      “Balerina toamnei” – colaj din frunze 
      “Ariciul” – colaj, folosind tehnica evantaiului 
      “Copacul toamnei” – colaj din cercuri de hârtie 
      “Crizantema”– colaj din inele de hârtie glace 
      “Pomişorul” – folosind ca suport farfurii de carton, iar ca tehnica dactilopictura 
EVALUARE: 
Expoziţii cu lucrările copiilor/ diplome 
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 FEDMAȘU IONELA 
 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.37, Brăila 
 Titlul activităţii „Recolta de plante aromatice în cadrul proiectului “Place to be….to live in harmony”. 
 Coordonatorul activităţii: prof.înv.preșc. Ionela Fedmașu  
Numărul preșcolarilor: 25 copii 
Scopul activităţii: Îmbunătățirea  cunoștințelor copiilor despre modul de creștere, recoltare și 
folosirea unor plante aromatice.  
 Obiectivele educaţionale ale activităţii:  
- să denumească și să recunoască unele plante aromatice semănate și îngrijite pe perioada anului 
școlar. 
-să participle la recoltarea acestor plante, uscarea și folosirea lor în diferite mâncăruri.  

Desfăşurarea activităţii: Activitatea a avut loc în data de 20 octombrie în mica grădină cu 
plante aromatice a grădiniței. În primăvara acestui an, preșcolarii au semănat diferite semințe de 
plante aromatice. Pe parcursul anului au avut grijă să le ude și să le observe cum cresc și se dezvoltă. 
Unele plante s-au uscat  și acum le recoltăm pentru a le folosi ca ingrediente în diferite mâncăruri. 
Copiii sunt invitați să denumească câte o planta din rigolă, să o descrie, să formuleze propoziții 
despre felul cum a ajutat la creșterea ei și să o recolteze. Se propun diferite gustări și mâncăruri în 
care aceste plante aromatice pot fi folosite.  
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FERARU LAURA MARIANA 
Tema activității: ”Toamna” 
Clasa/Grupa: Mijlocie 
Cadru didactic: Feraru Laura Mariana 
Unitatea: Grădinița cu program prelungit ”Magic Years” 
Desfășurarea activității: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – ”Toamna” 
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FERENCZ MÁRIA GYÖNGYVÉR 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșc. FERENCZ MÁRIA GYÖNGYVÉR 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GÖDRI FERENC” structura G.P.P.ÁRVÁCSKA”,  Sfântu-
Gheorghe 
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ” În livadă şi în vie,Toamna, ce mai bogăţie! 
Domenii de dezvoltare și Dimensiuni ale dezvoltării:  

A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 
A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  
A.3.Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă) și practici privind securitatea personală  

B. Dezvoltarea socio-emoțională  
B.2.Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  

C. Capacități și atitudini față de învățare 
C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  
C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrieri 
D.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 
E.1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  
E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat  
Copilul va manifesta o serie de comportamente / Obiective de referinţă :  
A.1.3. - să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice, gospodărești, sau 
unei creații plastice: decojitor, îmbinător, foarfecă, lipici, pensulă,burete. 
A.3.1. – să cunoască beneficiile unei alimentații sănătoase: fructe, igienă 
B.2.2. - să însușească și să respecte reguli și relații sociale în contexte familiare: cumpărături de la 
piață, activități în bucătărie , vizită la vițe de vie,sărbătoare de cules vie 
C.1.1. – să manifeste interes și curiozitate la jocurile, activitățile și experimentele oferite: fructele 
conțin apă, coloranți, fructoză și diferite vitamine C. B, A etc 
C.3.2. –să demonstreze creativitate prin activități artistico-plastice, practice, și în conversațiile 
spontane 
D,.2.1 - să îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţelor, activităţilor personale şi/sau 
a relaţiilor cu ceilalţi, să utilizeze dialoguri în contexte adecvate 
D.2,2 să formuleze popoziții simple și dezvoltate despre fructe și caracteristicile acestora ( 
ghicitoare), 
E.1.1.- să cunoască unele elemente componente ale lumii  înconjurătoare (aerul, apa, solul, 
vegetaţia, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele 
E.2.4.- să facă coresondența între cantitate și cifra corespunzătoare,să compare corect  grupele de 
obiecte( fructe),prin asociere globală (multe- puține, aceeași cantitate) 
Sugestii de conţinuturi:  
Lectură după imagini: Toamna în livezi, în vițe de vie, în gospodăria omului 
Experimente cu fructele de toamnă – Fructele cresc cu ajutorul aerului, luminii,  apei, și au nevoie pe 
sol adecvat 
Activitate outdoor: Vizită la piața de fructe – Cumpărăm fructe de toamnă!, Vizită la o familie,- Vița 
de vie - prepararea vinului 
Activități gospodărești: Ne hrănim sănătos! - zeamă din fructe, must, salate de fructe 
Joc didactic: Ghicește, la ce l-am gândit?! 
Joc matematic: La piață – jocuri cu mulțimi 
Joc geometric: Confecționare puzzle - Fructe de toamnă 
Convorbiri pe baza unor  tablouri de toamnă   
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Colaj: Fructe  
Pictură: Ciorchine de struguri  - tipărire cu dop 
Lucru manual: Coș cu fructe de toamnă - muncă în grupuri mici 
Ciorchine de struguri/cu îmbinar e- muncă în grupuri mici 
Jocuri populare pentru copii - obiceiuri populare – Serbarea recoltei 
 

 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

152 
 

 

FILIP DENISA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Poveste de toamnă 

CLASA I 

CADRU DIDACTIC: Filip Denisa 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Hida, județul Sălaj 

 Toamna, anotimpul preferat al unora, anotimpul în care natura începe să se odihnescă cu 
atâta pace și liniște. Stropii de ploaie se așază lin pe jos, pe covorul de frunze care tocmai s-a format. 
Nu este orice covor, este acel covor al sentimentelor, al emoțiilor pe care anul acesta i-a încercat pe 
copii, sunt alături de ei în primul an de școală cu calificative dornice să-i cunoască. Zilele trec, fiecare 
zi are propria sa poveste, propriile trăiri și amintiri. Ne îndreptăm cu veselie și cu atâta speranță spre 
momentul în care realizăm cel mai special tabou de toamnă. În realizarea acestui tablou  avem 
nevoie de cele mai sincere trăiri, de cele mai surprinzătoare creații și cele mai sensibile. 

După cum știm, educația este cea care ne definește, de la cel mai mic până la cel mai mare. 
Ne influențează zi de zi, ea ne conduce către un scop, către ceea ce ne dorim să atingem. Aceasta 
este cea care ne influențează sistematic, într-un mod organizat, în vederea realizării scopului propus. 
Unul dintre cel mai important aspect al educației estetice este educația artistică care dezvoltă 
sistematic capacitatea de a percepe, de a înțelege și crea frumosul în artă. Prin varietatea de activități 
artistico-plastice copilul își dezvoltă acea latură de a vedea ceea ce este frumos, de a transpune 
impresiile și trăirile sale în diferite lucrări, învață să-și aprecieze propria sa muncă, dar și pe a altora. 

Toate lucrările realizate prin diferite elemente de limbaj artistic sunt prezente în imaginația 
elevului ca cel mai bogat și rodnic anotimp. Culorile vibrante ale toamnei îl conduc pe copil în 
povestea de toamnă, o poveste unică și încărcată de sentimente surprinzătoare. Desenul este 
amprenta personală a elevului, este reflecția imaginației personale asupra lumii exterioare. 

Tonul deschis al culorilor este unul luminos, iar cel închis este unul mai puțin luminos. Roșul 
este o culoare activă, care trezește totul la viață, albastru exprimă predispunerea la reflecție, verdele 
și galben exprimă bucurie și veselie, iar violetul sinceritatea. Bogăția de culori folosite ne ajută să ne 
exprimăm prin intermediul artei. Copiii au creat această poveste de toamnă prin desen, pictură, 
aplicații cu materiale din natură. Și-au lăsat imaginația liberă, astefl încât poveste să fie una 
autentică, una plină de surprize, una benefică pentru fiecare dintre ei. 

Când a terminat fiecare de realizat propria sa poveste, cu mult entuziasm, plini de 
cunoaștere, am analizat povestea de toamnă a fiecăruia. Au avut povești diferite, unii, mai 
încrezătoare, iar alții, mai dulci. Cu toate intră în clasă și acolo rămân, și nu pentru că nu le 
împărtășim cu ceilalți, și pentru că în fiecare zi trăim alte povești. 
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FLAIDER ELENA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Prietenii necuvântători ai toamnei 
CLASA: a III-a  
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar: FLAIDER ELENA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea debutează cu vizionarea unui documentar despre viața animalelor sălbatice din 
țara noastră în anotimpul toamna. https://www.youtube.com/watch?v=_17488aE7zU. 

 Copiii au identificat pe baza materialului video diverse specii de animale din pădurile țării, 
aspectul acestora, modul de hrănire, adăpostuile lor. Elevii au fost apoi anunţati despre tema 
propusă la ora de arte vizuale și abilități practice: Prietenii necuvântători ai toamnei.  

Anterior derulării activității, copiii au colectat diverse materiale din natură precum: frunze în 
culorile toamnei, în forme şi mărimi diferite, conuri de brad, de pin, crenguțe uscate, semințe, dar și 
materiale reutilizabile precum bucăți de hârtie colorată, role de carton. 

Pe parcursul desfășurării activității elevii au urmat indicațiile generale de realizare a două 
animăluțe îndrăgite de ei, care sunt simboluri ale toamnei-vulpea și ariciul, După urmărirea 
tutorialului cu etapele de realizare a lucrărilor, copiii au lucrat independent și au utilizat materialele 
pregătite anterior alături de cele specifice artelor plastice și abilităților practice: acuarele, tempera, 
pensule, foarfece, lipici. Activitatea de creație s-a derulat pe fondul muzical Toamna de Antonio 
Vivaldi. https://www.youtube.com/watch?v=7boEhK3BzLA 

Activitatea s-a încheiat cu includerea creațiilor proprii în expoziția Prietenii necuvântători ai 
toamnei. Copiii au dovedit spirit critic și autocritic, analizând lucrările prin metoda de evaluare 
Sendvici. 

Activitatea a avut caracter interdisciplinar, abordîndu-se pe parcurs cunoștințe ale elevilor 
din diverse domenii; limba și literatura română (receptarea mesajului oral, desprinderea unor 
elemente de detaliu, formularea unor răspunsuri și opinii), științe ale naturii (mediile de viață, 
schimbări în natură, anotimpurile, fenomene ale naturii), educație civică (protejarea animalelor, 
protecția mediului înconjurător, nevoia de animale),  matematică (rezolvare de probleme cu diferite 
operații matematice, pe baza unui suport concret-intuitiv) arte vizuale și abilități practice (realizarea 
unor lucrări practice din materiale naturale și prelucrate, cu scop estetic, decorativ), muzică și 
mișcare (audiție muzicală). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_17488aE7zU
https://www.youtube.com/watch?v=7boEhK3BzLA
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FLOREA RODICA  
PEISAJ DE TOAMNA 

                                                                           Prof. înv.primar Rodica Florea 
                                                                          Școala Gimnazială Nr. 280, București 
,,Cât timp toamna rezistă, nu am suficiente mâini, pânze și culori pentru a picta lucrurile minunate pe 
care le văd.’’ – Vincent Van Gogh 

         Activitatea desfășurată cu elevii mei de clasa a doua a avut ca punct de plecare un videoclip care 
a prezentat peisaje de toamnă. Se poartă apoi o discuţie referitoare la anotimpul toamna, la culorile 
pe care natura le îmbracă în acest anotimp. Și pentru că suntem la Unitatea Forme de relief am dorit 
să reprezentăm printr-o singură și simplă linie CÂMPIA, DEALUL și MUNTELE. Am observat că în 
funcție de cum trasăm această linie ea poate avea de fiecare dată altă semnificație. Au urmat ca și 
etape în dirijarea învățării: 
- descrierea fazelor lucrării 
- Demonstrarea modului in care urmeaza sa fie efectuala lucrarea 
- Explicarea modul de realizare a planșei cu subiect dat  
- Prezentarea unor planşe. 
         Se discută despre realizarea acestora şi tehnicile folosite. - pe baza observaţiilor elevilor se 
enumeră materialele şi instrumentele de lucru  necesare în pregătirea lucrării, apoi se intuiesc 
etapele de lucru și  tehnica folosită. 
         Se prezintă criteriile de evaluare a lucrării şi se afişează la loc vizibil elevilor: (Originalitate în 
colorare- Utilizarea adecvată a culorilor ce alcătuiesc gama cromatică, a elementelor de limbaj plastic 
: linia - Lucrare curatã, îngrijitã).  Se dau indicaţii de realizare a lucrării utilizând gama culorilor calde şi 
reci. 
- În timpul lucrului se dau explicatii, îndrumări, se urmăreşte bunul mers al activităţii. 
- Se creează condiţiile optime creaţiei prin audierea unor melodii lente, la volum mic. Pe acordul 
„Anotimpurilor” lui Vivaldi elevii vor  trece la realizarea efectivă a lucrărilor; 
       Lucrările realizate vor fi expuse in fata clasei. Se face turul galeriei 
        În evaluarea lucrărilor se realizează Turul galeriei astfel: fiecare elev va lipi o faţă zâmbitoare în 
dreptul lucrării care l-a impresionat.  
Elevii care apreciază lucrările colegilor vor ţine cont de următoarele criterii: 
- finalizarea lucrării; 
- respectarea temei; 
- aspectul estetic; 
- acurateţea.   
         La finalul activității  se fac aprecieri asupra modului de lucru al tuturor elevilor și se evidenţiază 
cele mai reuşite lucrări. 

 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

157 
 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

158 
 

 

FUCCARO ENIKŐ 
TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna bogată și colorată 
GRUPA: Step by step  
CADRU DIDACTIC: Prof.Fuccaro Enikő 
 UNITATEA ȘCOLARĂ:  
Școala Gim. “Vaskertes”-Grăd.cu P.P.”Csillagszem-Scânteuţa”-Gheorgheni  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Obiectivul  activității este dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului inconjurător 
,precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestora. Pentru atingerea obiectivului propus 
am organizat o activitată integrată de toamnă ,outdoor printr-o plimbare la parcul din apropierea 
grădiniței și prin vizitarea aprozarului. 
 Copiii au cules frunze, au jucat cu frunze ,cântând cântecul ”A,a acum e toamna”, au avut prilejul 
astfel să se observe natura colorată și bogată , fructe și legume.  
După plimbarea plăcută și interesantă ne-am întors la grădiniță și copiii au pictat cele observate și am 
gustat fructele cumpărate . 
Copiii au realizat  picturi creative, colorate și frumoase. 
Din frunzele adunate și din fructe și legume am amenajat un colț de toamnă. 
La sfârșitul zilei copiii au exprimat sentimentul bucuriei ,erau mulțumiți de activitatea de toamnă și 
de realizările lor. 
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GAMAN-PAVEL CRISTINA-ALINA 

Foșnetul toamnei surprins în culori 

 

Profesor coordonator: Gaman-Pavel Cristina-Alina 

 

Preșcolarii grupei mijlocii, coordonați de doamna profesor Gaman-Pavel Cristina-Alina au 

surprins culorile ruginii ale toamnei în cadrul a două activități din spectrul domeniului Estetic –

Creativ. Astfel, cei mici au realizat prin tehnica amprentării cu ajutorul bețișoarelor de urechi frunzele 

copacilor tomnatici. Îmbinând armonios culorile, dând dovadă de implicare, entuziasm și creativitate, 

copiii, acompaniați de un fundal sonor prielnic inspirației au dat frâu liber imaginației, fapt ce a 

condus la crearea următoarelor lucrări artistice. 

În debutul activității, cei mici au luat parte la exerciții de încălzire și pregătire a musculaturii 

fine, pentru a putea executa și respectiv mânui corespunzător instrumentele de lucru. 

Cele două activități au avut un succes remarcabil în rândul copiilor, libertatea de manifestare 

și de exprimare prin prisma culorilor  fiind pe placul tuturor. 
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GAVRILIUC MIRELA -MARIA 
Cartea Toamnei 

PROIECT  DE  ACTIVITATE      
 EXTRACURRICULARĂ 

CADRU DIDACTIC: GAVRILIUC MIRELA -MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI 

 

 
                                                                      An școlar 2021-2022 
                                                    ARGUMENT 
       Dezvoltarea creativităţii copiilor reprezintă o preocupare permanentă pentru cadrele didactice 
înzestrate cu un acut simţ al imperativului social. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni omul 
capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. E nevoie 
deci de un dascăl creativ, ingenios, plin de fantezie, bine informat care să descopere mereu noi forme 
de lucru, noi metode, procedee şi tehnici, noi căi de abordare a fenomenului educaţional pentru a 
depăşi rutina, şablonul. 
       Dezvoltarea potenţialului creativ nu se realizează de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi 
organizate de stimulare şi activare. Va trebui să se ţină seama de caracteristicile intrisece ale 
materialului uman asupra căruia se acţionează, dar trebuie avut în vedere faptul că educatul este un 
sistem pe care îl creăm noi înşine, în mare măsură, prin educaţie. Necesitatea de a stimula şi dezvolta 
creativitatea elevilor trebuie înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca 
ei să conştientizeze forţa eliberatoare şi creatoare a cuvântului. 
      A sosit toamna cea roditoare. Cerul cenuşiu plânge cu lacrimi de cristal. Soarele palid abia mai 
zâmbeşte. Pe pământul adormit se zăresc frunze de foc, frunze de aur, frunze de aramă. Ele se 
leagănă pe ritmul vântului într-un dans fermecător. Păsările graţioase, asemenea unor balerine, 
plutesc în dansul lor spre ţările calde... 
 

I. INFORMAŢII  GENERALE   
Titlul: Cartea Toamnei 
Tipul activităţii: Expoziţie de carte 
Perioada de desfășurare: 27.IX -4.X.2021 
Grupul țintă: elevii claselor pregătitoare- a VIII-a ai Școlii Gimnaziale Verești 
COORDONATOR DE ACTIVITATE: Prof. înv primar, Gavriliuc Mirela Maria 
          II.        SCOPUL 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de valorizare şi promovare a frumosului, prin 
intermediul creației artistico-plastice; 
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III.        OBIECTIVE:  

• Dezvoltarea competențelor lingvistice și a creativității privind realizarea unor 
compoziții literare și plastice; 

• Sprijinirea elevului în a manifesta interes privind receptarea frumosului din natură; 

• Valorificarea potențialului creativ și stimularea talentelor copiilor în plan artistico-
plastic, literar și practic; 

 
                 IV.         PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII  
Proiectul „Cartea Toamnei ” pornește de la identificarea nevoii de a învăța în fiecare etapă a vieții, iar 
pe de altă parte contribuie la bucuria conștientizării reușitei de a da viață propriilor pagini scrise într-
o carte. Elevii Școlii Gimnaziale Verești , îndrumați de cadrele didactice,     și-au manifestat talentul și 
creativitatea, reprezentând anotimpul toamna prin cuvânt și culoare. Această activitate a fost pentru 
elevii noștri un prilej de  a-și cultiva interesul pentru artă, de a comunica, de a lucra în echipă și de a-
și dezvolta abilitățile artistice. 
 V.          REZULTATE OBȚINUTE 
Expoziție cu cărțile de la fiecare clasă participantă; 
 
 
                            Cartea Toamnei 
                                                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI 
                                                                     An școlar 2021-2022 
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GEANGU-RONCEA ELENA-LAVINIA 
Școala Primară Nr.4,Vălenii de Munte , Prahova 
Prof.înv.primar : Geangu-Roncea Elena-Lavinia 
Clasa a II-a 
 

Toamna – croitorul iscusit 
 
 

              În desfășurarea activității , am pornit de la  poezia,cu titlul specificat mai sus, creație 
personală ,pe baza căreia am identificat lunile anotimpului , respectiv denumirile lor populare, 
caracteristicile anotimpului , bogățiile oferite și am desprins sarcina pe care o au elevii de îndeplinit – 
crearea unor personaje îndrăgite, animale preferate, dar din frunze. Imaginația lor este atât de 
bogată ,încât ceea ce a ieșit din mânuțele lor , sunt adevarate minunății .  
 
                   Septembrie – așa zisul Răpciune 
                   Ce-aduce mirosul parfumat de prune, 
                   Octombrie , adică Brumărel 
                   Ce vine cu ploi și vânt după el, 
                   Noiembrie sau zis Brumar 
                   A treia lună de toamnă , în calendar 
                   Toate ne readuc la viață 
                   Borcanele cu dulceață.  
                   Compoturile dulci de gutui, 
                   Magiunul -pe placul orișicui, 
                   Zacusca la care lucra bunica                   
                   Ajutată , sigur, de mămica,  
                   Mustul dulce și gustos 
                   Din butoiul vechi ,găunos ,  
                   Și-un alt butoi mai micuț 
                   Plin cu gogonele de la bunu Dănuț, 
                   Borcane întregi cu gogoșari 
                   Ca la marii gospodari . 
                   Lăzile pline cu mere 
                   Parfumul aromat din panere, 
                   Perele moi și zemoase   
                   Bogății , ce doar toamna , le ,,coase,, . 
 
                   Și ca un croitot vestit 
                   Peste tot a răspândit 
                   Frunzele frumos colorate 
                   Ce-au fost ,cu gust , aranjate, 
                   De dragii mei copii 
                   Obținând adevărate minunății.  
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GHERGHE IOLANDA CORINA  
TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ 
CLASA/GRUPA: a II a B 
CADRU DIDACTIC: IOLANDA CORINA GHERGHE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. 49 BUCUREȘTI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
    Încă din primele zile de şcoală am început  să strângem materiale din natură pe care să le putem 
folosi pe parcursul lunilor de toamnă, la orele de AVAP, pentru a realiza cu elevii obiecte decorative, 
cu valoare estetica, cu care să participăm la Tombola Toamnei și să strângem fonduri pentru cadouri 
de Crăciun. 

     Am cules şi presat frunze şi petale, precum și alte seminţe diferite, rezultate din curăţarea 
arborilor și arbuştilor din parcul pe care îl avem în îngrijire. 

●     Am adunat materialele cu bucurie, învățând cântece de toamnă şi reamintindu-ne şi 
melodiile îndrăgite de noi în anii trecuți. 

  Obiective propuse şi realizate : 
      Realizarea unor creații funcţionale şi estetice folosind tehnici diverse. 
      Dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, îndemânării şi creativităţii. 
      Exersarea exprimării sentimentelor de dragoste şi recunoştinţă, cultivarea atitudinii de a dărui. 
   Resurse materiale : hârtie, frunze, semințe, lipici, foarfecă, culori.  

   Discipline implicate : 

         AVAP ,CLR, M&M. 
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GHERASIM ANDREEA-MIHAELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Toamna în ochi de copil”  
GRUPA: Mică „Steluțele”  
CADRU DIDACTIC: Prof. Gherasim Andreea-Mihaela  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță”, Suceava  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Toamna este anotimpul culorilor, iar activitățile cu preșcolarii sunt amprentate de această bogăție 
cromatică.  
Am ales să realizez, împreună cu preșcolarii de grupă mică, o activitate practică în cadrul domeniul 
experiential om și societate și o fișă de lucru în cadrul domeniului experențial știință. Prima temă a 
activității a fost „Vaza cu crizanteme”, iar mijlocul de realizare esre lipirea, iar a doua temă a fost 
„Fructe de toamnă”, iar mijlocul de realizare a fost asocierea.  
Prin intermediul acestor activități s-a urmărit formarea unor abilități practice specifice nivelului de 
dezvoltare motrică, punându-se accent pe însușirea corectă a tehnicii de lipire, respectarea cerințelor 
estetice și de igienă, precum și pe mânuirea atentă și corectă a materialelor puse la dispoziție, dar și 
gândirea logică.  
După momentul organizatoric, în care s-au asigurat condițiile pentru buna desfășurare a activității, s-
a realizat captarea atenției prin intermediul unui „invitat surpriză”, Zâna Toamna.  
Reactualizarea cunoștințelor a constat în câteva întrebări legate de materialele ce au fost puse la 
dispoziția preșcolarilor pentru realizarea lucrării, ulterior aceștia fiind anunțați că în cadrul activității 
vor realiza „Vaza cu crizanteme”.  
Dirijarea învățării a debutat cu explicarea modului de utilizare al materialelor de lucru, având ca 
suport planșa model. În cadrul demonstrării modului de realizare al lucrării s-a insistat pe tehnica de 
lucru și pe criteriile de reușită.  
Copiii au ascultat cu atenție indicațiile. Înainte de a începe să lucreze s-au efectuat exerciții de 
încălzire a mușchilor mâinilor.  
Pe parcursul activității copiilor, s-a asigurat un fundal muzical plăcut, cu melodii de toamnă. Copiii au 
fost în permanență supravegheați, îndrumați și ajutați. De asemnea, am pus accent pe activitatea 
centrată pe copil, iar cei care au realizat sarcinile mai repede, au primit sarcini suplimentare pe care 
să le realizeze pentru obținerea temei propuse.  
După terminarea lucrărilor, s-a recurs la turul galeriei, pentru evaluarea și autoevaluarea lucrărilor. 
Copiii au fost încurajați să numească lucrarea care le-a plăcut mai mult și să precizeze criteriile de 
reușită care au fost respectate în cadrul lucrării alese. 
Încheierea activității a constat în înmânarea unor medalii în formă de frunză de la Zâna Toamna, dar 
și aprecieri verbale și încurajări.  
Atât activitățile practice cât și cele de asociere implică activ copilul în propria formare. 
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GHIRA SANDA JULIANA  
Dovleacul toamnei 

 
Prof. înv. prim. Ghira Sanda Juliana 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Dovleacul – linia, element de limbaj plastic 
 
CLASA: a II-a A 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a trei ore, îmbinând elemente literare cu elemente 
plastice, dar și cu analize și elemente de dezvoltare personală.    

Activitatea a debutat în ora de AVAP. Subiectul lecției a fost „Linia-element de limbaj plastic”. 
Am analizat cu elevii ce este linia (Linia este urma lăsată de un instrument de scris pe o suprafață), 
am discutat despre felurile liniilor prezentate pe planșă (subțire, groasă, orizontală, verticală, oblică, 
curbă, frântă). Apoi am identificat prezența liniilor în natură: pe aripile fluturilor, pe blana unor 
animale, pe cochilia melcului etc. Am pus în discuție și folosirea liniei în operele unor pictori: 
Rembrandt van Rijn – Leu culcat, Katsushika Hokusai – Cocori.  

I-am rugat pe elevi să vină la tablă și, urmând exemplul pictorului Katsushika Hokusai, să 
schițeze elemente ale toamnei folosind doar linii. Au apărut pe tablă: frunze cu nervuri proeminente, 
copaci desfrunziți, păsări stol, deci doar elemente cu linii drepte, simple. I-am ajutat atunci să meargă 
mai departe și să înțeleagă că orice contur al unui fruct, legumă, element din natură poate fi redat 
printr-o linie curbă închisă, de exemplu. Rezultatul a fost decorarea tablei cu o mulțime de fructe și 
legume de toamnă, nori, dar doar contururi. Fiecare copil a primit în ora a doua o fișă cu un contur al 
unui dovleac și a fost rugat să îl „coloreze” folosind doar linii.  

Elevii au fost cei care au apreciat şi evaluat lucrările, apreciind creativitatea, acuratețea 
execuției, modul de prezentare. Ei au dovedit că în orice situaţie pot fi creatori de frumos și că 
frumosul nu trebuie să fie creat neapărat din ceva sofisticat, ci și ceva simplu (o linie) poate crea 
frumosul. Activitatea s-a încheiat cu o expoziţie a lucrărilor elevilor. 
 În ora a treia i-am întrebat pe elevi ce știu despre dovleac. Cunoștințele lor au fost foarte 
sumare (este portocaliu, unii spuneau că e legumă, alții că e fruct...). Rând pe rând am descoperit 
împreună cu elevii, având ca sursă internetul, beneficiile majore pe care le aduce organismului, dar și 
utilizările multiple în preparatele culinare. Apoi am lecturat poezia „Un dovleac portocaliu” și am 
analizat însușirile personajelor și modul de comportare a acesora. În final s-a extras învățătura 
acestui text. 

 

Un dovleac portocaliu 
 

Un dovleac portocaliu 
A crescut fără să știu 

În grădină, pe un strat; 
E grăsun și îndesat 
Și fiindcă a răsărit 

Fără să fi fost sădit, 
Stă ascuns, cuprins de frică, 

Dup-o varză mai pitică. 
Însă eu, cum l-am văzut, 

Iute l-am și luat din scurt: 
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– Ce dovleac needucat! 
Ai crescut nesemănat 

Chiar pe stratul cel mai bun; 
Ce să fac cu tine-acum?! 

Drept răspuns, dovleacul mic 
S-a făcut și mai pitic 
Și din roz-portocaliu 

S-a făcut de-un roșu viu. 
Însă nu m-a-nduioșat 
Și iar l-am apostrofat: 

– Nici nu știu la ce ești bun… 
Poate-n ciorbă să te pun 

Sau să te prăjesc în post… 
Dar nu, n-are nici un rost! 

Ești așa urât și mic, 
Nu ești bun de mai nimic! 

Dovlecelul vinovat 
Nici măcar nu s-a mișcat 

Ci, spășit, ședea-n picioare. 
Ca să-l pun la încercare 
I-am mai zis răutăcios: 
-Totuși, poți fi de folos: 
Am în curte un purcel, 
Poate te mănâncă el, 
Deși așa sec cum ești, 

S-ar putea să nu-i priești! 
Și după acest cuvânt 

Dovlecelul cel mărunt 
A rămas netulburat. 
Și atunci am cugetat 

Să-l încerc și în alt fel: 
-Ia ascultă, dovlecel, 

Dacă te privesc mai mult, 
Nu ești chiar așa de urât, 

Ba chiar cred că ești gustos, 
Dulce și cu miez zemos; 
Cred c-am să te folosesc 
La plăcinta ce-o gătesc 
Sâmbătă, de ziua mea! 

Dar dovleacul mâlc tăcea. 
De atunci mă tot gândesc: 
Oare eu, când mai greșesc 

Și primesc câte-o mustrare, 
Rabd fără de tulburare? 

Sau când alții mă jignesc, 
Oare tac și mă smeresc? 
Iar când toți de bine zic 

Și mă laudă un pic, 
Tac sau țin nasul pe sus? 

Cred că știți ce am răspuns… 
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Ce concluzie să trag? 
Nu fac nici cât un dovleac!!! 
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GHIȚĂ DELIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Portofoliul ,,Toamna” 
CLASA: a III-a 
CADRU DIDACTIC: Ghiță Delia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimazială Liviu Rebreanu, Târgu-Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
     Argument 

Strategiile de instruire alese de cadrul didactic în activitatea la clasă, se concentrează pe a-i 
învăţa pe elevi cum să înveţe, cum să prelucreze informaţiile şi cum să gândească independent şi 
eficient.  

Abordarea interdisciplinară a procesului de predare – învăţare - evaluare reprezintă o 
modalitate inovatoare de organizare şi restructurare a conţinuturilor şi învăţării cu implicaţii asupra 
întregii activităţi de proiectare a curriculum-ului. Această abordare trebuie să ofere o imagine unitară 
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi să asigure 
posibilitatea aplicării cunoştinţelor dobândite la clasă, în diferite situaţii de viaţă. 

În cadrul Unităţii tematice ,,Poveștile Pământului”, au fost parcurse conținuturi noi, iar 
activitățile de învățare au contribuit la realizarea temelor și a lucrărilor incluse în organizarea 
portofoliului despre anotimpul Toamna. 
  
Scopul proiectului: Consolidarea cunoștințelor elevilor despre caracteristicile anotimpului toamna și 
sensibilizarea lor față de mediul înconjurător. 
Obiective: 

• Cunoașterea caracteristicilor anotimpului toamna; 

• Utilizarea unui limbaj adecvat în descrierea unor fenomene naturale; 

• Realizarea unor lucrări ce implică imaginație și creativitate; 

• Cunoașterea etapelor de oraganizare a unui portofoliu; 
Programul activităților: 

Proiectul a fost derulat pe parcursul a două săptămâni iar lucrările propuse pentru portofoliu, 
s-au realizat în cadrul activităților de Comunicare în limba română, Matematică, și Arte vizuale. Elevii 
au primit informațiile necesare privind etapele și sugestiile de organizare a unui portofoliu. 
În cadrul orelor de Limba română elevii au compus scurte texte despre anotimpul toamna. Au 
transcris poezii, cântece, ghicitori, au completat rebusuri și cvintet. 
Au realizat lucrări despre toamnă în cadrul orelor de Arte vizuale (Zâna Toamnă, fructe de toamnă). 
La Matematică au rezolvat fișe și au compus câte o problemă cu elemente de conținut specifice 
anotimpului toamna. 
Resurse: 

• Umane: 25 elevi 

• Materiale: mapă, coli albe și colorate, perforator, creioane colorate, acuarelă, pensule. 

• Temporale: 04.10-15.10.2021 
Produsul final: Portofolii despre anotimpul Toamna 
Evaluarea proiectului: La sfârșitul proiectului am organizat un concurs. Toate portofoliile au fost 
evaluate iar cele mai reușite, care au respectat cuprinsul tematic, au fost supuse la vot. Au fost 
declarați 4 elevi câștigători: Mikloș-Șular Timea Izabella Ramona, Butăcel Raul, Sălăgean Alexia și 
Gliga Sara. 
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GIURCĂ  MIOARA ADINA 
Denumirea  proiectului :  “RESPECTĂ  NATURA! TRAIEȘTE SĂNĂTOS!’’   
Titlul activităţii:         Frunza – în artă și biologie”    
Tipul  activităţii : confecționarea animalelor, a diferitelor organe din corpul uman  folosind diferite 
tipuri de frunze. 
Domeniul şi tipul de activitate în care se încadrează  
                                          Protectia mediului  
                                          Educaţia pentru dezvoltare personală   
                                          Educație pentru sănătate 
Tipul de proiect: local 
 
Profesor coordonator:                                           
                                          Giurcă  Mioara Adina  
Grup ţintă:  
 -30 de elevi din clasele a –V-a ,  a-VI-a, cadre didactice, părinți. 
Data desfăşurării proiectului- anul şcolar: 2021-2022 
Data desfăşurării activităţii:  octombrie - noiembrie 2021 
Descrierea activităţii: Elevii vor prezenta animalele și organele realizate  din frunze. Discuțiile vor 
evidenția rolul omului în  natură, în menținerea stării de sănătate a organelor prezentate. Elevii vor 
îmbina noțiunile teoretice, specifice disciplinei biologia cu priceperea și îndemânarea în realizarea 
unor lucrări artistice. 
Vor avea loc jocuri  și o expozitie cu fotografii din timpul activității. 
Scopul:                      
 În condiţiile în care se constată o necesitate a stimulării interesului elevilor, în interacțiunea 
conștientă cu mediul înconjurător,s-a propus realizarea unei acțiuni de popularizare a relatiilor dintre 
copii si natură prin stimularea creativității și dobândirea unor comportamente adecvate. 
Obiective: 
1. Stimularea elevilor în vederea participării la actiuni legate de protectia mediului 
2. Realizarea intercunoaşterii şi relaţionării acestor elevi, cu efecte benefice asupra lărgirii ariei de 
informare, de schimb de experienţe. 
3. Facilitarea relaţiilor pozitive, de colaborare, între elevii din diferite clase ca nivel de vârstă şi profil 
de studiu. 
4. conștientizarea elevilor cu privire la menținerea stării de sănătate prin protejarea naturii și un stil 
de viață sănătos. 
 
   Modalitatea de realizare a activităţii 
Elevii au fost îndrumați să realizeze diferite  animale și organe   folosind diverse tipuri de frunze, au 
avut loc discuții  prin care s-a evidențiat  interesul elevilor față de natură și  starea de sănătate 
   Evaluarea activităţii şi diseminarea ei: 
- Realizarea unei expoziții cu materialele confecționate 
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GRĂDINARIU CLAUDIA -FLORENTINA 
Toamna, anotimp minunat 

 
 Toamna este un anotimp minunat, îndrăgit de toți elevii. Avem posibilitatea de a învăța prin 
joc și arte lucruri minunate. 
 Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 
 Titlul activității: Toamna, anotimp minunat. 
 Coordonatorul activității: Grădinariu Claudia -Florentina , prof. înv. primar 
 Numărul elevilor : 29. 
 Scopul activității : îmbogățirea  cunoștințelor despre anotimpul de toamnă, realizarea unor 
produse din frunze uscate .  
 Obiectivele activității:  
- să recunoască semnele anotimpului de toamnă 
- să extragă informații esențiale dintr -un text audiat (Ariciul -toamna) 
- să realizeze produse de decor folosind frunze uscate  
 Desfășurarea activității:  
Se va realiza observarea vremii, a copacilor și mediului înconjurător, apoi se vor identifica schimbările 
apărute la trecerea în anotimpul de toamnă. 
Se va audia un text despre anotimpul de toamnă și adaptarea viețuitoarelor la noile condiții 
climatice.  
Se vor realiza produse de decor folosind frunze uscate.  
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GROSU CATHERINE EMILIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Mărul gustos și sănătos” 
CLASA/GRUPA: mică Furnicuțele 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar Grosu Catherine Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: C.N.ANA ASLAN – Brăila, Grădinița Armonia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Am organizat spațiul și climatul afectiv într-un mod optim desfășurării activității și am 
pregătit materialul didactic necesar pentru activitatea ce urmează a se desfășura. 

 Activitatea zilei debutează cu “Întâlnirea de dimineață”, voi saluta copiii ca de obicei “Bună 
dimineața, dragi furnicuțe, mă bucur să ne revedem și astăzi.” Urmează apoi Salutul/Prezența, 
Calendarul naturii, Împărtășirea cu ceilalți, Activitatea de grup, Noutatea zilei și apoi vom merge la 
activitățile pe domenii experențiale. 

În cadrul Împărtășirii cu ceilalți le-am propus copiilor să ne jucăm jocul: Ce fruct de toamnă 
ne place? Copiii au fost solicitați să aleagă din coșul cu fructe pe care l-am avut în clasă câte un fruct 
preferat și să spună anumite caracteristici despre el, respectiv: ce culoare are, ce gust, ce formă, 
unde crește. Apoi le-am solicitat să  grupeze fructele după culoare formând grupa fructelor verzi, 
galbene și roșii. 

La Noutatea zilei le-am prezentat copiilor un măr roșu mare și buclucaș care vroia să le spună 
o poveste, era tare nerăbdător și se tot rostogolea. 

În cadrul domeniului limbă și comunicare copilașii au asculatat povestea “Mărului buclucaș” 
de V.Suteev, apoi au pictat mărul. Copilașii au repovestit povestea cu ajutorul siluetelor. 

Apoi, le-am propus să facem frigărui de fructe de toamnă pentru a scoate în evidență 
culoarea fructelor și mai ales faptul că fructele au multe vitamine. Le-am tăiat fructele și am pregătit 
câte o farfurie cu fructe și câte o frigăruie pentru fiecare copil. 

Am realizat cu copilașii si un mic experiment pentru a vedea dacă mărul plutește sau se 
scufundă. I-am solicitat să așeze două mere într-un vas cu apă și astfel ei au văzut că mărul plutește și 
nu se scufundă. 
Activitățile au fost făcute, având ca fond muzical Cântecelul mărului!, cântecel pe care la încheierea 
activității copiii l-au cântat cu drag. Apoi au gustat din frigăruile făcute de ei și au fost tare încântați 
de realizările lor. A fost o activitate la care copiii au participat cu bucurie și au mare interes. 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

176 
 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

177 
 

 

GROZAVU DANIELA 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” cu structură Școala Gimnazială Nr.20  
          Grădiniță, Grupa mixtă  
Educatoare: prof.înv.preșc. Grozavu Daniela 
 
 
SIMPOZIONUL NAȚIONAL RAPSODII DE TOAMNĂ ediția a V-a 2021 
SECȚIUNEA: ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

  
Scopul activităţii :  dezvoltarea gustului estetic, a dragostei pentru frumos. 
Comportamente urmărite: 

 demonstrarea creativității în activitățile artistico-plastice. 
Criterii de evaluare: 

 folosirea corecta a materialelor de lucru/ de  pictură 
 respectarea etapelor; 
 încadrarea elementelor pictate în spatiul de lucru/planșă; 
 creativitate în combinarea culorilor și a formelor. 

Executarea lucrării de către copii: 
 Copiii  realizeaza tema data conform explicatiilor primite. 
 Se va dirija cu discreție activitatea copiilor intervenind doar atunci când au nevoie de 

sprijin în  manipularea sau depozitarea materialelor în spațiul de lucru repartizat; 
 Pe parcursul activității, preșcolarii sunt stimulați  să urmărească încadrarea în tipm și 

acuratețea execuției.Se va urmări mânuirea corectă a instrumentelor/materialelor de 
lucru și poziția corectă la măsuță. 

  În timp ce copiii lucrează se creează o atmosferă de plăcută cu ajutorul muzicii 
ambientale.    

 Se încurajează creativitatea copiilor îndemnându-I să folosească combinații de culori și 
frunze. 

Jurizarea 
 După  expirarea timpului de lucru și expunerea lucrărilor , preșcolarii vor realiza un tur al 

galeriei pentru a putea admira și analiza lucrările expuse; 
 Fiecare preșcolar selectează lucrarea preferată și va acorda o steluță; 
 Dacă două sau mai multe lucrări sunt la egalitate sunt selectați prin tragere la sorți trei 

copii care vor realiza departajarea lucrărilor.  
 Premierea:lucrările sunt expuse în spațiul dedicate simpozionului,  lucrarea premiată va 

avea atașată o steluță. 
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GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ”TOAMNA – BOGĂȚIE, BUCURIE” 
CLASA/GRUPA: CLASA  A II-A 
CADRUL DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LOVINESCU” RĂDĂȘENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
    Frumosul din natură manifesat în culori și forme sonore are o influență binefăcătoare 
asupra copiilor. Prin proiectul educațional  ”Toamna – bogăție, bucurie”  desfășurat în perioada 11-
23 octombrie 2021,am propus elevilor clasei pe care o conduc să observe și să se apropie cu emoție 
de spectacolul sublim al toamnei. Răspunsul a fost afirmativ,elevii armonizându-se prin acțiunile 
desfășurate. 

                  SCOPUL PROIECTULUI:   
o Cultivarea elevilor dragostea pentru frumosul din natură, dezvoltarea şi exprimarea 

expresivităţii şi creativităţii lor;  
o Valorificarea potenţialului creator al elevilor cu privire la capacitatea lor de a reda 

aspecte de toamnă prin pictură. 
OBIECTIVELE URMĂRITE: 

o Dezvoltarea abilităţilor artistice şi exprimarea dragostei faţă de natură în anotimpul  
toamna;  

o Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 
o Cultivarea sensibilităţii artistice. 

 
În unitatea de învățare ”Toamna, doamna ruginie” am studiat textele ”Ciuboțelele 

Ogarului” după Călin Gruia și ”Cioc! Cioc! Cioc!„ după Emil Gârleanu.  Acțiunile se petrec în 
anotimpul toamna. Elevii sunt conduși în minunata lume a animalelor.Ei descoperă,pe nesimțite, 
semne ale anotimpului toamna, preocupări comune ale oamenilor cu cele ale animalelor, 
necesitatea unei prietenii ș.a. 

Pășind  pe tărâmul magic al acestui anotimp, conduși de simfonia de culori a covorului foșnitor de 
frunze, de aromele fructelor și a legumelor, de cântecele vesele și chiotele de recunoștință ale 
părinților și bunicilor ce-și adună recoltele, elevii au realizat diverse lucrări plastice,utilizând diverse 
tehnici de lucru.Astfel am creat ”Tablou cu frunze”, ”În oglinda toamnei” – amprentare 
utilizând,frunze, fructe și legume secționate, ”Ciorchine de struguri” – modelaj. Activitatea finală a 
constat într-un colaj din diverse semințe ”Daruri pentru Zâna Toamna”. Voi ilustra cele prezentate 
anterior prin fotografiile următoare: 
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GULEȘ ANCA-SILVIA 
Titlul proiectului:Frumoasa și bogata toamnă 
Coordonator proiect: prof. înv. primar Guleș Anca-Silvia 
Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova 
Argument: 

• Frumosul din natură, manifestat în culori și forme sonore, are o influență binefăcătoare 
asupra copiilor. Trebuie să îi învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol 
sublim al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

Scopul proiectului: 

• Dezvoltarea capacității de a aplica cunoștințele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor 
ceva practic-util, precum și stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor 
elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna. 

Obiectivele urmărite: 

• Formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul, pe baza unor criterii 
științifice; 

• Formarea simțului și gustului estetic; 

• Dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice; 

• Formarea capacității de a integra frumosul în viața personală; 

• Realizarea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginație. 
Grup țintă: elevii clasei a II-a 
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Resurse: 

• Umane: elevi, cadre didactice 

• Materiale: lucrările copiilor, reviste școlare, cărți, fructe, legume, panou pentru expoziție, 
laptop, aparat foto, diplome. 

Monitorizare și evaluare: 

• Valorificarea potențialului creativ al copiilor; 

• Realizarea unei expoziții la nivelul școlii; 

• Realizarea de fotografii. 
Calendarul activităților: 
Activitatea 1 
Toamna în poezie- elevii compun poezii cu titlul Toamna 
Activitatea 2 
Toamna în culori- elevii redau prin compoziții plastice chipul toamnei 
Activitatea 3 
Ghicitori despre toamnă- elevii găsesc răspunsurile corecte pentru ghicitorile prezentate 
Activitatea 4 
Figurine din fructe sau legume- elevii realizează diferite figurine din legume sau fructe 
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                                                      Activitatea 3 
 
Realizează pe corespondența între ghicitoare și imaginea corespunzătoare fructului sau legumei 
descrise. 
 
Mere mari cu biberon                                                           
Au crescut la noi în pom.                                                             
            
Rotunjoare colorate,  
În cămară sunt păstrate 
Și cu ele curățate  
Faci plăcinte minunate. 
 
          
Boabele îi sunt mărgele, 
Însă în ciorchini stau ele.  
Must și vin din ele fac,  
Cui îi dai, zău că îi plac! 
 
 
Din cămăși făcută-i toată  
De scoți una, 
Plângi pe toată. 
 
Șade mândră-ntr-un picior, 
Lăudându-se oricui- 
Că ea poartă-n al ei spate 
Cămăși albe și verzui! 
 
 
Țăruș galben ascuțit 
În pământ șade înfipt, 
Cine este? L-ați ghicit? 
 
 
Mere roșii mari și crețe 
Stau proptite între bețe.                  
 
În bărcuțe stau culcați 
Laolaltă patru frați. 
Mie, cel mai mult îmi plac          
Când îi simt în cozonac.  
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GURAN- BUȘOI ALEXANDRA 
Coordonator de proiect: 
Prof.înv.primar Guran- Bușoi Alexandra 
Colaboratori:  
Părinții elevilor 
Beneficiari : 
Elevii școlii 
Părinții copiilor 
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 
Argument: 
Toamna este anotimpul bogăţiei  și al culorilor. Sosește cu alaiul ei de frunze multicolore și  ne 
încântă cu peisajele ei parcă coborâte din nişte tablouri pictate de pictori celebri. Fermecați de 
specatacolul naturii, copiii creează lucrări deosebite. Folosind fructe, legume de toamnă și alte 
materiale din natură, elevii, grupați în echipe, vor confecționa ”jucăriile toamnei”. 
 Scopul proiectului: 
Afirmarea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor. 
Obiectivele proiectului: 
- dezvoltarea şi stimularea creativitǎţii  elevilor; 
- cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor şcolari; 
- relizarea unei expoziţii cu lucrǎrile participante la acest concurs. 
- dezvoltarea abilităţilor  de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 
responsabilităţilor; 
Durata proiectului: septembrie-noiembrie 2021  
      

Nr.crt. TEMA ŞI CONŢINUTUL 
ACTIVITĂŢII 

LOC DE 
DESFĂŞURARE 

DATA RESPONSABILI 

   1. Frumusețile toamnei –  
Prezentarea proiectului, 
plimbări în natură, colectare 
de materiale, formarea 
echipelor; 

 
împrejurimile 
localității, 
sala de clasă 

 
Septembrie 
2021 

Guran Buşoi 
Alexandra 
 
 

   2. Jucăriile toamnei –  
Confecționarea de către 
fiecare echipă a unor 
jucării/tablouri din fructe, 
legume de toamnă și alte 
materiale din natură; 

  
 
sala de clasă 
 

 
 
Octombrie 2021 

Guran Buşoi 
Alexandra 
 

3. Expoziție-concurs -  
Amenajarea unei expoziții cu 
lucrările realizate; 
Jurizarea lucrărilor ( elevi din 
alte clase vor vota lucrarea 
preferată); 
Premierea echipelor. 

sala de clasă Noiembrie 2021 Guran Buşoi 
Alexandra 
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GURGU MONICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamna” 
CLASA/GRUPA: a ÎII-a B 
CADRU DIDACTIC: Gurgu Monica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.2 Motru 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚÎI: 
 
 „Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori”. – Valeria Mahok 
 
   Toamna este perioada unică din an care oferă un tablou perfect de culori și peisaje spectaculoase. Este 
unul dintre cele mai iubite și îndrăgite anotimpuri, care i-a inspirat chiar și pe marii scriitori ai tuturor 
vremurilor prin bogăția și capriciile ei. 

  În acest sens,la Limba si literatura română  am lecturat textul “Toamna”,al  cunoscutului poet  Octavian 
Goga.Textul liric a fost citit pe un ton liniștit,specific ploilor de toamnă .Completând ciorchinele care are 
ca temă  anotimpul ilustrat de titlul poeziei,elevii descoperă  schimbările naturii :”brumă  argintie”,”li se 
uscă  rădă cina”,”norii suri”,”podoaba zdrențuită ”,”bate vântul fără  milă ”. 

  Cu ajutorul intrebărilor:”Ce vezi?Ce auzi?” elevii au extras imaginile vizuale și auditive din fiecare strofă 
,ca apoi să  i se dea un titlu potrivit. 

  Sentimentul pe care îl transmite textul este unul de tristețe care culminează în ultima strof ă .Copiii au 
ințeles că  nu doar in natură  se produc schimbări o dată  cu venirea toamnei,ci și în sufletul 
oamenilor.Poetul transmite eu-l lyric prin identificarea poveștii sale cu cea a puiului golaș de ciocârlie. 

  Ca activitate integrată ,am propus spre audiție acest text interpretat de un alt reper românesc,Tudor 
Gheorghe. 

  Spre finalul activității,pentru a înveseli atmosfera,am împărțit clasa în echipe pentru a realiza o 
activitate practică . O echipă a realizat lucrarea “Dovleacul” ,una din recoltele câmpului,iar cealaltă a 
confecționat căsuțe pentru păsări, 

   Lucrările realizate au fost spectaculoase,copiii dovedind îndemânare și interes pentru întreaga 
activitate. 
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HAIDU FLAVIA MARIA 

BÎRLEA AURELIA CRISTINA 

LAZĂR GEANINA EMO 

 
PROIECT EDUCAȚIONAL  

,,FRUMOASA ȘI BOGATA TOAMNĂ” 
 
PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 11.10 – 19.10.2021 
ORGANIZATOR 

• Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur 
COORDONATORI: 

• Prof. înv. primar Haidu Flavia Maria 

• Prof. înv. primar Bîrlea Aurelia Cristina 

• Prof. înv. primar Lazăr Geanina Emo 
ARGUMENT 
 Frumosul din natură, manifestat în culori calde și forme sonore, are o influență binefăcătoare 
asupra copiilor. Trebuie să-i învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol 
fermecător al naturii, astfel încât rațiunea să se armonizeze cu sensibilitatea. 

Prin crearea unui mediu estetic, frumosul pătrunde ca un sentiment benefic în cele mai 
adânci zone ale vieții sufletești, răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 

Menirea noastră, a dascălilor, este de a forma și dezvolta personalitatea copiilor prin 
frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori și creatori de frumos. 
SCOPUL: 

• Valorificarea potențialului creativ prin realizarea unor lucrări artistice, folosind materiale din 
natură diverse și tehnici adecvate; 

• Însușirea și îmbogățirea cunoștințelor referitoare la anotimpul de toamnă. 
OBIECTIVE: 

• Identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse mijloace; 

•  Realizarea unor lucrări cu tema Toamna utilizând tehnici de lucru variate; 

• Formarea deprinderii de a lucra în grupuri mici la realizarea unui proiect comun; 

• Organizarea unei expoziții cu titlul Frumusețile și bogățiile toamnei. 
ACTIVITĂȚI: 

• Lecții și activități integratoare despre bogățiile și culorile toamnei; 

• Realizarea de lucrări (desene, poezii, colaje) pentru realizarea expoziției; 

• Audiții muzicale pe tema anotimpului toamna; 

• Ghicitori despre toamnă; 

• Realizarea unor aranjamente de toamnă pentru decorarea sălii de clasă; 
PRODUSE FINALE: 

• Colaje cu frunze uscate, presate; 

• Figurine din legume; 

• Expoziția 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

• Sălile de clasă 
PARTENERI: 

• Comitetul de părinți din fiecare clasă. 
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IMPACTUL ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ: 

• Formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul, pe baza unor criterii 
științifice; 

• Formarea unor priceperi și deprinderi, a gustului estetic; 

• Formarea aptitudinilor literar-artistice; 

• Formarea capacității de a integra frumosul în viața personală; 
Conceperea unor lucrări care să implice originalitate, creativitate, imaginați și grija pentru un mediu 
sustenabil; 
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HANCHES ANA LIVIA 
NICIODATĂ TOAMNA NU FU MAI FRUMOASĂ 
Proiect transcurricular la nivelul clasei a IV-a  

 
 

Profesor învățământ primar Hanches Ana Livia 
Școala Gimnaziala „Andrei Șaguna” Deva 

 
 

Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura, în acest superb anotimp - toamna, trezesc în 
noi impulsul creativ. Ne-am dorit prin acest proiect să realizăm lucrări originale, prin care să 
valorificăm potenţialul creativ al elevilor clasei spre a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi 
realiza creaţii artistice. 

Obiectivele acestui proiect au fost:  
* valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor copiilor;  
* încurajarea copiilor pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;  
* promovarea lucrului în echipă;  
* crearea unui sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
* dezvoltarea armonioasă a copiilor şi crearea unei stime de sine pozitive; 
* conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare direct; 
* promovarea unei alimentaţii sănătoase;  
* ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, creativ, competiţional, 

menite să valorifice disponibilităţile şi abilităţile elevilor  în diverse domenii. 
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 11 octombrie – 22 octombrie 2021.  
* Pe parcursul proiectului elevii au organizat diverse activități de preparare a unor gustări 

sănătoase. 
* Ghiceşte melodia! - un elev fredonează fără cuvinte o melodie  ascultată în căşti şi restul 

ghicesc melodia. 
* Concurs de cioplit si pictat bostani 

Rezultatele acestui proiect au fost realizarea unei expoziţii cu lucrările participante şi postarea 
unor fotografii ale lucrărilor pe pagina de Facebook a şcolii.  

Evaluarea proiectului s-a făcut printr-o expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate, diplome 
pentru cadre didactice participante şi copiii câştigători.  

Valorificarea proiectului s-a făcut prin diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, 
elevilor, părinţilor, oficialităţilor locale şi promovarea activităţilor instructiv-educative din şcoală în 
comunitate. 
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HĂDĂRAG COSMINA MIHAELA 
Unitatea de învățământ: Grădinița cu PP Nr. 10 - Structură a Școlii Gimnaziale Dacia Tg. Mureș 
Tipul activității: ASPECTE DE TOAMNĂ 
Coorodnatorul activității: Prof. Înv. Preșc. Hădărag Cosmina Mihaela 
Numărul preșcolarilor: 23 
Scopul activității:  

• Stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor preșcolarilor 
referitoare la caracteristicile anotimpului toamna. 

• Stimularea creativității și a expreaivității prin realizarea de activități practice. 
Obiectivele activității:  

• Să denumească cel puțin 3 aspecte caracteristice anotimpului toamna; 

• Să execute corect tehnicile învățate în cadrul activităților practice; 

• Să identifice cel puțin 3 elemente găsite în natură în anotimpul toamna; 
Desfășurarea activității: 
Activitate: ,,Chipul toamnei” 
Materiale necesare: fișe imprimate cu chipul toamnei, frunze colorate, lipici 
Mod de realizare al activității: Activitatea debutează cu un exericițiu pentru încălzirea mâinilor, 
menit să le ofere copiilor o mai bună dexteritatea în realizarea sarcinilor propuse. Se prezintă fiecare 
material în parte și modul în care trebuie folosit în  realizarea lucrărilor. Le explic preșcolarilor că 
fiecare va trebui să lipească frunzele după bunul plac astfel încât să realizeze o coroniță chipului aflat 
pe fișa de lucru.  
Preșcolarilor li se permite să acționeze după propria imaginație în realizarea colajelor și să folosească 
frunze de diferite dimensiuni și culori.  
Activitatea adoptă o notă relaxantă avand pe fundal și muzică specifică. 
Încheiera activității se face cu ajutorul metodei turul galeriei cât și oferind copiilor aprecieri și 
încurajări verbale. 
Activitate practic-gospodărească: ,,Adunarea frunzelor uscate” 
Materiale necesare: frunze din natură, ustensile pentru adunatul frunzelor: greble etc. 
Mod de realizare: Li se explică preșcolarilor importanța curățeniei în natură și a modului cum se 
realizează aceasta. De ce este important să adunăm frunzele care au căzut din copaci și la ce pot fi 
folosite acestea. 
Pentru exemplificare, am realizat pe podea un pătrat. Sarcina preșcolarilor a fost de a aduna frunzele 
din jur în pătratul respectiv folosind ustensilele puse la dispoziție.  
A fost o activitate interesantă și captivantă pentru copii. 
Activitate științifică: ,,Să observăm elemente din natură” 
Materiale necesare: lupe, microscop, tăvițe,  materiale din natură: frunze, coni, castane, nuci etc. 
Mod de realizare: În această activitate preșcolarilor li s-a oferit posibilitatea de a explora îndeaproape 
materialele găsite în natură în anotimpul toamna. Au putut observa la microscop sau cu lupa fiecare 
element și deasemenea au putut vedea modul de construcție al acestora. 
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HORGA  CRISTINA- DIANA 

 
RAPSODII  DE TOAMNĂ  
 
Horga  Cristina- Diana 
 
         TEMA  ACTIVITĂȚII :  Toamna , anotimpul  bogăției 
          CLASA  :  I   
         CADRU  DIDACTIC: prof. inv. primar , Horga  Cristina  Diana 
         UNITATEA  ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE  HORGA  POPOVICI”  
         SELEUȘ,  JUDEȚUL  ARAD 
         SCOPUL  ACTIVITĂȚII : 
Stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare  la  caracteristicile 
anotimpului  toamna. 
         OBIECTIVE  URMĂRITE:  
          Formarea simțului și gustului estetic 
          Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice 
          Foemarea capacității de  a  integra  frumosul în  viața personală 
 
          DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 
          Toamna  a  poposit din  nou pe  meleagurile  noastre ,fiind sursa de  inspirație , ca in  anul  
trecut ,pentru  activitățile  noastre  de  la  clasă.  Activitatea  a  debutat pornind de  la  poezia  
Toamna. 
               ,,Soarele  a  pus  in  pomi   
                 și  dulceață și  culori. 
                 În  livadă acum  găsești  
                 tot  ce  vrei .tot  ce  poftești: 
                 mere roșioare , pere aurii, 
                 gutui  gălbioare ,prune brumării.” 
 
             Se audiază cântecul ,,A ,a, a   acum  e  toamnă ,da –”  Cântece de  toamnă  pentru  copii. 
           Se  vizionează  două  materiale  de  pe  youtube: 
           1, Povestea legumelor lăudăroase- Povești pentru  copii  
                https://youtube/xlNuHr-2e18 
           2, Toamna și  frunza  colorată- Poveste  de  toamnă 
                https://youtube/jBLcvzLd2yl 
          Copiii au  de  realizat lucrări  despre  toamnă,  având  pe  bancă material necesare pentru 
realizarea  colajului:   frunze   din  hârtie  colorată ,legume  colorate  specifice  anotimpului  toamnă, 
fructe  din  hârtie  colorată care  se  culeg  toamna.Evaluarea  se  realizează prin  metoda Turul  
galeriei. 
          S- au   evidențiat cu  lucrări tip  colaj următorii  4  elevi: 
           Locul  I – Lingurar Maria-,, Coșul  cu  legume  zâmbărețe” 
           Locul  al  II-  lea  - Ionel  Sefora- ,,  Fructele  toamnei 
           Locul   al III- lea-   Pastramagiu  Elena  -,,Frunze  hazlii” 
           Mentiune – Brîndaș Luca -  ,,Covor  de  Frunze” 

 

https://youtube/xlNuHr-2e18
https://youtube/jBLcvzLd2yl
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IEREMIE ZENAIDA 
Școala Gimnazială Bosanci 
Județul Suceava 
 

Toamna, doamnă ruginie 
Activitate extrașcolară 

 
Participanți: elevii clasei a II - a B 
Coordonator: prof. înv. primar Ieremie Zenaida 
 

În luna octombrie 2021 elevii au derulat activitatea„Toamna, doamnă ruginie”-  activitate 
integrată ( DP; CLR; MEM; ES; MM; AVAP), care a cuprins: 

- Drumeție, cu observarea naturii în anotimpul toamna; 
- Intuirea de imagini, planşe cu aspecte din anotimpul toamna; 
- Audiere „Povestea stejarului cel bătrân” ( prezentare ppt ) 
- Învăţarea cântecelor: „A ruginit frunza din vii”, „A venit pe dealuri, toamna!”, „Vals 

de toamnă”; 
- „Cum mă simt?” – discuţii cu privire la sănătatea în timpul toamnei; 
- Memorare: „Toamna”, de Ștefan Octavian Iosif; 
- Colaje din frunze presate: „Copacul”, „Toamna în culori”, „În pădure”, „Coșul cu 

fructe de toamnă”; 
- Compoziţii plastice: „A sosit toamna”, „În livadă”; 

Activitate practică: „Să ecologizăm împrejurimile școlii 
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IFRIM GABRIELA  
PROF.ÎNV.PRIMAR IFRIM GABRIELA 
CLASA  I A 
Şcoala Gimnazială Nr.5,Piatra Neamţ 
Argument: 
Toamna este anotimpul bucuriei,al fructelor zemoase si tare gustoase,al legumelor coapte,pline de 
vitamine,dar mai presus al culorilor pastelate ce fac ca peisajele sa fie mirifice.Pentru că in clasa 
noastră ne-am creat un colţ al minunatului anotimp orele de arte sunt o adevărată incântar 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
      Elevii clasei I A au primit materialele necesare activităţii .Pentru a se crea momente de încântare 
copiii au intonat cântece de toamnă. La videoproiector au fost prezentate imagini specifice 
anotimpului de toamnă.S-au prezentat modele pentru lucrarile finale. 
   Copiii au lucrat cu plăcere ,iar la final lucrările au umplut colţul Toamnei. 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
        Dezvoltarea simţului estetic ,stimularea cretivităţii,cultivarea sensibilităţii artistice a 
elevilor,formarea şi consolidarea deprinderilor şi abilităţilor practice. 
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ILIE ANA-MARIA  
O CĂLĂTORIE SPRE ȚĂRILE CALDE 

 
prof. înv. primar ILIE ANA-MARIA 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești 
 

Activitatea debutează prin solicitarea copiilor de a identifica modificările care au loc în 
natură în acest anotimp (Cum este vremea?, Cum arată cerul? De ce pleacă păsările călătoare?)  

Se prezintă elevilor ilustrația textului, fiind solicitați să descrie ceea ce observă printr-o 
propoziție dezvoltată. Se citește, apoi, textul nou: „Fii tu însuți”, de Adina Popescu, identificând 
cuvintele necunoscute. 

Pentru a realiza citirea selectivă se folosesc câteva bilețele în care se oferă indicații pentru 
enunțul/fragmentul ce urmează a fi citit. Elevii numiți citesc sarcina de lucru, apoi identifică 
fragmentul corespunzător. 

 Pentru a se verifica înțelegerea textului citit, se folosește un joc didactic, „Rețeaua 
întrebărilor”: învățătoarea adresează întrebarea, apoi aruncă un ghem de sfoară către copilul care va 
răspunde, păstrând capătul sforii. Același lucru îl va face și copilul ales și așa mai departe, iar la final 
sfoara va crea o rețea de-a lungul întregii clase. 

La final se identifică mesajul transmis, notându-se în caiete. Copiii sunt solicitați să aleagă 
silueta unei păsări călătoare, care are în cioc un bilețel pe care este notată o situație cu care aceștia 
se pot confrunta în viața de zi cu zi (plecarea în excursie/ tabără, mersul la școală/bunici etc.), apoi li 
se cere să descrie cum se pregătesc pentru această călătorie.  

In următoarea etapă a lecției se cere elevilor să încadreze textul în tipurile de text învățate, 
dând exemple concrete ale celor trei elemente necesare unui text narativ: povestitor, acțiune, 
personaje. Apoi, se urmărește un filmuleț în care se prezintă tipurile de personaje întâlnite în textele 
literare, după care elevii notează categoriile descoperite în caiete. 

Activitatea se încheie cu realizarea unui careu sub forma unui puzzle, în echipe. Careul va fi 
completat cu informații despre una dintre păsările prezentate în textul studiat. 
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ILIE MIRELA 

MUREȘAN GABRIELA 
Tema: Pata picturală, punctul –element de limbaj plastic 
Titlul: Toamna 
Autorii: prof. inv. primar ILIE MIRELA 
              prof. inv. primar MUREȘAN GABRIELA 
Unitatea școlară :ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.169 
Clasele : a II-a A, a III-a B 

Argument :  
 Toamna este un andante melancolic şi grațios care pregăteşte admirabilul adagio al iernii. -

 George Sand 
Scopul : 

• valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice 

• cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor 

• stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice  
➢ Activitatea va începe prin completarea unui rebus despre anotimpul toamna. La  

videoproiector se va vedea rebusul din aplicația Wordwall –
https://wordwall.net/play/24392/019/417 

➢ Elevii vor fi împărțiți pe grupe , ei putând să aleagă  tema plastică ( pata picturală , punctul 
– element de limbaj plastic) și  subiectul (Toamna pe dealuri , Toamna în oraș, Toamna în 
pădure  )   

Obiective : 

In cadrul proiectului, elevii : 

 vor identifica bogăţiile toamnei 
 vor picta planșe folosind diferite tehnici ( pata picturală , punctul –element de limbaj 

plastic) 
 vor crea produse finale: creaţii plastice, colaje 
 vor evalua prezentări ale produselor finale: creaţii plastice, colaje. 

   Resurse: 

• materiale: imagini, foi A4, acuarele, hârtie / carton A4; materiale naturale (frunze şi flori presate, 
seminţe etc.)., videoproiector 

• umane : elevii, învăţătoarea,  

• procedurale: lectura, audiția, observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia,    demonstraţia, 
exerciţiul 

• forme de organizare: frontală, în grup, individual 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Convorbiri tematice despre anotimpul de toamnă;  
Activităţi integratoare despre bogăţiile şi culorile toamnei;  

     Realizarea lucrărilor în tehnici diferite; 
Expoziţie de lucrări 

Audiţie muzicala –Anotimpurile –Vivaldi 
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INDRIEŞ OLGA CRISTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Bogăţia toamnei 
CLASA/GRUPA: I C  
CADRU DIDACTIC: Indrieş Olga Cristina  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ,,Iosif Moldovan” Arad  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Parfum de toamnă  

În prima activitate elevii au realizat picture reprezentând toamna înpădure. S-au audiat 
cântece specific toamnei, despre fructe, legume, păsări călătoare, depre activități ale oamenilor și 
copiilor.   
Toamnă fermecată 

În cadrul acestei activităţi elevii au realizat  lucrări cu materiale din natură, colaje cu aspecte 
din natură în anotimpul toamna, elevii au format litere și cuvinte cu castane. 
Bogățiile toamnei 
   Această activitate s-a derulat online. S-au vizionat filme despre roadele toamnei, s-au realizat 
desene cu dovleci si bogățiile toamnei. 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

200 
 

 

IOANEI ELENA 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, PE CĂRĂRILE TOAMNEI…”                                         
                                                           Prof. Înv. Primar IOANEI ELENA 

   SCOPUL PROIECTULUI:  

 Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.  

 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile 
anotimpului toamna.  

 Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor ceva 
practic-util. 

 Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul şi viaţa. 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii 

ştiinţifice; 
 Formarea simţului şi gustului estetic; 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
GRUP ŢINTĂ:  
elevii din clasa a III-a, cadrul didactic. 
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi.  
RESURSE: Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 
Temporale: octombrie. 
Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome, laptop, materiale în 
powerpoint;  
MONITORIZARE ŞI EVALUARE:Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice, 
Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii. 
Activitatea nr. 1 
Titlul activităţii: Toamna în culori 
Data/ Perioada: 1 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a III-a 
Descrierea activităţii: Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu 
entuziasm tema de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. Rezultatele au 
fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea. 
Responsabil: Prof. Inv. Primar IOANEI ELENA 
Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor.                                                                                       

       Activitatea nr. 2 
Titlul activităţii: Colaj: Pomi arămii/ Coroana toamnei/Borcanul cu murături 
Data/ Perioada: 3-4 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a III-a 
Descrierea activităţii:Elevii sunt anunţati care este următoarea temă şi împreună cu ei se aleg materiale 
pentru realizarea colajului de toamnă. Frunzele au fost colorate în diverse culori, forme şi mărimi diferite. 
Înainte de a fi lipite au fost făcute simulări pentru reuşita lucrărilor.         
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Responsabil: prof. Înv. Primar IOANEI ELENA 
Modalitaţi de evaluare: Elevii au fost cei care au apreciat şi evaluat  lucrările.  

     Activitatea nr. 3 
Titlul activităţii: Figurine din legume 
Data/ Perioada: 8 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a III-a 
Descrierea activităţii: Pentru reuşita acestei activităţi s-a cerut şi ajutorul părinţilor copiilor, aceştia au 
fost implicaţi în alegerea legumelor necesare realizării figurinelor. S-au pregătit materialele necesare 
activităţii. Cu multă îndemânare, copiii au dat o nouă înfăţişare legumelor. 
Responsabili: prof. Înv. Primar IOANEI ELENA 
Modalitaţi de evaluare:  La sfârşitul activităţii elevii au apreciat critic şi autocritic lucrările realizate. Şi 
părinţii copiilor şi-au exprimat părerile legate de lucrările realizate de către copii lor. Aceştia au notat 
toate lucrările cu calificativul Foarte Bine. S-a realizat o expoziţie cu noua înfăţişare a legumelor.  
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ION DIANA 
Tema activitatii:Toamna cea bogata 
Clasa :Grupa mare A-Piticilor 
Cadru didactic:Ion Diana 
Unitatea scolara:Gradinita cu program prelungit Casuta cu Povesti Ploiesti 

ADP.ID: -,,Legume și fructe multe sa mananci/iti folosesc/căci sunt bune și gustuoase/și 
hrănesc!" 

-,,Intalnire cu Doamna Toamna" 
-,,Mere, nuci,pere, varza, ardei,flori..." 
-,,Ce fruct sau leguma as vrea sa fiu?" 
-,,-Synt fruct/leguma și ma prezint " 
RUTINE:-,,Mânuțe curate înseamnă sănătate " 
              - ,,Mâncăm frumos și sanatos" 
              -,,Fructe și legume izvor de sănătate " 
              -  Vreau sa fiu sănătos " 
TRANZIȚII:-,,Suntem veseli și vioi" 
                   -,,Coșul rupt" 
                   -,,Misca vântul frunzele" 
ALA1:Știință:  Spune ce-ai gustat"(joc senzorial) 
         Joc de masa: tangram -Marul 
         Joc de rol:  ,,De-a bucătării " 
         Biblioteca:,,Citim imagini de toamnă " 
         Artă:,,Copacul toamna" 
        Constructii:,,Lădițe pentru fructe și legume" 
ALA2:-,,Ce dacem cu fructele și legumele înainte sa le mancam?" 
        -,,Azi plouă "-joc de mișcare  
       - ,,La cules de flori "-joc de mișcare  
       -Coltul Toamnei" 
ADE:DS+DEC(A.I)Toamna -observare în natură + cantec Toamna  
DLC+DEC(A.I),,Ce a cumpărat mama?"joc didactic+desen,,Coșul cu legume" 
DS-,,Coșul cu fructe-ordonare după mărime și formă  

DPM-Deprinderi motrice de baza .Repetarea mersului cu pornire și oprire la semnal. Joc.,,Mergem prin 
pădure "-DOS-,, Sanatate de la toate,,,-memorizare. 
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IONESCU CORINA  
Toamna la școală 

Proiect educațional Arte Vizuale și Activități Practice 

Clasa a III-a D, Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” – Ploiești  

Anul școlar 2021 – 2022  

Prof. înv. pr. Ionescu Corina 

 Toamna este anotimpul care deschide școala. Adună copiii de prin parcuri, din satele 
bunicilor, de pe plajele mărilor și de pe vârfurile ascuțite spre cer ale munților, dar și din fața 
ecranelor albastre care înlocuiesc acum jocurile de-a v-ați ascunselea ori leapșa pe cățărate. 
 Toamna aduce copiii în băncile pline ochi de noile manuale școlare, de flori intens colorate, 
de bomboane și de mesaje motivaționale din partea doamnei învățătoare. Asta ca să ne amintim de 
vremurile trecute, când școala era școală și omul om. 

Eu însămi am venit pe lume într-o zi de toamnă, poate și de aceea am ales încă de pe când 
eram copil să fiu învățătoare. Școala este pentru mine livada bunicii, care avea doar câțiva meri, un 
păr și doi pruni, un vișin mic, dar și un nuc bătrân în spatele casei și cireșul grozav de la poartă. 
Bunica avea în grijă și un mălin, care înflorește și acum în luna mai, chiar dacă ea nu mai e și nici eu 
nu mai merg pe acolo, ci doar trăiesc amintiri care nu se pot șterge. 

Când vine toamna, elevii mei și cu mine prindem îndemânarea artizanilor și dăm frâu liber 
imaginației. Castanele de pe bulevardul din Ploiești devin arici puși pe glume sau pătuțuri și scăunele 
pentru piticii Albei ca Zăpada, semințele de dovleac ori de pepene țes covoare cu delfini sau flori 
dansând... Totul se transformă toamna în măiestrie și vis.  

Grup de lucru: cei 18 elevi ai clasei a III-a D 
Motivația alegerii temei: Descoperirea de către elevi a frumuseții naturii în timpul toamnei și 

îndrumarea către creativitate 
Tehnici de lucru utilizate:  

• Pictură/dactilopictură 

• Peisaj de toamnă cu materiale din natură 

• Obiecte decorative din materiale din natură, culese de copii 

• Frunze de toamnă în tehnica hârtiei creponate mototolite 
Loc de desfășurare: sala de clasă 
 
În loc de concluzii: 
Activitatea s-a desfășurat în ecourile Concertului ”Anotimpurile”, de Vivaldi. Copiii au propus 

să interpreteze și ei câteva cântece de sezon. Din timp în timp, au fost presărate ghicitori despre 
legume și fructe de toamnă. 
Pe parcursul activității, elevii au colaborat cu plăcere, iar la sfârșit au admirat împreună expoziția 
clasei. 
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IONESCU ROXANA-GEORGETA 
 

Rapsodii de toamnă 
 

IONESCU ROXANA-GEORGETA 
Tema  activității  Toamna darnică 
Grupa  mare, grupa Buburuzelor 
Cadru didactic Prof. Înv. Preșcolar Ionescu Roxana-Georgeta 
Unitatea școlară Grădinița cu program normal și prelungit Micii Poznași 
 
Scop  
■Valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare în creațiile copiilor 
■ Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la caractireisticile anotimpului tomna, legume și fructe de 
toamnă, activități specifice anotimpului. 
 
Competențe 
■ Exersarea unor responsabilități specifice vârstei  
■Activități noi de învățare și interacțiune cu copiii 
 
Desfășurarea activității 
■Prepararea compotului de struguri, a mustului și realizarea borcanelor cu murături 
 
Locul desfășurării curtea grădiniței cu program normal și prelungit Micii Poznași 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

207 
 

 

IONITA IONELA TATIANA  
TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ 
CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: Prof. Ionita Ionela Tatiana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, Bucuresti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

,, Fructele toamnei ” 

- joc didactic - 

Regulile jocului : 

 Se împart copiii în două echipe : 

 *echipa frunzelor galbene 

 *echipa frunzelor portocalii 

Sarcina jocului : 

 Copiii vin pe rând la coșulețul toamnei , aleg o legumă sau un fruct , stabilesc categoria 

din care face parte răspunzând la întrebarea : ,,Ce ne-aduce toamna-n coș?” Se execută jocul de 
probă pentru a vedea dacă toți preșcolarii au înțeles cerința. 

Desfășurarea jocului : 

 Educatoarea prezintă copiilor coșulețele cu fructe și legume. Pe rând , copiii vin la coș , 

aleg un fruct sau o legumă . La întrebarea educatoarei ,,Ce fructe aduce toamna ?” copilul solicitat 
denumește fructul sau leguma aleasă și stabilește categoria din care face parte. 

Complicarea jocului : 

 Copiii vor răspunde la întrebări suplimentare cum ar fi: 

- Ce culoare are fructul sau leguma aleasă ? 

- Ce formă are fructul sau leguma aleasă ? 

- Ce putem face cu fructul sau leguma respectivă? (Cum pot fi consumate ?) 

 Pentru fiecare răspuns corect , echipa va aduna frunze (galbene și portocalii) , iar la sfârșitul jocului 
se vor număra frunzele și se va desemna echipa câștigătoare. 

 Toți copiii vor fi recompensați cu fructe de toamnă. 

 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU 
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1. Incercuieste legumele de toamna. 

 

             

 

 

 

2. Desenează legume de toamna preferate. 
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IUGA MARIANA 
TEMA ACTIVITĂŢII: “Mere roşii şi verzi” 
GRUPA: Mică 
CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ preşcolar Iuga Mariana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled / structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled 
TEMA PROIECTULUI: “Toamna darnică” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Măr gustos şi sănătos” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate integrată DŞ + DEC: “Mere roşii şi verzi / Din livadă le-am cules” – joc 
didactic (sortare de mere roşii şi verzi) şi modelaj de mere roşii 
 
"Toamna poartă mai mult aur în buzunar decât toate celelalte anotimpuri la un loc." (Jim Bishop) 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  
   Toamna este bogată şi frumoasă, aduce răcoare şi belşug. Toamna ne răsplăteşte munca depusă în 
decursul anului, aducându-ne multe roade ca legume şi fructe dulci şi gustoase.  
   Nivelul de vârstă a grupei este de 3 ani şi vom desfăşura activităţi observând un singur fruct de 
toamnă, alegând tema săptămânală “Măr gustos şi sănătos”. 
   Activitatea integrată debutează cu un joc didactic matematic , scopul acestuia fiind ca copiii să 
sorteze mere după culoare (mere roşii sau mere verzi) în coşurile pregătite. Copiii intră în pereche de 
câte doi, în livada de meri, unde au coşuri şi mere de plastic roşii şi verzi împrăştiate pe jos. Fiecare 
copil trebuie să respecte cerinţa primită (să culeagă mere roşii sau mere verzi). După desfăşurarea 
jocului de către toţi copiii, cu ajutorul unei tranziţii, trecem la activitatea de modelaj. Activitatea de 
modelaj începe cu exerciţii pentru încălzirea muşchilor fini ai mâinii. Prima sarcină este să 
încălzească, în mână, plastilina de culoare roşie, după care să modeleze, prin mişcări circulare, mere 
roşii de formă rotundă, de diferite mărimi. Pe tot parcursul activităţii copiii au fost supravegheaţi şi s-
a intervenit de câte ori a fost nevoie sau s-a solicitat ajutorul. Activitatea se încheie cu aprecierea 
copiilor si recompensarea acestora. 
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IVAN GABRIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Copacul Toamnei” 

CLASA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar IVAN GABRIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad, Județ Vaslui 

SCOP: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor     

            artistico-plastice şi practice; dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a   

            mediului înconjurător.  

OBIECTIVE: 

• Identificarea caracteristicilor anotimpului toamna; 

• Recitare de poezii şi interpretarea unor cântece de toamnă; 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

• Cultivarea dragostei față de natură. 

RESURSE:  

     a. umane: elevii şi doamna învăţătoare; 

     b. materiale: laptop, televizor, hârtie cartonată colorată, frunze uscate, lipici, carioci,     

                            creioane colorate. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
           Elevii clasei a III-a B au vizionat o prezentare ppt. la televizor cu imagini din mediul înconjurător 

specifice anotimpului toamna.    

           Aceştia au recitat poezii, au cântat cântecele ,,A, a, a, acum e toamnă, da” , ,,Bate vântul 

frunzele” şi au realizat un colaj cu tema ,,Copacul Toamnei”.  La sfârșitul activității s-au acordat 

premiile I, II, III și IV, copiilor care au realizat cele mai deosebite colaje, lucrări ce au fost premiate în 

cadrul Concursului ,,Rapsodii de toamnă”.     

           Copiii au fost recompensaţi cu stimulente și diplome.  

REZULTATE:  

a. lucrări realizate de copii; 

b. expoziţie cu lucrările elevilor în sala de clasă. 

EVALUARE: aprecieri verbale, expoziţie cu lucrările elevilor, diplome. 

MEDIATIZARE: expoziţie cu lucrările elevilor, informarea părinţilor pe WhatsApp. 

 
ACTIVITATEA ÎN IMAGINI: 
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IZSO TÜNDE 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE TOAMNĂ- DOVLEACUL SCULPTAT  

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Tradiții și obiceiuri de toamnă- Dovleacul sculptat  
DATA: s-a desfășurat în octombrie 2021 
CLASA: elevii clasei III.B 
CADRU DIDACTIC: Izso Tünde 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Dr,Balasi Jozsef” Curtuișeni 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢI : 

A fost ținuta o prezentare interactivă pe tema: Tradiții și obiceiuri de toamnă. Activitatea practică 
propusă în cadrul proiectului era: Sculptarea dovleacului zâmbitor. Dovleacul zâmbitor îi va ajuta pe 
copii să își dezvolte imaginația și creativitatea prin decorarea dovleacului într-un mod inedit. 
 În a doua parte elevii, acasă, împreună cu părinții au sculptat dovlecii, fiecare copil și-a prezentat 
dovleacul online, iar la școală, la sfârșitul săptămânii, am realizat o mică expoziție cu lucrările elevilor. 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII : Popularizarea obiceiurilor și tradițiilor de toamnă –sculptarea dovleacului 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:  
Sensibilizarea copiilor faţă de bucuriile şi emoţiile specifice manifestărilor tradiționale;  
Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor;  
Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie; 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: expoziție de lucrări, diplome. 
 

 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

213 
 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

214 
 

 

JURJ CRISTINA EVA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU ” 
PETROȘANI-HUNEDOARA 
PROF. ÎNV. PRIMAR JURJ CRISTINA EVA 

 
SĂ FIM ECO! 

  
Motto:  
Când ajunge poluarea 
Mult mai mare ca şi marea, 
S-a desăvârşit cu artă 
Cea mai cea... natură moartă. 
    (epigramă ,Eugen Pop) 
 
 Respectul față de natura vine firesc atunci când copilul o cunoaște, o apreciază și o iubește. 
Ca și dascăli putem pune multe pietre de temelie pentru un viitor mai curat, educându-ne 

copiii în spirit ecologic, să fie responsabili cu resursele și atenți cu mediul înconjurător. Le putem 
explica pe înțelesul lor ce însemnă poluarea și cum ne afectează pe toți, de ce și cum să protejăm 
natura și cum să nu facem risipă de materiale. 

Când vine vorba de educație, exemplul personal al părintelui si al învățătoarei va modela 
ireversibil comportamentul copilului. Să nu lăsăm gunoaie pe unde mergem, să reciclăm, să nu 
consumăm mai mult decât avem nevoie(apă, energie, combustibil) vor fi câteva semințe bune 
răsădite în sufletul copiilor noștri. 

 În fiecare clasă și familie, părinții si profesorii trebuie să încurajeze apropierea copilului fașă 
de natură și să îl învețe despre importanța reciclării și despre alte activități benefice pentru mediu. 
Prin joc, copilul poate învăța treptat despre necesitatea colectării diferențiate a deșeurilor și despre 
consecințele diverselor forme de poluare și a folosirii resurselor disponibile. Copiii adoră să facă 
lucruri considerate de cei mari ca fiind utile, mai ales dacă îi văd și pe aceștia că le fac. Totodată, nu 
numai că le place să știe că au un rol în această misiune, însă sunt încântați de faptul că adulții le 
apreciază abilitățile și maturitatea suficient de mult încât să discute cu ei lucruri importante, ca de 
exemplu despre protecția mediului înconjurător. Activitatea de reciclare trebuie să fie un efort de 
familie, de grup, care să vină de la sine. De asemenea, aceasta trebuie să fie corelată cu alte acțiuni 
care, chiar dacă în aparență sunt obișnuite, au un rol deosebit pentru protecția mediului și a 
resurselor naturale. Astfel, să stingi lumina atunci când ieși din cameră,să scoți încărcătorul din priză 
după utilizare, să închizi apa atunci când nu o folosești sunt activități prin care economisești 
resursele naturale. 
 Să înveți un copil de doar câțiva ani că respectarea naturii este o bază pentru un viitor 
sănătos pare aproape imposibil. Copiii mici au nevoie de lucruri și exemple concrete. Conceptele 
sunt mistere pentru ei și de aceea, dacă folosești concretul și exemple apropiate de puterea lor de 
înțelegere misiunea devine atât plăcută cât și ușoară. În rest,  imaginația fără margini și plăcerea 
jocului va face toată treaba. 

Copiii înțeleg expresii nonverbale, ei știu că atunci când râzi înseamnă că te bucuri și e bine 
și atunci când plângi exprimi suferința. Acesta este un instrument foarte util pe care îl poți folosi 
pentru a-i explica celui mic că natura sferă atunci când deșeurile sunt aruncate peste tot și este 
fericită atunci când fiecare om reciclează pentru a face economie. Un copac vesel înconjurat de 
iarbă, flori și insecte și unul trist lângă a cărui tulpină sunt multe sticle de plastic, hârtii și alte 
deșeuri reprezintă numai o idee de imagine pe înțelesul copiilor.Copiii sunt mult mai receptivi la 
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activități care le sunt prezentate sub formă de joc decât la cele care sunt sub formă de sarcini 
obligatorii.  
  Putem discuta cu cel mic despre cum poate ajuta natura, cum ocrotim plantele și 
animalele, pentru că acestea ne vor ajuta la rândul lor. Putem să-l învățăm lucruri simple si la 
îndemână cu fiecare plimbare în aer liber: dacă oamenii nu aruncă ambalajele la gunoi, acestea vor 
polua mediul în care trăim, pungile de platic aruncate în apă pot omorî peștii, dacă păsările înghit 
guma de mestecat aruncată de noi în lac se poate sufoca, copacii și plantele ne ajută mult să avem 
aer curat ș.a. 
 Copilul poate observa și singur diferența de calitate a aerului de la bunici, la țară sau de la 
munte, unde mediul nu este atât de poluat și există mai multă verdeață, față de aerul de oraș. 
Printre cele mai potrivite și distractive metode de a educa în spirit „eco”, chiar de la vârste foarte 
mici, se numără refolosirea creativă. A refolosi implică a-i găsi unui material o nouă destinație utilă 
prin modificarea aspectului. Astfel se reduce cantitatea deșeurilor, iar mediul va fi mai puțin poluat. 

Îi putem învăța despre cât de nociv pentru mediu este plasticul, pentru că nu este bio-
degradabil, printr-un experiment simplu și la îndemână: pentru o lună, îngropăm în pământ, în 
grădină, sau într-un vas de flori mai mare, o pungă de plastic și una din hârtie. Le scoatem din 
pământ si observăm care s-a păstrat mai bine; plasticul are nevoie de sute de ani pentru a se 
degrada. 

Chiar și atractivele jucării din plastic pot afecta mediul, iar copilul trebuie să fie conștient de 
asta. O jucărie făcută de el însuși din obiecte reciclate sau inutile de prin casă poate fi o idee 
minunată care-l va ajuta și să-și dezvolte imaginația, dar și să fie prietenos cu natura. 

În refolosirea creativă, materialele de bază sunt cele mai banale deșeuri refolosibile: PET-
uri, sticlele de plastic de la apă sau suc, cartoanele de ambalaj sau de ouă, tuburile de la sulul de 
șervete de bucătărie sau hârtie igienică, paiele de băut, ziare sau reviste vechi, șervețele colorate, 
ambalajul de la iaurt, cutii goale de conserve, șosete sau mănuși desperecheate, resturi de lână, CD-
uri, etc. Cu puțină imaginație toate acestea pot deveni animăluțe, păpuși amuzante, creaturi 
extraterestrem, dispozitive pentru hrănit păsări, suport de creioane colorate sau de plante și lista 
poate continua la nesfârșit. 

În ultima vreme, omenirea este pusă în fața deciziei de a alege între ecologie și poluare: 
evoluția economiei moderne presupune exploatarea intensivă a resurselor naturale, iar evoluția 
industrială este legată în mod direct de poluare; dimpotrivă, ecologia pare să amenințe stilul de 
viață al omului modern, dar ne și demonstrează că e greșit să rupem echilibrul la care natura a ajuns 
în sute de milioane de ani de evoluție. Pentru supraviețuirea speciei umane, dar și păstrarea 
biodiversității pe planetă cât mai puțin afectată de activitatea omului, e necesar să găsim soluții 
viabile de a reduce și chiar elimina poluarea, în paralel făcând eforturi să protejăm ecosistemele și 
natura din care facem parte. 

 Când vorbim despre schimbările climaterice trebuie să ţinem cont de mai multe fenomene 
negative, care sunt legate între ele. Numeroşi experţi arată că obezitatea, sub-alimentaţia şi 
schimbările climaterice sunt trei faţete ale unei ameninţări unice pentru umanitate. Nici unul dintre 
aceste aspecte nu poate fi combătut separat, practic numai o revoltă împotriva unui model dominant 
ar putea salva şi planeta noastră albastră. Care planetă curînd riscă să devină mai degrabă cenuşie, 
chiar şi văzută din spaţiu, din cauza deşeurilor acumulate şi a poluării atmosferei.    
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KEMECSEI ANDREA 
Aria curriculară: Arte 
Disciplina: Arte vizuale și arte plastice 
Clasa: a IV- a 
Propunător: Kemecsei Andrea 
Subiectul : Dovleci amuzanți 
Forma de realizare: activitate integrată 
Tipul lecției: formare de piceperi și deprinderi 
Competențe specifice: 
AVAP 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiar 
           2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 
diverse. 
CLM/CLR: 1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat. 
Strategii de învățare: demonstrația, explicația, conversaţia dirijată, jocul didactic, observaţia, 
expunerea, Turul galeriei. 
Resurse: tehnologii informatizate, planșe model, foi de desen, hârtie colorată, acuarele, pensule, 
burete, foarfece, lipici 
SCENARIU DIDACTIC : 
1. Elevii ascultă poezia ”Toamna” de Mircea Micu 
2. Se enumeră alte fructe și legume de toamnă care nu sunt amintite în poezie. 
3. Elevii ascultă ”Legenda felinarelor din dovleac” (legendă irlandeză) 
4. Vizionăm pe internet fotografii cu posibilele creații artistice. 
5. După prezentarea unui model asemănător cu lucrarea pe care urmează să o realizeze, se definesc 
etapele de lucru. 
5. Se discută tehnicile și materialele, instrumentele folosite pt. a realiza creațiile proprii. 
6. Se realizează Turului galeriei (elevii apreciază calitatea lucrărilor, alegând cele mai reușite creații). 
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LACUREZEANU VERONICA  
EMOŢII DE TOAMNĂ 

 
Prof. înv. primar Veronica Lacurezeanu 
Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila 

 
          Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni, activităţile fiind organizate atât în sala de 
clasă cât şi în aer liber. Temele au fost accesibile copiilor şi au ajutat la realizarea obiectivelor 
propuse în cadrul acestui proiect. 
Obiective: 

 Să observe schimbările din natură în acest anotimp; 
 Să exprime liber propriile idei şi sentimente privind anotimpul de toamnă; 
 Să utilizeze în exprimare cuvinte şi expresii despre toamnă; 
 Să realizeze o compoziţie liberă, pentru susţinerea exprimării orale a trăirilor afective şi apoi 

exprimarea scrisă a acestora; 
 Să conştientizeze eficienţa învăţării în aer liber, folosind observaţii din natură; 

Program de activităţi: 
1. „Toamna în cartier” – activitate în aer liber. Ne-am plimbat prin cartier şi am  

făcut un clasament al străzilor pe care Toamna şi-a făcut simţită prezenţa. Am admirat culorile 
frunzelor; am observat florile, insectele şi cerul; am adunat nuci; am primit în dar struguri; am cântat 
şi ne-am bucurat de o zi frumoasă.  

2. „Răspunde repede şi bine!” – activitate în aer liber. Am folosit „metoda  
cubului”. DESCRIE; Cum arată natura toamna?; COMPARĂ: Cum este vremea toamna faţă de vară?; 
ANALIZEAZĂ: Din ce este alcătuită o crizantemă?; ASOCIAZĂ: Cu ce seamănă pomul din faţa ta?; 
ARGUMENTEAZĂ: De ce cad frunzele din copaci?; APLICĂ: Ce se poate prepara din fructele şi 
legumele toamnei? (Aici, am prezentat doar reţete ) 
          La fiecare întrebare au răspuns 2-3 elevi, astfel încât să participe toţi.  

3. „De ce prefer Toamna?” – activitate în sala de clasă. Fişa de lucru individual a  
cuprins următoarele cerinţe: Desen reprezentativ pentru anotimpul ales; De ce prefer acest 
anotimp?; Pentru mine acest anotimp este ca…; Culoarea asociată acestui anotimp; Emoţia asociată 
acestui anotimp. 

4. „Culorile Toamnei” – activitate în sala de clasă. Pe fundal muzical, elevii au  
desenat şi au colorat copacul din curtea şcolii desemnat de noi „cel mai frumos”. Frunzele au fost 
colorate, ţinând cont de cele adunate din plimbarea noastră. 

5. „ Versuri despre Toamnă” – activitate în sala de clasă. Fişa de lectură a  
cuprins ordonarea/completarea unor versuri, recunoaşterea lunilor de toamnă, asocierea unui desen 
reprezentativ fiecărei strofe.  
Septembrie: Eu sunt luna cea de toamnă/ Frunze cad din pomi şirag/ Către şcoală se îndreaptă/ Paşii 
noştri cu mult drag/  
Octombrie: Brumărel mi-a zis o lume/ Vin cu fructe şi legume/  Vin cu brumă pe ogoare/ Şi cu porumb 
în hambare;  
Noiembrie: Dau rugină frunzelor/ Verde grâu ogoarelor/ Vin cu note, teme noi/ Şi în geam eu bat cu 

ploi. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

221 
 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

222 
 

 

 

LAZĂR GEORGETA MIHAELA  
TEMA ACTIVITĂȚII: „TOAMNA ÎN LIVADĂ”, „FRUCTE VESELE” 
CLASA PREGĂTITOARE A 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP DIONISIE ROMANO” BUZĂU 
CADRU DIDACTIC: LAZĂR GEORGETA MIHAELA 
 
SCOPURILE ACTIVITĂȚII: 

➢ Cunoașterea caracteristicilor anotimpului toamna și importanța fructelor  
➢ Exersarea tehnicilor de lucru învăţate: desenare după şablon, decupare, lipire, pictură  
➢ Decorarea clasei cu produsele realizate de elevi  
➢ Educarea simțului estetic al elevilor 

 
OBIECTIVE: 

- Să prezinte verbal  caracteristici ale anotimpului TOAMNA;  
- Să identifice culorile specifice toamnei, fructele care se coc toamna;  
- Să cunoască importanța fructelor; 
- Să aleagă argumentat tipul de planșă realizată (colaj de frunze sau pictură)  
- Să aducă o notă creatoare în lucrarea proprie.  

 
RESURSE:  
Umane: elevii clasei pregătitoare  
Materiale: şabloane, cartoane colorate, foarfece, lipici/bandă adezivă, frunze presate, acuarele, 
pensule 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  
- vizionarea unor materiale PPT cu imagini despre anotimpul toamna.  
- lecturarea unor fragmente din textele literare în proză și în versuri despre anotimpul toamna; 
-  interpretarea unor cântece despre toamnă „Acum e toamnă, da!”, „Toamna”; 
- realizarea unor lucrări plastice (colaje, desene) cu tema „Toamna în livadă”, „Fructe vesele” în care 
elevii își pun în valoare potențialul lor artistic; 
 
EVALUAREA ACTIVITĂȚII:  
- realizarea unei expoziții cu produsele activității  
-  analiza acestora prin metoda „Turul galeriei”. 
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LÁSZLÓ ILDIKÓ TÜNDE 
Simpozionul Național  
RAPSODII DE TOAMNĂ 
Ediția a V-a, 2021 
PROIECT: 
Școala Primară Farkas Jenő –Curteni,județul Mureș 
Clasa Pregatitoare-Clasa I.(simultan) 
Profesor în învățământul primar :László Ildikó Tünde 
   “ Toamna –ultimul și cel mai frumos zâmbet al anului”-scrie William Cullen Bryant 
   Toamna este o temă foarte vastă ,variată în activitatea didactică ,tema fiind explorată de la 
începutul anului școlar până la căderea ultimei frunze colorată, cu toate aspectele ei minunate. 
Această temă bogată cuprinde multe subcapitole : vremea, școala, schimbarea naturii, fructele de 
toamnă,legumele, activități agricole,etc. 
Împreună cu elevii am organizat multe activități didactice ,am privit cu atenție schimbarea vremii, am 
adunat frunze colorate, pe care le-am uscat și am compus la ora de abilități practice un colaj făcut pe 
farfurie de hârtie ,folosind frunze uscate și colorate, pe care am lipit un arici fșcut din carton colorat. 
(poza nr.1) 
Într-o dimineață ploioasă am compus o lucrare despre nori întunecați și picături de ploaie,folosind 
materiale ca: carton colorat ,carioci, ață și vată.(poza nr.2) 
La învățarea fructelor am pregătit cu elevii a salată de fructe bio, fructele fiind aduse de la ei din 
grădină ,și am colorat pe fișe fructele învățate. La ora de abilități practice prin tehnica de decupaj 
,tăiere și lipire am realizat fructul Strugurele,fructul de toamnă preferat de copii. 
Școala având o curte mare ,ierbată cu niște nuci bătrâni cu fruct cu miez dulce, am adunat zilnic cu 
elevii nucile căzute , iar în apropierea sărbătorilor de iarnă vom face cozonaci cu nuci. Pe copii le 
încântă aceste activități, participă cu multă plăcere și entuziasm. 
La orele de Comunicare în limba română am învățat poezii și cântece despre toamnă,cum ar fi Vânt 
de toamnă de M. Lovin, cântecul A, a, a ,acum e toamnă ,da,am ascultat povești ,cea mai îndrăgită 
de elevi a fost Aventurile unei frunze de toamnă, copii ilustrau povestea în imagini.Copii prin aceste 
activități didactice au descoperit că toamna este despre culori,lumini,frunze ,copaci,iubire,doruri și 
cuvinte. 
Atașez lucrările elevilor claselor Pregătitoare și clasa I. 
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LEMNARIU ELENA NICOLETA 
CADRUL DIDACTIC: Prof. înv. preşc. Lemnariu Elena Nicoleta 
GRUPA: Mijlocie - Ştrumfii 
UNITATEA ŞCOLARǍ: Grădinița cu P.P. „Elena Doamna” 
PROIECT TEMATIC: „Toamna darnică”  
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE-ACTIVITATE PRACTICĂ  
TEMA ACTIVITĂŢII: „Legume cu emoții”-concurs de creație 
 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 

Activitatea a debutat într-un cadru liniştitor, prielnic exprimării libere, cu copiii aşezați în 
formație de cerc, pe pernuțe. Copiii au fost provocați pe rând să răspundă întrebării „Cum te simți 
astăzi şi de ce?” Răsunsurile copiilor au fost foarte sincere şi motivarea emoțiilor lor a avut o plajă 
extinsă de cauze. S-a empatizat cu emoția simțită de aceştia şi s-a încurajat exprimarea liberă. 

În continuare s-a prezentat copiilor un set de planşe în format A3 cu imaginile unor legume 
personalizate. Copiii au recunoscut legumele, au identificat emoția pe baza indicilor faciali şi au 
căutat motive pentru care o legumă ar putea simți emoția respectivă.  

Pentru a stârni interesul copiilor şi pentru a amplifica starea de bine a copiilor, le-am împărțit 
coronițe cu legume personalizate.  

Am anunțat tema şi obiectivele urmărite şi surprizele pregătite pentru finalul activității. 
S-a facut intuirea materialului didactic şi s-au realizat exerciții de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinilor pe versurile:  
Pică ploaia pe burlane pic, pic, pic! 
Cad castane dolofane poc, poc, poc! 
Vântul bate porțile vuu, vuu, vuu! 
Învârte moriştile iuu, iuu, iuu! 
Copiii şi-au ales o legumă din coşul Zânei Toamna şi au personalizat-o lipind ochi şi gură, 

ataşând mâini şi picioare din scobitori şi plastilină, lipind păr sau alte accesorii din hârtie creponată. 
La final, prin metoda interactivă turul galeriei, copiii au recunoscut emoțiile redate de legumele 
colegilor şi au oferit titluri de: Cea mai haioasă legumă, Cea mai veselă, Cea mai colorată, Cea mai 
încruntată etc. 

Legumele copiilor au fost aşezate pe holul grădiniței în expoziția pentru zâna toamnă. 
La finalul activității copiii au fost invitați să se prindă de mâini şi să danseze hora legumelor 

vesele. În această activitate au fost implicați toți copiii, indiferent de nivelul de dezvoltarea, de 
abilitățile socio-emoționale, etc. Au fost încurajați în permanență şi s-a scos în evidență fiecare 
comportament dezirabil, lăudabil pentru a întări motivația în rândul copiilor.  

Toți copiii au primit diplome pentru munca depusă în activitatea „Legume cu emoții” 
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LEPOIEV GABRIELA MARINELA 
 
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Timișoara 
Titlul  activității:” Copacul Toamnei” 
Coordonatorul activității: prof. Lepoiev Gabriela Marinela 
Numărul preșcolarilor: 30 preșcolari 
Scopul activității:  

➢ formarea deprinderii de a lipi într-un spaţiu dat folosind tehnici şi ustensile cunoscute. 
Educarea atenţiei şi a simţului estetic; consolidarea deprinderii de a avea o poziţie corectă la 
masă. 

Obiectivele educaționale ale activității: 
-să răspundă corect, coerent şi cursiv la întrebările adresate;  
– să descrie aspecte generale al anotimpului toamna; 
– să se exprime corect din punct de vedere gramatical;  
– să respecte tehnica de lucru şi etapele realizării lucrării; 
– să-şi aprecieze efortul depus la activitate. 
 
Desfășurarea activității:  

Introducerea în activitate și captarea atenției preșcolarilor am realizat-o printr-o scurtă 
discuție despre anotimpul toamna, cât şi prin intuirea materialului didactic.Se prezintă o planşă prin 
care sunt redate etapele realizării temei . Prima dată vom lipi copacul, iar apoi vom lipi coroana. Vom 
lua copacul în mână, îl vom aşeza pe planşetă şi vom aplica lipiciul pe parte albă. Lipiciul se va aplica 
de la mijloc spre exterior, iar apoi îl vom lipi în partea de jos a colii de hârtie . După  ce am lipit 
copacul ,se vor lipi frunzele. Pe frunze vom aplica lipiciul tot de la mijloc spre exterior.  

Înainte de a începe să lucrăm ,vom executa exerciţii  de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor : 
  - „Plouă!”, „Cântăm la pian!”, „Mâinile în faţă, deschidem şi închidem pumnii!”,etc.     

    Voi da semnalul de începere a lucrului . Pe parcursul activităţii voi da indicaţii cu privire la 
respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de lucru. De asemenea voi atrage atenţia asupra aplicării unei 
cantităţi potrivite de lipici, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării. Voi da indicaţii acolo unde este 
cazul . 
 
Rezultate:  
a. lucrări realizate de copii; 
 b. expoziţie cu lucrările preșcolarilor în sala de grupă.  
 
Evaluare: aprecieri verbale, expoziţie cu lucrările elevilor.  
 
Mediatizare: expoziţie cu lucrările elevilor, informarea părinţilor pe WhatsApp. 
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LISENCHE FRANCISCA IOANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „La braț cu toamna” 
CLASA: Clasa pregătitoare C 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Lisenche Francisca Ioana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Leon Dănăilă”, orașul Darabani, județul Botoșani 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Pentru că frumosul din natură, manifestat prin culori deosebite și forme sonore, are o 

influență binefăcătoare asupra tuturor și mai ales al copiilor, trebuie să-i învățăm să observe și să se 
apropie cu emoție de acest spectacol sublim al naturii toamna, astfel încât rațiunea lor să armonizeze 
cu sensibilitatea. Prin intermediul activităților desfășurate am încercat să-i „înarmez” pe copii cu 
cunoștințe numeroase și utile, lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a 
cerceta și de a descoperi relațiile dintre fenomenele specifice toamnei. 

Împreună cu puișorii isteți ai clasei pregătitoare am pornit cu pași timizi călătoria prin 
universul cunoașterii cu activități diverse dedicate acestui minunat anotimp ce ne încântă atât prin 
culoare cât și prin bogăție. Elevii, încântați de ce se întâmplă în jurul lor, au adus la școală frunze 
multicolore, fructe și legume cultivate în propriile grădini. Încet, cu multă răbdare și îndemânare am 
realizat câteva lucrări deosebite: am pictat un coș cu struguri, am costumat balerina cu frunze uscate, 
am realizat un colț al toamnei cu produsele duse de fiecare elev. 

În cadrul activităților am urmărit dezvoltarea simțului estetic al elevilor, să realizeze lucrări 
personalizate pline de creativitate, să-și dezvolte limbajul și imaginația prin descrierea lucrării într-un 
mod inedit și diferit de al colegilor, să-și dezvolte motricitatea mâinii prin activități specifice – tăiere, 
lipire, colorare, desenare, conturare. 

Bineînțeles că înainte de a începe o lucrare s-au purtat discuții despre toamnă și semnele ei, 
despre bucuria ce o aduce în inimile noastre. Pe lângă activitățile practice desfășurate i-am învățat și 
poezii („Crizantema”, „Mărul”, ”Noul an de școală”), cântecele („A, a, a acum e toamnă, da”, „A venit 
pe dealuri toamna”). 
 
O parte din rezultatele muncii noastre: 
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LOZBĂ-ȘTIRBULEAC DANIEL 
TEMA ACTIVITĂȚII: "Stopăm Dopajul! Consumăm Alimente Sănătoase!" 
CLASA: II+III simultan 
CADRU DIDACTIC: Lozbă-Știrbuleac Daniel 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Rediu, comuna Rediu, județul Iași 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
1. ARGUMENT 
Deoarece Toamna răsplătește munca tuturor agricultorilor, oferindu-le roade bogate în minerale și 
vitamine, cu prilejul celebrării celei de-a cincea ediții a Zilelor Erasmus (ERASMUS DAYS), în perioada 
14-16 octombrie 2021, elevii și preșcolarii de la Școala Gimnazială Rediu (comuna Rediu, județul Iași) 
au realizat și votat cele mai reușite lucrări plastice având ca temă combaterea dopajului în rândul 
sportivilor juniori (9-16 ani), precum și formarea unor obiceiuri sănătoase de hrănire cu produse 
naturale, cât mai proaspete. Cele mai bune lucrări au fost incluse și în produsele finale ale proiectului 
european Erasmus+ Sport “DORGIS” (2021-2022, www.dorgisproject.eu). 
 
2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
Perioada desfășurării activității: 14-16 octombrie 2021, cu prilejul Zilelor Erasmus (Erasmus Days) și a 
Zilei Internaționale a Alimentației. Elevii au lucrat individual în tot acest timp, iar aprecierea lucrărilor 
s-a realizat online, prin intermediul paginii instituției de pe rețea de socializare Facebook. 
Scopul activității a fost recunoașterea importanței hrănirii cu produse naturale pentru sănătatea și 
dezvoltarea echilibrată a organismului copiilor, a necesității practicării unui sport recreativ curat (fără 
consum de substanțe chimice ce pot avea efecte adverse nocive, chiar mortale, asupra sportivilor), 
stimularea imaginației, dezvoltarea abilităților artistice, întărirea stimei de sine și a încrederii elevilor 
în propriile forțe. 
Obiectivele propuse au fost: realizarea unor lucrări plastice care sa respecte tema propusă, 
dezvoltarea abilităților practice, dezvoltarea simțului artistic, critic și autocritic. 
Resursele materiale folosite: bloc de desen A4, acuarele, creioane colorate, hârtie, lipici. 
Activități: vizionarea unor prezentări PPT / filme educative de pe YouTube despre pericolele 
dopingului și avantajele unei alimentații sănătoase despre dopajul realizarea unor desene sau picturi 
în tehnici variate respectând tema dată. 
 
3. PRODUSUL FINAL 
Creațiile elevilor au fost expuse pe holul școlii și pe pagina de Facebook a instituției. Elevii participanți 
au fost recompensați cu diplome, fructe de sezon și materiale promoționale ale proiectului Erasmus+ 
Sport “DORGIS” (www.dorgisproject.eu). 
 

 
 

http://www.dorgisproject.eu/
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LUNGU ANA-MARIA 
Proiect educațional 

“Toamna, zâmbet și culoare” 
 
 

Prof. Înv. Primar Lungu Ana-Maria 
Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Jud. Gorj                                                  

 
      ARGUMENT  

          FFrruummoossuull  ddiinn  nnaattuurrăă,,  mmaanniiffeessttaatt  îînn  ccuulloorrii  şşii  ffoorrmmee  ssoonnoorree,,  aarree  oo  iinnfflluueennţţăă  bbiinneeffăăccăăttooaarree  aassuupprraa  

ccooppiiiilloorr..  TTrreebbuuiiee  ssăă--ii    îînnvvăăţţăămm  ssăă  oobbsseerrvvee  şşii  ssăă  ssee  aapprrooppiiee  ccuu  eemmooţţiiee  ddee  aacceesstt  ssppeeccttaaccooll  ssuubblliimm  aall  

nnaattuurriiii,,  aassttffeell  îînnccââtt  rraaţţiiuunneeaa  ssăă  aarrmmoonniizzeezzee  ccuu  sseennssiibbiilliittaatteeaa..  
  SCOPUL PROIECTULUI:  

 Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.  

 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna.  

OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii 

ştiinţifice; 
 Formarea simţului şi gustului estetic; 
GRUP ŢINTĂ: elevi din ciclul primar, cadre didactice. 
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi .  
RESURSE: 
Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 
Temporale: 18 octombrie -26 noiembrie 2021; 
Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, reviste şcolare, cameră video, 
aparat foto, diplome, laptop, materiale în powerpoint;  
MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

  Valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi al cadrelor didactice; 

  Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 

  Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din scoala, din judeţ, din ţară, prin 
participarea la concursuri şcolare cu lucrări ale elevilor; 

 Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
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MAGHEȚ ALINA 
TITLUL ACTIVITĂȚII: “FRUNZE DE TOAMNĂ”  
CLASA/GRUPA: Grupa mică 
CADRU DIDACTIC: MAGHEȚ ALINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic Vlad Țepeș- Grădinița P.P. 28 Timișoara  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Activitatea aleasă face parte din Domeniul estetic și creativ, având ca 
scop identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al copiilor, prin realizarea unor 
picturi folosind materiale din natură. Toamna a venit cu pași rapizi și a lăsat în urmă zilele călduroase 
de vară. Copiii grupei mici din cadrul Grădiniței P.P. 28 au învățat o scurta poezioară  despre frunza 
arămie care se desprinde din capac și care se lasă căzută pe pământ în bătaia vântului și a ploii. Copiii 
recită poezia iar apoi admiră de la fereastră tabloul pictat de Zâna Tomna. 
Toamna 
Uite, frunza ruginie 
Se desprinde de pe ram, 
Ploaia rece și grăbită 
Bate, pic, pic, pic la geam. 

După realizarea momentului de Captare a atenției prin intermediul poeziei, copiii sunt 
anunțați că urmează să picteze ”frunze de toamnă” (Anunțarea subiectului și a obiectivelor). Copiii 
vor denumi culorile pe care frunzele le au toamna. Urmează  prezentarea conţinutului și dirijarea 
învățării. Copiii vor veni la măsuță și se vor așeza pe scăunele și se va face intuirea materialului 
folosit: -Ce aveți voi pe măsuțe?( foi galbene, frunze naturale, lipici, tempera și pensule.  Se prezintă 
și se analizează modelul.  Voi analiza împreună cu copiii modelul cu ajutorul următorelor întrebări: -
Ce culori au frunzele folosite? ( Maro , Rosu ,Galben, Portocaliu, Verde ) -Cum am lipit eu aceste 
frunze? -Ce am folosit pentru a picta frunzele? -Cum vi se pare lucrarea mea? (Explicarea şi 
demonstrarea tehnicii de lucru) Le voi arăta copiilor cum vor lipi frunzele și cum vor picta: -Luam 
frunzele în mânuțe și cu ajutorul lipiciului le vom lipi pe foaia galbenă. După ce frunzele au fost lipite, 
cu ajutorul temperei, le vom picta. Se fac exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici a mâinii. Aceste 
exerciții le vom efectua spunând : ”Ploua pic , pic , pic , Ploua și mai tare,  Bate vantul, tare, tare! Apoi 
urmează realizarea propriu-zisă a lucrărilor. După efectuarea  exercițiilor,  copiii vor primi semnalul 
de începere a lucrului. În timp ce ei lipesc , eu voi supraveghea modul de lucru și le voi oferi suport la 
nevoie.  Voi da explicații individuale acolo unde este cazul, le voi reaminti să picteze întreaga 
suprafată a frunzelor și să lucreze curat. După ce timpul alocat picturii s-a scurs, voi da semnalul de 
încetare a lucrului. Apoi voi asigura feed-back-ul.  Copiii vor fi întrebați, „Care a fost tema zilei de 
astăzi?” -„Ce activități am desfășurat?” -„Ce materiale didactice am folosit?” -„Care a fost rezultatul 
muncii noastre?” Se evaluează activitatea,  lucrările realizate au fost lăsate pe măsuţe iar copiii vor 
porni în şir unul după altul împreună cu educatoarea să privească lucrările, să le prezinte şi să le 
analizeze . Se vor face aprecieri colective și individuale referitoare la desfășurarea întregii activități. 
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MAIER ANA- MARIA   
TOAMNA- anotimpul roadelor bogate 

 
              Coordonator: Prof. înv. primar- Maier Ana- Maria   

FFrruummoossuull  ddiinn  nnaattuurrăă,,  mmaanniiffeessttaatt  îînn  ccuulloorrii  şşii  ffoorrmmee  ssoonnoorree,,  aarree  oo  iinnfflluueennţţăă  bbiinneeffăăccăăttooaarree  aassuupprraa  

ccooppiiiilloorr..  TTrreebbuuiiee  ssăă--ii    îînnvvăăţţăămm  ssăă  oobbsseerrvvee  şşii  ssăă  ssee  aapprrooppiiee  ccuu  eemmooţţiiee  ddee  aacceesstt  ssppeeccttaaccooll  ssuubblliimm  aall  

nnaattuurriiii,,  aassttffeell  îînnccââtt  rraaţţiiuunneeaa  ssăă  aarrmmoonniizzeezzee  ccuu  sseennssiibbiilliittaatteeaa..  

        PPrriinn  ccrreeaarreeaa  uunnuuii  mmeeddiiuu  eesstteettiizzaanntt,,  ffrruummoossuull  ppăăttrruunnddee  ccaa  uunn  sseennttiimmeenntt  bbiinneeffăăccăăttoorr  îînn  cceellee  mmaaii  

aaddâânnccii  zzoonnee  aallee  vviieeţţiiii  ssuufflleetteeşşttii,,  rrăăssccoolleeşşttee  eemmoottiivviittaatteeaa,,  sseennssiibbiilliizzeeaazzăă,,  îînnvviioorreeaazzăă..  
SCOPUL PROIECTULUI:  

 Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.  

 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile 
anotimpului toamna.  

 Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor ceva 
practic-util. 

 Pregătirea  elevilor pentru o viaţă activă, pt. perpetuerea tradițiilor și obiceiurilor legate de muncile 
cîmpului.  

 Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul şi viaţa. 

 
OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii 

ştiinţifice; 
 Formarea simţului şi gustului estetic; 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
GRUP ŢINTĂ: elevi din clasei a II- a A, cadre didactice. 
 
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi .  
 
RESURSE: 

Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 

Temporale: 6-22 octombrie 2021; 

Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, reviste şcolare, cameră video, aparat 
foto, diplome, laptop, materiale în powerpoint;  
 
MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

  Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

  Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 

  Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
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DISEMINARE: 

 panouri informative; 

 expoziţii cu lucrările copiilor;serbare; 

 C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 

 mediatizarea proiectului şi activităţilor pe site-ul www.didactic.ro. 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  
Activitatea nr. 1 
Titlul activităţii: Toamna în tradiții și obiceiuri 
Data/ Perioada: 6-22 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a II- a A  
Descrierea activităţii: Se vor viziona materiale PPT  cu imagini despre toamnă. Se va studia dicţionarul 
pentru explicarea unor cuvinte necunoscute. Elevii vor intona cântece despre toamnă. 
Modalitaţi de evaluare: Se va realiza o fişă pentru portofoliu cu una din poeziile recitate de către copii.  

     
      Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Toamna în culori 
Data/ Perioada: 6-22 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a II- a A 
Descrierea activităţii: Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii  vor reda 
chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare.  

http://www.didactic.ro/
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Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor, participarea cu cele mai reuşite lucrări la concursuri 
şcolare de creaţie plastică. 

                                         
                                                
                                                
Activitatea nr. 3 
Titlul activităţii: Ghicitori despre toamnă 
Data/ Perioada: 9- 22 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a II- a A  
Descrierea activităţii: Ghicitorile sunt îndrăgite de elevi, astfel sunt culese ca şi fructele, cu mult 
entuziasm. Se prezintă în faţa clasei personaje din fructe și legume despre semne  anotimpului toamna, 
flori de toamnă.  
Modalitaţi de evaluare:  Se completează o fişă pentru portofoliu cu ghicitori, ele sunt scrise pe frunze şi 
fructe de toamnă. Apoi se organizează concursul “Cine ştie mai multe ghicitori? “ 
                                               Ghicitori 
 
 
Mere mari cu biberon                                                
Au crescut la noi în pom.  

Perele 
Rotunjoare colorate, 
În cămară sunt păstrate 
Şi cu ele curăţate 
Faci plăcinte minunate. 

Merele 
Boabele îi sunt mărgele, 
Însă în ciorchini stau ele. 
Must şi vin din ele fac, 
Cui îi dai, zău că îi plac!  

Strugurele 
Din cămăşi făcută-i toată 
De scoţi una,                              
Plângi pe toată.               
                                      Ceapa 

 

                                                   

Şade mândră-ntr-un picior, 
Lăudându-se oricui – 
Că ea poartă-n al ei spate 
Cămăşi albe şi verzui! 

Varza 
Ţăruş galben ascuţit 
În pământ şade înfipt, 
Cine este?  L-aţi ghicit? 

Morcovul 
Mere roşii mari şi creţe 
Stau proptite între beţe. 

Rosiile 
În bărcuţe stau culcaţi 
Laolaltă patru fraţi. 

Mie, cel mai mult îmi plac 
Când îi simt în cozonac. 

Nuca 
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Activitatea nr. 4 
Titlul activităţii: Colaj  
Data/ Perioada: 6- 22 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Participanţi: elevii clasei a II- a A 
Descrierea activităţii:Elevii sunt anunţati care este următoarea temă şi împreună cu ei se aleg frunze, 
semințe, fructe pentru realizarea colajului de toamnă. Materialele vor fi alese de culori, forme şi mărimi 
diferite.  
Modalitaţi de evaluare: Elevii vor  aprecia şi evalua  lucrările.. Activitatea se va încheia cu o expoziţie cu 
lucrările elevilor. 

      
    

Activitatea nr. 5 
Titlul activităţii: Figurine din legume 
Data/ Perioada:16—22 octombrie 2021 

     Participanţi:  elevii clasei a II- a A 
Descrierea activităţii: Pentru reuşita acestei activităţi se va cere şi ajutorul părinţilor copiilor, aceştia fiind 
implicaţi în alegerea legumelor necesare realizării figurinelor.. Cu multă îndemânare, copiii vor da o nouă 
înfăţişare legumelor. 
Modalitaţi de evaluare:  La sfârşitul activităţii elevii vor aprecia critic şi autocritic lucrările realizate. Şi 
părinţii copiilor îşi  vor exprima părerile legate de lucrările realizate de către copii lor.. Se va realiza o 
expoziţie cu noua înfăţişare a legumelor. Această activitate se dorește a fi un model pentru părinţi, legat 
de modul cum îşi pot petrece timpul liber alături de copiii lor. 

 
Activitatea nr. 6 
Titlul activităţii:  SERBARE și Expoziţie- Frumoasa şi bogata toamnă online 
Data/ Perioada: 21 octombrie 2021 
Locul de desfăşurare: online 
Participanţi: elevii clasei a II- a A 
Descrierea activităţii: Organizarea unei expoziţii  și a unei serbări pentru a omagia  roadele toamnei- 
fructe şi legume, flori, cereale. 
Modalitaţi de evaluare: poze pentru realizarea unui CD cu aspecte  
ale activităţii desfăşurate. 
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MALANCIUC DANIELA BEATRICE 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Ziua recoltei” 
CLASA: a IV-a C 
CADRU DIDACTIC: prof. MALANCIUC DANIELA BEATRICE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ”NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Obiective propuse: 
-să cunoască importanţa și beneficiile legumelor și fructelor asupra sănătății fizice a omului; 
-să învețe să prepare diferite rețete culinare cu legume și fructe; 
- să-și manifeste imaginatia creatoare privind aranjarea produselor pentru a trezi interesul colegilor 
vis a vis de preparatul lor; 
-să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
Metode şi tehnici de lucru: explicaţia, conversaţia, expunerea, munca independentă, exerciţiul, 
demonstraţia. 
Forme de organizare: frontal, individual 
Materiale folosite: ustensile de bucătărie (bol, tocător, cuțit, lingură, răzătoare, etc), legume și fructe 
de toamnă. 
Descrierea activității: 
 În fiecare an școala noastră organizeză ”Ziua Recoltei”. La această activitate participă toate clasele 
ciclului primar. Fiecare clasă trage la sorți o legumă sau un fruct, iar din acesta trebuie să prepare 
diferite rețete. După ce s-a finalizat prepararea produselor, adică ora de gătit, fiecare clasă prezintă 
produsele finale pe o ”tarabă”. Elevii din celelalte clase trec pe la ”tarabe” și se servesc cu produsele 
care îi atrag. Astfel elevii au posibilitatea să guste diferite rețete preparate de colegii lor. Dacă găsesc 
că o anumită rețetă a fost deosebită, atunci acordă acelei ”tarabe” de unde s-au servit un 
stiker/abțibild (de obicei este o legume/ fruct). Clasa care acumulează cele mai multe puncte este 
câștigătoare. 
Pe parcursul unei zile de școală, s-au derulat activitățile: 
1.Comunicare în limba română: 
  Prezentarea cărții ”Ziua recoltei” unde se lecturează textul ”Noi sărbătorim Ziua recoltei” și 
se poartă discuții pe baza textului citit.  
 Elevii își vor nota în caiete rețetele pe care doresc să le pregătească și ingredientele + 
materialele de care au nevoie. 
2. Arte vizuale și abilități practice: 

Elevii vor pregăti ”bunătăți” – fiind împărțiți în 4 grupe de lucru. Fiecare grupă pregătește o 
altă rețetă. Un grup pregătește salată de cartofi, altul ”frigărui” din fructe, al treilea prăjitură din 
dovleac iar ultima grupă pregătește salată de fructe. 
3. Dezvoltare personală  
 Elevii își pregătesc produsele și le prezintă pe o ”tarabă” care este decorată cu fructe și 
legume. Ei cântă cântece specifice temei, degustă bunătățile de la celelalte ”tarabe”, acordă punctaje 
pentru cel mai bun preparat degustat. 
 La final, clasa câștigătoare primește un dovleac uriaș pe care îl va scobi pentru a confecționa 
un felinar cu ocazia sărbătorii ”Sfântului Martin”, sărbătoarea lampioanelor. 
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MARCU ADINA- MIHAELA 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu 
Cadru didactic: prof. Marcu Adina- Mihaela 
Domenii: Domeniul Științe, Domeniul Estetic și Creativ, Domeniul Om și Societate 
Activități: Cunoașterea mediului, Activitate artistico- plastică, Activitate practică 
Titlul activității: „Parfum de toamnă” 
Tema activității: „Flori și frunze în culori de toamnă” 
Grupa: Mare „Disney”, 5-6 ani, nivelul II 
Scop: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la anotimpul toamna 
Obiective:  
 O1 - să coloreze crizanteme folosind culori potrivite; 
 O2 - să lipească elementele componente ale tufănicii pe supotrul dat; 
 O3 - să redea crizanteme utilizând tehnica picturii prin ștampilare cu cartof; 
 O4- să lipească frunzele pe rochița zânei toamna; 
 O5- să picteze frunze de toamnă folosind culori specifice anotimpului. 
Desfășurare: 

Preșcolarii grupei mari sunt implicați în activitatea de consolidare a cunoștințelor și 
deprinderilor plastice și practice referitoare la anotimpul toamna. Captarea atenției se realizează prin 
apariția zânei toamna care îi motivează în vederea participării active la activitate pentru a fi 
recompensați cu „frunze de aur”. Zâna toamnă le aduce copiilor un plic cu trei frunze diferit colorate 
(galben, maro, portocaliu). Fiecare frunză are scris pe ea cu „praf magic de toamnă” cuvinte magice 
care indică sarcina de lucru, astfel: frunza galbenă – „Cum arată zâna toamnă?” (caracteristici), frunza 
maro – „Cântă și recită”, frunza portocalie: „Echipe colorate” (munca pe echipe). În prima parte a 
activității preșcolarii enumeră, pe baza unor imagini, caracteristicile anotimpului toamna făcând 
referire la aspecte ale naturii, legume, fructe, flori de toamnă, activitatea omului în aotimpul toamna. 
Activitatea zilei continuă cu recitarea poeziei „Crizantema” și cântecul „Ploiță – ploiță, mândră 
crăiță”. Apoi sunt formate cele cinci echipe colorate și fiecare echipă primește o sarcină de lucru: 
colorarea unor crizanteme, lipirea unei tufănici, pictarea unei crizanteme prin ștampilare cu o felie de 
cartof, realizarea rochiței zânei toamna și pictarea frunzelor de toamnă în culori specifice. Activitatea 
se încheie cu discutarea produselor activității, aprecieri colective și individuale din partea zânei 
toamna și recompense pentru copii.  

 

         



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

243 
 

 

 

 

 

 

          



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

244 
 

 

 

MARCU ELENA  
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ PĂLTINOASA, JUD.SUCEAVA 
BALUL TOAMNEI 
„Ce frumoasă este toamna 
Cu al ei dans de culori, Mii şi mii de frunze-n aer Se înalţă către nori. 
 
Se înalţă dansând-n aer, Apoi vin tot aici, jos 
Se aştearnă pe alee Covor moale şi pufos.” 
ARGUMENT: 
„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, 
nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” - Eugene Ionesco 
Proiectul vine în sprijinul copiilor pentru integrarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna, pentru a 
le dezvolta dragostea de a învăţa într-un mediu propice, încurajându-le creativitatea, lucrul în echipă, 
spiritul competitv, competenţele comunicaţionale. 
SCOP: 
Consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna. 
Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul din mediul înconjurător. 
OBIECTIVELE URMĂRITE: 
   Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul; 
   Formarea simţului şi gustului estetic;     Formarea aptitudinilor literar-artistice; 
   Formarea deprinderilor de a participa la concursuri tematice. 
GRUP ŢINTĂ: clasele  pregătitoare-IV  
ORIZONT DE TIMP: 22 octombrie 2021 
 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 
- activităţi de amenjare a spaţiului cu decoraţiuni
 specifice anotimpului toamna; 
- activităţi de costumare a personajelor; 
- concurs de recitarea de poezii şi interpretare de cântece; 
- concurs „Gustă şi ghiceşte”; 
- probă de îndemânare; 
- probă de confecţionare decoraţiuni „Simbolul toamnei”; 
- probă de dans pentru cei mici; 
- moment distractiv. 
LOCAŢIA: Sala de clasa 
EVALUARE: 
- portofoliu cu poze; 
- diplome de participare la concursuri. 
ECHIPA DE PROIECT: 
Director , 
Prof. Mihăilă Mircea C-tin 
       Coordonator proiect, Prof.înv primar Marcu Elena 
      Colaboratori, Prof înv primar, Nutu Mihaela 
                                Prof. Înv primar ,Marcu Nicolae 
                                Prof înv primar,Cojocar Elena 
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MARIN IONELA  
TEMA ACTIVITĂȚII:  “RAPSODII DE TOAMNĂ” 
 
CLASA/GRUPA:  Grupa mare 
 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Înv. Preșc. Marin Ionela 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Domeniul Estetic și Creativ – “Toamna când sosește, / Naturii aur 
dăruiește!” 
 
GRUPUL ȚiNTĂ:  Grupa mare 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

✓ Formarea priceperii și deprinderii de a realiza creații artistice; 
✓ Stimularea creativității, sensibilității și a gustului pentru frumos; 
✓ Educarea voinței, a atenției, a spiritului de ordine și disciplină. 

OBIECTIVE : 

* Cognitive: 

❖ Să precizeze câteva caracteristici ale anotimpului toamna; 
❖ Să denumească culorile pe care le vor folosi în realizarea subiectului lucrării; 
❖ Să realizeze armonia cromatică în mod creativ. 

* Afective 

❖ Să aprecieze frumosul din mediul înconjurător; 
❖ Să manifeste încredere în forțele proprii; 
❖ Să participle la aprecierea lucrărilor colegilor sau a lucrării proprii. 

* Motrice 

❖ Să efectueze exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor; 
❖ Să respecte poziția corectă a corpului față de masa de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie. 
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MARIN LILIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Copacul Toamnei”- DOS/ Activitate practică 
CLASA/GRUPA: Mare- Buburuzelor 
CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar MARIN LILIANA 
UNITATEA ȘCOLARA: Grădinița cu program normal și prelungit Micii Poznași 
Scopul:Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică 
Dimensiuni ale dezvoltării:  

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor 
Comportante vizate:  

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate specifice vârstei 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 
Desfășurarea activității: 

Se va purta o discuție cu Zâna Toamnă despre anotimpul cu acelaș nume, aspecte 
caracteristice, fenomene ale naturii, îmbracaminte, elemente specifice anotimpului, sărbători și 
obiceiuri de toamnă. Se prezintă o planșă prin care sunt redate etapele realizării temei. Se fac mai 
întâi câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii.  

Pe parcursul activității voi da indicații cu privire la respectarea cerințelor și a tehnicilor de  lucru. De 
asemenea voi atrage atenția asupra aplicării unei cantitățipotrivite de lipici, pentru a păstra aspectul 
îngrijit al lucrării. Îi voi stimula și încuraja pe copii să lucreze frumos și îngrijit. Prima dată vom lipi 
copacul. Aplicam lipici și îl asezam pe foaia colorată. Copiii au primit mai multe foi cu frunze colorate 
pe care le vor decupa dupa contur și le vor lipi atât pe copac cât și în partea de jos a paginii. Acestia 
vor decupa razele soarelului si le vor lipi corespunzator. Dupa ce au decupat și lipit toate elementele 
necesare realizarii lucrării aceștia vor desena cu carioca siluetele  pasărilor călătoare.Lucrările vor fi 
expuse la panou și evaluate de copii. 
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MARIȘ IOANA 
Tema activității: Proiect tematic „Pe cărările Toamnei” 
Clasa: Pregătitoare 
Cadru didactic: Prof. înv. primar Mariș Ioana 
Unitate școlară: Școala Gimnazială Lunca Bradului, jud. Mureș 

Argument:  
Toamna, prima zână din anul școlar, ne provoacă să o descoperim în toată splendoarea ei. Și 

noi cei mici, aflați la început de drum, ne-am propus o săptămână dedicată toamnei.  
Am optat pentru proiectul „Pe cărările toamnei” din dorința de a implica elevii clasei 

pregătitoare în descoperirea și cunoașterea principalelor aspecte și caracteristici ale anotimpului 
toamna. Multitudinea materialelor pe care ni le oferă acest anotimp, varietatea culorilor și a 
schimbărilor ce au loc în natură, atrag atenția copiilor, îi fascinează și încântă.  Noi dascălii avem 
ocazia să punem în valoare și să dezvoltăm aptitudinile artistice, plastice, creative ale micuților 
școlari, ajutându-i să descopere frumosul în tot ceea ce ne înconjoară și cu precădere în fascinanta 
natură.  

Scopul proiectului: dezvoltarea capacitătii de cunoastere și întelegere a mediului 
înconjurător, precum și stimularea curiozităţii pentră investigarea acestuia. 

Competențe:  
- Stimularea interesului pentru activități extracurriculare;  
- Dezvoltarea simțului estetic; 
- Respectarea opiniilor celorlalți; 
- Aprecierea corectă, după criterii date a produsului final. 
Resurse:  

Umane:    - elevii clasei pregătitoare – 17 
- părinții elevilor 
- învățătoarea 

Materiale: - fișe, planșe, jetoane, obiecte de scris/colorat/pictat, produse de papetărie 
- laptop, retroproiector, telefon 
- fructe, legume de toamnă 
- cărți, reviste, atlase. 

Metode didactice: observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică, braistorming-ul, 
problematizarea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, munca independentă 

Metode de evaluare: Observarea sistematică, fişe de lucru individuale și collective, expoziţii 
cu lucrările elevilor, fotografii. 

Desfășurarea activității: Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă în timpul şi după orele de 
curs, pe parcursul unei săptămâni. Materialele utilizate au fost pregătite anterior iar elevii au lucrat 
de-a lungul mai multor ore.  
Activități realizate: 

- salată de fructe; 
- cântece, poezii și povești despre anotimpul toamna; 
- calendarul toamnei; 
- harta conceptuală „Toamna” desene, imagini decupate; 
- jocuri și activități de mișcare. „Vânătoarea fructelor de toamnă„, „Adunatul 

cartofilor”, „Cel mai frumos dovleac” etc.; 
- căsuța păsărelelor – lucrare colectivă cu părinții. 
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MATEI DANIELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII꞉ “ROATA TOAMNEI” 

CLASA/GRUPA꞉ MARE 

CADRU DIDACTIC꞉ MATEI DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ꞉ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PERIȘORU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII꞉ 

      SCOPUL ACTIVITĂȚII꞉ 

✓ Imbogățirea cunoştinţelor copiilor despre transformările naturii specifice anotimpului 
toamna. 

✓ Dezvoltarea capacității copiilor de a descrie imagini, obiecte. Educarea unei exprimări orale 
corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;  

✓ Dezvoltarea deprinderii de a grupa obiecte (castane, sâmburi, frunze) după un anumit criteriu 
(mărime, culoare); Dezvoltarea capacității de a exprima verbal actiunile efectuate utilizând 
propoziții adecvate. Dezvoltarea capacității de a colabora la rezolvarea unor sarcini în 
perechi sau în grup.  

✓ Formarea capacității de exprimare prin muzică. Formarea capacității de receptare a lumii 
sonore şi a muzicii. 

      OBIECTIVE OPERAȚIONALE꞉ 

• să precizeze caracteristicile obiectelor, alimentelor din imagini specifice anotimpului toamna;  

• să recite clar şi expresiv poezii; 

• să se exprime corect în propoziții: så dea răspunsuri corecte la ghicitori prin lipica de buline 
sub imaginea ce prezintă răspunsul corect al acestora; reprezintă; 

• să formeze şirul crescător al frunzelor galbene și şirul descrescător al celor roșii; să constituie 
mulțimi de obiecte după criteriul mărimii;  

• să numere obiectele unei mulțimi; 

• să intoneze corect cântece despre anotimpul toamna; să asocieze cântecelor mişcări 
sugerate de text. 

       Activitatea s-a desfășurat sub formă de concurs între echipe. La captarea atenției a apărut Zâna 
Toamnă și le-a adus niște probe de trecut/rezolvat pentru a o face bucuroasă, astfel încât să poată 
trimite și ea pe Pământ vreme frumoasă. Fiecare probă îi trece printr-un moment din marele proiect 
tematic aflat în desfășurare “Pe cărările toamnei”. Copiii au de grupat, de raportat cifra la cantitate, 
de formulat propoziții, de răspuns la ghicitori și de intonat cântece de toamnă învățate. Sarcinile 
transmise sunt simple și clare. Materialul folosit este bogat, variat și potrivit cerințelor activității. 
Activitatea se încheie cu recompensarea copiilor pentru efortul și implicarea lor. 
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MAXIM GEORGETA - RAMONA  
TEMA ACTIVITĂȚII:  Toamna când sosește naturii dăruiește 
Grupa Mare D 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar Maxim Georgeta Ramona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.27, Structura Grădinița P.P. Nr.3 
Localitatea : Timișoara , jud. Timiș 
DOMENII:  Domeniul Estetic și creativ, Om și societate 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi  
ARGUMENT: 
 Culorile vii și calde ale toamnei ne încântă privirea și sufletul, astfel trebuie să observăm și să 
apreciem frumosul din natură în oricare anotimp. Preșcolarilor trebuie sa li se cultive simțul 
esteticului încă de la cele mai mici vârste prin intermediul lucrărilor din cadrul activităților pe domenii 
experiențiale. Astfel, prin crearea unui mediu estetizant, frumosul va acapara simțul estetic al 
copilului și îl va sensibiliza.  
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, 
precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.  
OBIECTIVE: 
 - descrierea schimbărilor care au loc toamna în mediul înconjurător;  
- realizarea corepondenței între culori, forme și obiecte ale mediului înconjurător;  
- utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene naturale;  
- realizarea unor lucrări ce implică imaginație și creativitate.  
RESURSE MATERIALE: imagini, cărți, albume, fișe de lucru, coli A4, creioane colorate, acuarele, 
semințe, filmulețe, videoproiector  
RESURSE UMANE: 30 PREȘCOLARI 
 RESURSE TEMPORALE: 3 săptămâni 
 Descrierea proiectului:  
 Proiectul s-a desfășurat pe perioada a trei săptămâni, timp în care am discutat și consolidat 
informațiile despre toate schimbările care au loc în anotimpul toamna: ce fructe și legumele de 
toamnă se coc  , începe să scadă temperatura, păsărele călătoare migreagă spre țările calde, frunzele 
verzi ale copacilor se prefac în culori variate: roșii, galbene, orange, maro și părăsesc coroara bogată 
a copacilor formând covoare viu-colorate și stufoase. În cadrul activităților copii au folosit diferite 
tehnici de pictură , scobire și lipire prin care au  surprins surprizele  toamnei .  
 În cadrul activității copiii au audiat și cântat cântecelele Toamna, , Acum e toamnă, da!, 
Toamna cea bogată  și Bate vântul frunzele. La finalul activităților , lucrările au fost postate în grupă și 
evaluate în cadrul Turul galeriei, astfel încât  preșcoalrii au putut aprecia cele mai reușite și creative 
lucrări realizate pe parcursul săptămânilor. 
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MĂCĂU DINU MARIA ALEXANDRA 
Tema activității: Carnavalul Toamnei 
Clasa Bucurei, pregătitoare B 
Cadru didactic: Măcău Dinu Maria Alexandra 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Ploiești 
  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
           Activitatea s-a desfășurat cu un colectiv format din 25 de elevi, având ca scop principal 
stimularea creativității, dar și cultivarea sensibilității artistice, precum și îmbunătățirea relațiilor de 
prietenie și a muncii în grup. 
          În vederea desfășurării activității, elevii au adunat frunze uscate din curtea școlii, moment 
oportun și pentru discuții referitoare la anotimpul toamna și la bogățiile ei. 
          Împreună cu elevii clasei pregătitoare B am hotărât să punem în valoare bogățiile și frumusețile 
toamnei prin realizarea unor lucrări originale, îmbinând o suită de tehnici de lucru. 
         FRUCTELE VESELE 
         Elevii au decorat fructe și legume, obținând diverse animăluțe. Astfel, au fost folosite o 
multitudine de obiecte decorative: scobitori, ochișori mobili, hârtie colorată, frunze uscate, flori, 
sârmă plușată, mărgele. 
         EU ȘI CORPUL MEU 
         Elevii au realizat un tablou din frunze, reprezentând corpul omenesc, prilej cu care am discutat 
despre părțile corpului. 
         PREZENTAREA COSTUMELOR 
         Deoarece am organizat un carnaval al toamnei, elevii au fost costumați specific acestei 
sărbători. Au defilat si si-au prezentat costumele, dând dovadă de creativitate. 
 
Activitatea a fost foarte reușită, elevii realizând lucrări deosebite, iar în final, în urma turului galeriei, 
și-au apreciat munca cu corectitudine, făcând aprecieri în ceea ce privește originalitatea, acuratețea 
lucrării, finalizarea acesteia. 
Produsul final: expoziție de creații 
Evaluarea a fost realizată folosindu-se metoda ,,turul galeriei”. 
Pe parcursul activității elevii au audiat cântece de toamnă și au primit explicații în vederea 
desfășurării acesteia în condiții optime. 
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MĂGUREAN MARIA CRINA 
Titlul activității:Toamna în culori 
Propunător: prof. Măgurean Maria Crina 
Disciplina: Limba română 
Activitatea Toamna în culori, din cadrul Proiectul educațional național, Rapsodiii de toamnă, 
urmărește caracterul interdisciplinar al învățării, iar pentru realizarea acesteia am gândit  activități 
care exploatează cunoștințele, abilitățile, atitudinile fiecărui elev implicat, prin folosirea teoriei 
inteligențelor multiple. Teoria inteligenţelor multiple constituie o altenativă a muncii diferenţiate, o 
strategie modernă de instruire interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor 
şcolare. 
Grupul țintă este reprezentat  de un număr de 8 elevi ai clasei a VI-a B, Școala Gimnazială Baia-Sprie, 
Maramureș. 
Durata: Activitatea se desfășoară pe o durată de 2 săptămâni.  
Obiective: 

• Valorizarea tipului de inteligenţă predominant şi cultivarea stimei de sine; 

• Utilizarea unei game variate de oportunităţi de învăţare pentru  implificarea performanţelor 
în însuşirea cunoştinţelor, demonstrarea aptitudinilor, manifestarea atitudinilor despre 
toamnă. 

• Cultivarea gustului estetic, interdisciplinaritatea.  
Finalitate/evaluare: Expoziţie cu produsele elevilor; Album cu fotografii din timpul activităţilor. 
Rezultate înregistrate: 
• au fost stimulate şi folosite diferitele aptitudini şi talente, elevii demonstrând potențialitate 
maximă; au fost valorificate propriile experienţe prin explorarea contextelor; s-a cultivat stima de 
sine pozitivă prin sporirea încrederii în abilităţile personale; a fost stimulată motivaţia intrinscă; 
informaţia a fost transmisă multimodal; demersul didactic a fost mult mai diversificat, profesorul 
având rol de ghidare; 
s-au realizat conexiuni între diverse arii curriculare, aparţinând domeniilor care determină diferitele 
inteligenţe; s-a promovat înţelegerea la nivel intra, interpersonal şi multicultural. 
Activităţi: 
1.Aplicarea unui chestionar pentru identificarea tipurilor de inteligență multiplă. 
https://tic-grecu.weebly.com/uploads/2/1/4/8/21486800/chestionar-inteligente-multiple-1.doc 
Responsabilități:  

Tipul de inteligență Reprezentanți Exemple 

Inteligență 
interpersonală 

Iulia D Colaborează,organizeză,rezolvă probleme în 
interacțiunea cu ceilalți. 

Inteligență corporal-
Kinestezică 

Iulia D dans reprezentativ , pe muzica lui Antonio Vivaldi, 
Anotimpurile, Toamna. 

WhatsApp Video 2021-11-09 at 19.59.42.mp4
 

Inteligență muzicală Paula B reinterpretarea piesei, Lasă-mi, toamnă pomii 

verzi
WhatsApp Audio 2021-11-05 at 17.05.28.mp4

 
Inteligența lingvistică NataliaP 

Alexia C Teodora G 
Toamna darnică, Dialog cu toamna, Crăiasa Toamnă 
A fost..., Toamna 

https://tic-grecu.weebly.com/uploads/2/1/4/8/21486800/chestionar-inteligente-multiple-1.doc
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Inteligența 
intrapersonală 

Daria   colaj de versuri aparținând marilor nostri poeți, 
rânduri  dedicate toamnei. 

Inteligența spațial-
vizuală 

Etelka T ; Marcus P tablouri în acuarelă 

Inteligența naturalistă Alexia  C imagini/fotografi care surprind toamna, în timpul 
vizitei, la țară, la bunici; coș ornamental de fructe și 
legume.  
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MEGYEȘ ANDREI  
TEMA ACTIVITĂȚII: Concurs ~Toamna în versuri~ 
CLASA: a III-a A (25 de elevi) 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Andrei Megyeș 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 
 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei săptămâni, cuprinzând următoarele activități: 
- Desenarea unei ”mascote” a toamnei. 
- Plimbare în parcul din apropierea școlii, unde elevii au făcut observații asupra 

caracteristicilor anotimpului toamna. 
- Exerciții sub formă de joc pentru a descoperi rime potrivite unor cuvinte date. 
- Audiție muzicală: Toamna, de Antonio Vivaldi. 
- Realizarea unor lucrări artistice cu tema ”Toamna”. 
- Organizarea unui concurs de creații literare cu tema ”Toamna în versuri”, urmat de 

prezentarea acestora în fața clasei. 
 Elevii s-au implicat cu entuziasm în activitățile propuse, și-au manifestat creativitatea și au 
fost ”recompensați” de Zâna Toamnă cu nuci și mere. 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

260 
 

 

 

 

MIHAI CRISTINA 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

„PADUREA CU LEGUME” 
Excursie de verificare si evaluare a cunostintelor 

 
Pădurea Copiilor este un program de mediu cu o componentă puternic educațională, care își 
propune dezvoltarea comunităților din sudul tarii, aflate în dificultate și schimbarea de mentalități. 
Pentru dezvoltarea comportamentelor, deprinderilor si atitudinilor, sunt organizate evenimente cu 
un puternic stimul formativ-educativ, precum recoltarea legumelor. 
„Padurea cu legume” este destinatia aleasa pentru a evalua copiii, astfel desfasurarea in cadrul 
naturii, stimuleaza si antreneaza in permanenta prescolarii pentru activitatea curenta. Descrierea, 
observarea, analiza si culesul legumelor sunt elementele principale prin care prescolarii 
demonstreaza ca ceea ce au invatat este real, demonstrat si argumentat prin pura realitate. 
SCOP / OBIECTIVE  GENERALE: 

• Promovarea voluntariatului și a implicării sociale; 

• Promovarea unei vieți sănătoase 

• stimularea şi dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător 
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. 

  OBIECTIVE  SPECIFICE: 
 La sfarsitul excursiei, prescolarii trebuie sa fie capabili să: 

• să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi 
interdependenţa dintre ele;  

• să manifeste disponibilităţi în a participa la acţiuni de protejare şi îngrijire a mediului, 
aplicând cunoştinţele dobândite; 

• sa denumeasca legumele si fructele de toamna, modul de folosire al acestora; 

• sa precizeze forma si culoarea legumelor intalnite in natura 

• sa cunoasca importanta legumelor in alimentatia zilnica a omului  

• sa prezinte interes pentru mediul inconjurator si calitatea vietii din mediul invecinat 

• să se implice in recoltarea legumelor ca ulterior sa le pastreze la murat 
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MINDA CORINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Coșul cu legume și fructe vesele ” 
Clasa   I  B  
CADRU DIDACTIC: Minda Corina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ”Al. Mocioni” Ciacova, Timiș 
ARGUMENT: „Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă”  Michel de 
Montaigne. Alimentaţia joacă un rol foarte important în menţinerea sănătăţii de-a lungul întregii vieţi 
Hrana este esențială pentru viață  -  îi dă corpului energia necesară pentru a funcționa și ne ajută să 
creștem. Oamenii de specialitate recomandă, consumarea unei diete bogate în fructe și legume pe 
lângă alte alimente de bază, pentru evitarea bolilor. 
SCOPUL PROIECTULUI  
Conștientizarea importanței consumului de fructe și legume.  
OBIECTIVE  
Formarea capacității de a selecta fructele si legumele de toamnă.  
Cunoșterea importanței fructelor și legumelor pentru o alimentție sănătoasă. 
Dramatizare – ”Despre ce  vorbesc fructele și legumele  din coșul toamnei?” 
Conceperea și realizarea unor lucrări ce implică imaginație și creativitate.  
RESURSE: 

      a)materiale:fructe şi legume proaspete,afişe,postere,materiale necesare 

colajului,calculator,carton duplex,aparat de fotografiat,diplome,vase,tacâmuri,echipament de 

bucătarie 

      b)umane:învăţătoarea,elevii. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă. 

ORGANIZAREA PROIECTULUI 
ACTIVITĂȚI din cadrul proiectului 

• Selectarea informaţiilor despre importanţa alimentelor şi a alimentaţiei sănătoase-
prezentare power point a acestor teme într-un mod atractiv sub formă de evaluare 
interactivă. 

• Se prezintă informații despre modul sănătos de viaţă şi de hrănire,importanţa alimentaţiei 

sănătoase în dezvoltarea personalităţii umane. 

• Dramatizare – ”Despre ce  vorbesc fructele și legumele  din coșul toamnei?” 

• „Sănătatea din farfurie” – lipire imagini cu alimente ȋn funcţie de importanţa lor in 

alimentatia sănătoasă. 

• Audierea unor cântece și poezii despre fructe și legume. 

• Salata de fructe . 

• Confecționarea  unor  ”fructe și legume vesele” prin aplicarea de ochi expresivi . 
EVALUAREA: 
-Portofoliile elevilor; 
-Expoziţia realizată cu lucrările elevilor; 
-Albumul de fotografii din timpul activităţilor; 

-Proba practică de pregătire a salatelor de fructe şi legume. 
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MIREUȚĂ MARIANA 
Tema activității: Toamnă veselă- Figurine diverse realizate din fructe și legume 
Clasa: a III-a 
Unitatea școlară: Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” 
Cadru didactic: Mireuță Mariana 
Loc de desfășurare: sala de clasă 
Participanți: 20 de elevi 
Tip de activitate: interdisciplinară 
Argument: 

Activitatea  urmărește dezvoltarea creativității și a originalității elevilor, îndemnându-i să vină 
cu idei cât mai îndrăznețe și tehnici cât mai variate pentru diversele sculpturi din fructe și legume pe 
care le-au avut de realizat. În mânuțele harnice cartoful care e bun doar prăjit, dar este nesănătos, 
varza al cărei miros și gust adesea nu sunt agreate de copii, ardeiul, vânăta, conopida sau broccoli au 
căpătat chipuri amuzante, iar culoarea și mirosul lor au stârnit pofta și curiozitatea copiilor pentru a 
le gusta. 

Activitatea își propune și să cultive interesul elevilor pentru un stil de viață sănătos. 
 
Obiective operaționale: 
O1 – să realizeze din fructe sau legume diferite figurine; 
O2 – să-și dezvolte creativitatea prin creearea unor figurine ingenioase; 
O3 -  să manifeste originalitate și să înțeleagă importanța consumului de fructe și legume; 

Descrierea activității. 

   Am început activitatea prin realizarea unei prezentări pentru fiecare fruct și pentru fiecare 
legumă în parte, am identificat după gust toate fructele și legumele, am identificat forma fiecăreia și 
am stabilit asemănări cu obiecte, ființe, personaje. Am discutat despre importanța consumlui de 
fructe și legume, am identificat locul pe care acestea îl ocupă în piramida alimentelor. 

 După ce au făcut cunoștință cu fructele și legumele, elevii s-au gândit să le personalizeze. Ei 
au realizat diferite figurine, animăluțe și monstruleți folosindu-se de legume și fructe. 

  
Rezultate :  

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante;  
• Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul școlii și pe grupul clasei. 
  

 Evaluare :  

• Expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate;  
• Realizarea unei prezentări PowerPoint; 
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MISĂRCIU LIDIA  

TOMA IOANA 
GRÃDINIŢA  P.P. 25 IAŞI 
NIVELUL GRUPEI: NIVEL I 
EDUCATOARE: Misărciu Lidia & Toma Ioana 
PROIECT  DE  ACTIVITATE 
DOMENIUL EXPERIENŢIAL:Domeniul estetic şi creativ 
DENUMIREA ACTVITÃŢII: Educaţia artistico-plastică   
TEMA PLASTICÃ:  punctul plastic elaborat 
SUBIECTUL PLASTIC: ,, Frunzele toamnei” 
TEHNICA DE LUCRU: Pictură cu beţişorul nazal 
TIPUL ACTIVITÃŢII: Formare de priceperi şi deprinderi 
SCOPUL ACTIVITÃŢII: 
S1 – Formarea priceperii şi deprinderii de a realiza punctul plastic; 
S2 – Stimularea creativităţii, sensibilităţii şi a gustului pentru frumos; 
S3 – Educarea voinţei, a atenţiei, a spiritului de ordine şi disciplină; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
Pe parcursul şi la sfarşitul activităţii copiii vor fi capabili: 
* Cognitive: 
OC1 – să precizeze câteva caracteristici ale anotimpului toamna; 
OC2 – să descrie  frunzele naturale indentificând culorile toamnei şi elementele de limbaj plastic; 
OC3 – să denumească culorile pe care le vor folosi în realizarea subiectului plastic; 
OC4 – să elaboreze punctul prin atingerea beţişorului pe foaie; 
OC5 – să realizeze armonia cromatică în mod creativ; 
* Afective 
OA1– să aprecieze frumosul din mediul înconjurător; 
OA2 – să manifeste încredere în forţele proprii; 
OA3- să participle la aprecierea lucrărilor colegilor sau a lucrării proprii; 
* Motrice 
OM1- să efectueze exerciţii de încalzire a musculaturii fine a mâinilor; 
OM2 – să respecte poziţia corectă a corpului faţă de masa de lucru pentru o bună  coordonare oculo-
motorie. 
STRATEGIA DIDACTICÃ 
METODE  DIDACTICE:exerciţiul,observaţia,conversaţia, explicaţia, demonstraţia. 
DESFÃSURAREA  ACTIVITÃŢII 
După  ce intuim materialele de pe mese şi  le  explic copiilor modul de lucru , fiecare lucrează pe fişa 
proprie. Copiii care au nevoie de ajotor sunt spijiniţi pentru a realiza lucrări de calitate. Se realizează 
o expoziţie de lucrări apoi primesc stimulente. 
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MITROI ANAMARIA 
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu 
Cadru didactic: prof. Mitroi Anamaria 
Domenii: Domeniul Științe, Domeniul Estetic și Creativ, Domeniul Om și Societate 
Activități: Cunoașterea mediului, Activitate artistico- plastică, Activitate practică 
Titlul activității: „Legendă de toamnă” 
Tema activității: „Sfântul Martin” 
Grupa: germană combinată „Dino”, 3-6 ani 
Scop: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la vremea de toamnă și sărbătoarea 
lampioanelor 
Obiective:  
 O1- să lipească elementele decorative pe suportul dat, pentru a confecționa lampionul; 
 O2- să coloreze cerul toamnei folosind culori potrivite și să lipească frunze colorate pe 
coroana copacului;  
 O3- să coloreze lampionul cu culorile preferate; 
 O4- să picteze cerul zilei și al nopții, folosind culori potrivite; 
 O5- să realizeze diferite desene care îl reprezintă pe Sf. Martin în diverse ipostaze 
Desfășurare: 

La activitatea de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor plastice și practice referitoare la 
sărbătoarea lampioanelor, captarea atenției preșcolarilor grupei germane se realizează prin apariția 
calului Sfântului Martin, care îi motivează în vederea participării active.  

Calul Sfântului Martin le spune copiilor legenda Sfântului Martin, exemplu de bunătate și 
smerenie și îi roagă să realizeze, în echipe, diferite activități legate de sărbătoarea lampioanelor. 
Fiecare grupă are o sarcina de lucru. Preșcolarii încep prin a enumera, pe baza unor imagini,faptele 
deosebite făcute de către Sf. Martin, obiceiurile care s-au păstrat, legate de această sărbătoare, 
caracteristicile vremii în acest anotimp, diferențele dintre zi și noapte, fac experimente legate de 
lumină și întuneric, cântă „Laterne, Laterne”, „St. Martin” și „Ich geh mit meiner Laterne”.  

Apoi sunt formate grupe și fiecare echipă primește o sarcină de lucru: lipirea unor 
elementele decorative pe suportul dat, pentru a confecționa lampioane, colorarea cerului toamnei 
folosind culori potrivite și lipirea frunzelor colorate pe coroana copacului, colorarea lampioanelor în 
culorile preferate, pictarea cerului zilei și a nopții. 

 
Activitatea se încheie cu parada lampioanelor și recompense pentru copii, care vor fi 

împărțite cu drag între colegii de grupă, conform tradiției.  
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MIUȚĂ ALINA-MARIA 
Tablou de toamnă 

Prof.înv.primar Miuță Alina-Maria 
 
Arta reprezintă un extraordinar mijloc de exprimare a creativității copiilor încă de la o vârstă 

fragedă, când abilitățile de comunicare sunt încă limitate. Selectarea anumitor metode, tehnici și 
procedee didactice duc la exprimarea originalității, la stimularea creativități,  precum și  a gândirii 
critice. 

În cadrul unei lecții integrate, pe durata unei zile, elevii clasei a IV-a A, de la Școala 
Gimnazială Nr. 3 Cisnădie, au luat contact cu anotimpul toamna astfel: 

În cadrul orei de Șiințe ale naturii, am discutat despre componentele unei plante și rolul 
acesora, despre condițiile necesare unei plante pentru a se dezvolta și care sunt asemănările și 
deosebirile dintre plante și oameni. Au avut și un exercițiu de imaginație; și-au ales o floare și prin 
prizma emoțiilor au încercat să le comunice colegilor cum cred ei că se simte acea plantă în cele 
patru anotimpuri. 

 În cadrul orei de Educație civică, a avut loc o dezbatere cu privire la normele de 
comportament, precum și cele morale cu privire la plante. Am trasat concluzii privind importanța 
plantelor și a protecției mediului.  

În cadrul disciplinei de Limba și literatura română, elevii au audiat o poveste, în care 
personajul principal era un copac, care a trecut prin tot felul de aventuri și a experimentat o mulțime 
de emoții și sentimente. 

Ulterior, în cadrul orei de Arte vizuale și abilități practice, elevii au fost provocați să transmită 
printr-un exercițiu cromatic, trăirile experimentate cu ocazia audierii poveștii. La finalul zilei, 
desenele au fost expuse și analizate, în cadrul turului galeriei. 

Am urmărit prin aceste activități formarea unor deprinderi de a mânui instrumentele, de a 
dezvolta sentimente estetice, precum și formarea capacităților de percepere, trăire, înțelegere și 
exprimare a mesajului artistic. 

Știind că stimularea creativității plastice și capacitatea copiilor în cadrul acestor activități duc 
spre libertatea sentimentelor, creșterea stimei de sine, a încrederii în sine, pot spune că școlarii 
realizează de fiecare dată cu plăcere exercițiile cromatice și manifestă o atitudine de mulțumire față 
de propriile produse. 

Am apreciat faptul că elevii au făcut instinctiv o prezentare asociind culorile care transmit 
senzația de cald/rece cu sentimente precum veselie/tristețe, iar nuanțele de gri le-au asociat cu 
ignoranța, indiferența. 
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MOMOI LILIANA-MONICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,SĂRBĂTOAREA DOVLEACULUI - HALLOWEEN ” 
 CLASA:  a-VII-a /aVIII-a 
CADRU DIDACTIC: MOMOI LILIANA-MONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIKES KELEMEN-ZAGON, jud.COVASNA 
 
ARGUMENT 
 

Toamna este anotimpul culorilor, al roadelor bogate,al visării...... 
Sărbătoarea Dovleacului este o tradiţie de toamnă a locului,o alternativă  la celebrul  
Halloween. 

26 Octombrie a fost declarată Ziua Internaţională a dovleacului,iar cum toamna este   
însuși,,artistul”,ne-am propus să acordăm atenţie acestui eveniment,stimulând capacităţile 
creative,intelectuale şi afective ale elevilor prin diferite activităţi. 

Frumusețile și bogățiile care ni le oferă natura,în acest superb anotimp,trezesc în noi impulsul 
creativ.De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna, și să punem în valoare, parfumul și 
culoarea ei, prin desene, pictură, colaje, aplicații cu materiale din natură, dând frău liber imaginației 
creatoare și artistice prin intermediul culorii și a imaginației. 

În acest sens am propus elevilor să realizeze un desen  care să pună în valoare această 
sărbătoare a dovleacului. 
 
OBIECTIVE 

-Să-și stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice,desene,pictură. 
-Să cânte,să recite poezii despre toamnă 
-Organizarea unei expoziții cu lucrările elevilor  

 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

Am realizat o atmosferă plăcută în sala de clasă-băncile așezate în semicerc iar masa este 
decorată cu legume și fructe,astfel încăt fiecare elev să beneficieze de o bună imagine de 
ansamblu.Întreaga activitate s-a desfășurat pe mai multe secțiuni. 

Captarea atenției s-a făcut pe un fundal sonor al cântecului,,Toamna”,unde elevii au recitat poezii 
despre toamnă,iar elevii mai mari au trebuit să compună poezii cu ajutorul unor cuvinte date 
(sărbătoare,dovleac,tradiţie,halloween....). 

Activitatea s-a derulat cu secțiunea ,,Cel mai frumos dovleac”- unde copii au dat  frîu liber 
imaginației creatoare.Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse iar satisfacțiile în concordanță cu 
acestea, când elevii au trebuit să-și prezinte creațiile proprii.  

Elevii de clasa a VIII-a au dorit să  facă o surpriză clasei pregătind preparate atât dulci cât şi sărate 
având ca ingredient  principal dovleacul, pe care le-au savurat  cu drag. 

 
În încheiere se fac aprecieri despre lucrările realizate și implicarea în activitate. 
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MODRESCU GEORGIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Copacul Zânei Toamnǎ” 
GRUPA : Mare  
GRĂDINIȚA: ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM”, BUCUREȘTI  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Argumentul proiectului: Toamna este unul dintre anotimpurile cele mai pline de culoare, de belṣug, 
de bucurie. Copiii au observat transformarile suferite de natura de-a lungul a douǎ luni, septembrie ṣi 
octombrie, ṣi sunt ȋncântaṭi sǎ se joace cu frunze, sǎ le culeagǎ ȋn bucheṭele, sǎ le admire nuanṭele ṣi 
sǎ creeze cu ajutorul lor mici opera de artǎ. De asemenea, copiii iubesc sǎ foloseascǎ plastilina ȋn 
creaṭiile lor. De aceea m-am gândit sǎ realizǎm un concurs de creaṭie, ȋn care sǎ ȋmbinǎm plǎcerea de 
a lucra cu frunze, cu bucuria de a lucra cu plastilinǎ. Astfel copiii au fost liberi sǎ foloseascǎ plastilina 
pentru a decora, cât mai inedit, “Copacul Zânei Toamnǎ”.  
Scopul proiectului:  
• consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la caracteristicile anotimpului toamna;   
• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații artistico-plastice;  
• trezirea inreresului copiilor pentru observarea frumuseṭilor din naturǎ ȋnconjurǎtoare ṣi 
sensibilizarea acestora faṭǎ de forme ṣi culori deosebite.  
Obiectivele proiectului:  
• identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea unora dintre acestea prin intermediul 
modelajului; 
• formarea capacitǎṭii de a prezenta un produs realizat; 
• cultivarea dragostei față de natură ṣi frumos 
Desfǎṣurarea activitǎṭii:  
O pǎpuṣǎ a fost transformatǎ ȋn Zâna Toamnǎ, pe rochia ei fiind prinse diferite elemente 
caracteristice toamnei. Copiii le-au identificat pe acestea sub formǎ de joc si au vorbit despre culorile 
ȋn care toamna a  ȋmbrǎcat natura. Apoi copiii au primit foi de hârtie pe care era desenat un copac 
desfrunzit. Zâna Toamnǎ le-a cerut sǎ foloseascǎ plastilinǎ ṣi sǎ modeleze frunzele copacului ṣi 
covorul de frunze cazute sub crengile acestuia ṣi sǎ adauge alte elemente care pot aminti de o zi 
minunatǎ de toamnǎ, ȋn creaṭia lor. La final, copiii ṣi-au prezentat lucrǎrile ṣi au spus care lucrare le 
place ṣi de ce. Zâna Toamnǎ i-a premiat pe fiecare sub forma unei frunze desprinse din rochia ei. 
La acest concurs au participat 16 copii, lucrarea fiecǎruia dintre ei fiind apreciatǎ atât de colegi cât ṣi 
de educatoare. 
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MORARU ELENA-DANIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Struguri veseli ” 
CLASA/GRUPA: clasa I A  
CADRU DIDACTIC: Moraru Elena-Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: „Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano ” , Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

• Scopul lecției : educarea simțului estetic al elevilor, prin realizarea unor lucrări plastice, prin 
îmbinarea mai multor tehnici.  

• Obiectivele lecției : 
1. să realizeze o lucrare îngrijită, corectă din punct de vedere  tehnic,prin aplicarea metodelor 
de lucru cunoscute ( decupare , lipire, îndoire )  
2. să observe imagini cu anotimpul toamna, pentru evidențierea elementelor distincte ale 
acestui anotimp  
3. să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit  

 4. să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile 
adecvate 
Descrierea activității propriu-zise : 

• Se asigură climatul și condițiile necesare desfășurării unei ore de Arte vizuale și abilități 
practice  

Captarea atenției s-a realizat cu ajutorul unor imagini  de toamnă; elevii au  recunoscut anotimpul și 
elementele distincte ale acestuia , față de celelalte anotimpuri. S-a prezentat planșa model și tehnica 
de lucru:  Fiecare elev a primit un sablon al ciorchinelui, pe care l-au decupat. Apoi au primit fasii de 
hartie colorata, roz sau mov, pentru a forma „broboanele”. Acestea s-au realizat prin rularea pe 
deget a fasiei de hartie , apoi a urmat lipirea lor pe sablonul verde.  

Turul galeriei : La finalul activității, fiecare elev a jurizat lucrarile altor trei colegi. Am premiat și lăudat 
toti elevii pentru această activitate cu o diplomă de participare. 
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MOSESCU ANTOANELA EMANUELA 
PROIECT EDUCATIV: Lirica populară românească – Tradiţii şi obiceiuri 
 
„Limba română este limba vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman, 
cuprinzând provinciile dunărene romanizate, din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii 
şi până în zilele noastre” (Al. Rosetti, 1968). 
Tradiţiile româneşti sunt/reprezintă dovezile vii şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele să ne 
determine să le uităm. De asemenea, copiii sunt cei în măsură să înţeleagă specificul poporului din 
care fac parte idealurile, aspiraţiile care sunt reflectate în obiceiurile locuitorilor şi creaţiile 
meşteşugarilor. 
În primul rând, copilul trăieşte admiraţia faţă de creaţiile populare din momentul în care îţi ascultă 
străbunicii cum istorisesc poveşti pline de adevăr, personajele oglindesc calităţile ţăranului român, iar 
glasul duios păstrează datina nepotrivită. 
Folclorul literar reprezintă o formă aparte a culturii populare al cărei mesaj se transmite cu ajutorul 
cuvântului din generație în generație. 
Dansul, poezia, cântecul ocupă un loc important în zilele noastre. Evenimentele lumii moderne şi 
timpul neiertător nu trebuie să ne facă să uităm tradiţiile transmise din generaţie în generaţie. 
Literatura populară trebuie să se regăsească în sufletul fiecărui român. Tradiţiile şi obiceiurile 
populare joacă un rol important în procesul de formare a personalităţii elevului. Şcoala trebuie să 
asigure informaţii despre folclorul zonei din acre provine fiecare elev şi de a le dezvolta interesul 
pentru tradiţii, obiceiuri, artă populară şi transmiterea lor mai departe. 
1. Analiza de nevoi 
În realizarea acestui proiect am pornit de la dorinţa de a insufla elevilor cel mai de preţ lucru pe care 
îl moştenesc, o noţiune întreagă şi anume tradiţia.  
 Proiectul reprezintă încercarea de a reda cărţii locul cuvenit, de a educa elevii să preţuiască cartea. 
De-a lungul timpului am realizat activităţi extracurriculare care au avut succes, fapt ce m-a 
determinat să continui aceste activităţi într-un proiect educaţional, urmând să: 
asigur condiţiile optime pentru desfăşurarea unor activităţi educative, extracurriculare într-un climat 
favorabil; 
încurajez cooperarea dintre elevii din zone geografice şi medii diferite; 
promovez valorile culturale; 
mobilizez elevii şi cadrele didactice în realizarea unor materiale, expoziţii; 
impulsionez elevii pentru a-şi descoperi, evidenţia şi valorifica aptitudinile şi talentele; 
extind aria cooperării prin realizarea activităţilor extraşcolare şi concretizarea ideilor în desfăşurarea 
unor expoziţii, spectacole, seminarii; 
promovez valorile culturale, cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor în cele patru zone geografice 
diferite: Ardeal, Moldova, Muntenia şi Oltenia. 
 
2. Motivarea 
Învăţământul românesc trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale în 
contextul unei societăţi care este într-o permanentă schimbare. 
Dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român încă de la o 
vârstă fragedă, se considerăun succes: 
rezultate deosebite, concretizate prin diplome, premii oferite la sfârşitul activităţilor; 
respectarea valorilor fundamentale ale folclorului românesc (moldovean); 
impactul pozitiv asupra familiei. 
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3. Scopul 
asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea unor activităţi educative, extracurriculare într-
un climat cald; 
cunoaşterea de către copii a normelor de conduită morală într-o societate democrată, bazată pe 
respectul faţă de valori. 
4. Obiecitve 
dezvoltarea interesului pentru, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor locale; 
trăirea experienţelor pozitive; 
cunoaşterea activităţilor din cadrul unei instituţii de cultură care le poate influenţa pozitiv propria 
formare şi educare. 
5. Parteneri 
Unităţi de învăţământ din municipiul Galaţi; 
Biblioteca „V.A. Urechia” – Galaţi; 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
Biblioteca municipală pentru copii reprezentată de Lucia Veliche 
Şcoala Gimnazială Sfinții Împărați , Galaţi – responsabil prof. Moşescu Antoanela-Emanuela, profesor 
de limbă şi literatură română 
6. Periodicitate 
Activităţile se vor desfăşurat pe perioada întregului an şcolar 2021-2022; 
7. Grup ţintă 
elevii claselor V-VIII; 
părinţii 
cadrele didactice; 
profesori de limbă şi literatură română 
comunitatea locală 
specialiştii instituţiilor partenere; 
bibliotecile; 
8. Metode şi tehnici de lucru 
dezbateri; 
întâlniri; 
expoziţii; 
desene; 
vizionări de filme; 
programe cultural-artistice; 
concursuri; 
seminarii; 
ore de lectură; 
9. Resurse materiale 
materiale: cameră foto digitală, aparat foto, telefon(fax), acces internet, consumabile, sală de clasă; 
financiare:  fonduri proprii; 
sponsorizări, 
10. Loc de desfăşurare 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechea” – Galaţi; 
Şcoala Gimnazială Sfinții  Împărați  – Galaţi; 
Școala Gimnazială MIRON COSTIN , Galați; 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” – Galaţi. 
11. Evaluare 
desene; expoziţii; creaţii literare; serbări. 
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MUNTEANU DANIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII:TOAMNA  ÎN OCHI DE COPIL 

CLASA a II a A 

CADRU DIDACTIC:Prof.înv.primar MUNTEANU DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:LICEUL ,,KOROSI CSOMA SANDOR,, oraș COVASNA  

Județul  COVASNA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

     Argumentul proiectului: 
 
     Zilele trec şi se scurg uşor-uşor din clepsidra timpului. 
 A venit toamna cu alaiul ei de frunze în nuanțe colorate! Frunzele gălbui, roşietice, ruginii plutesc 
alene în văzduhul parfumat de rodnica ,,Toamnă"! Se simte în aer că este toamnă şi că vara ne-a 
părăsit pentru încă un an. 
  Toamna este anotimpul roadelor bogate , reprezintă un anotimp al descătuşării culorilor fructelor, 
legumelor, florilor, frunzelor copacilor.În aer plutește  o paleta de culori armonioase asemenea unui 
spectacol de lumimi. 
   Bogățiile toamnei ,dar mai ales culorile ei le putem reda prin pictură, desen,colaje ,aplicatii cu 
materiale naturale pe care elevii au posibilitatea să le utilizeze pentru a da frâu imaginației. 
   Scopul proiectului: 

• Cunoașterea schimbărilor survenite odată cu apariția toamnei 

• Educarea simțului estetic al elevilor  
 
   Obiective; 

• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații artistico-plastice 

• stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor referitoare la caracteristicile 
anotimpului  toamna 

• exprimarea sentimentelor față  de frumusețile  și bogățiile ei 
 

  Activități: 

• Prezentatea poveștii ,,Frunza ,,de Emil Gârleanu (ppt) 

• ,,Coșul cu fructe ,,-tehnici combinate  

• ,,Copacul toamnei,,-pictura  
 

Resurse:elevii clasei a II a A 
Temporare :4 ore 
Materiale :fise printate ,acuarele,bețișoare de urechi,pensule ,bloc de desen 
Produs final:expoziție cu lucrările elevilor 
Evaluarea lucrărilor se realizează prin Turul galeriei 
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MUNTEANU OANA-FELICIA 
Prof. Munteanu Oana-Felicia 
Clasa a III-a C 
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați 
Titlul activității: „Toamna- foșnet, zâmbet și culoare” 
Scopul activității: conştientizarea necesităţii relaţionării cu celelalte persoane; 
Obiective urmărite: 

• consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna ; 

• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații artistico-plastice; 

• sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul şi viaţa; 

• formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs realizat. 
Descrierea activității: 
Din dorința de a mai ieși din cotidian și de sub rigurozitatea în care se desfășoară orele de curs, în 
contextul pandemic în care ne aflăm, am propus spre desfășurare o activitate cu forma de 
organizare, pe echipe.   
Timpul îndelungat  în care am fost nevoiți să desfășurăm activitățile on-line i-a afectat mult pe elevi, 
îndepărtându-i unii de ceilalți, devenind individualiști și mai puțin atenți la ceilalți și la nevoia de a-i 
avea aproape. 
Odată cu întoarcerea la școală, am simțit necesară această activitate pentru a-i aduce împreună, 
pentru a le reaminti cum e să lucrezi într-o echipă, să colaborezi, să împarți sarcini și responsabilități 
iar în final să împarți bucuria reușitei. 
Ca sarcină de lucru au avut de realizat un tablou/ aranjament de toamnă, cu materiale din natură. 
Echipele au fost formate din 4-5 elevi și au fost alese în funcție de apropierea de domiciliu, fiind 
necesară întâlnirea de strângere a materialelor, ideilor, în prealabil, în timpul liber. 
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MURESAN DIANA 
GRUPA: mijlocie 
TEMA ANUALĂ: Când, cum şi de ce se întâmplă? 
SUBTEMA: ,,Toamna, stăpâna din țara noastră” 
TEMA ACTIVITĂTII: ,,Ne jucăm, greierașul îl ajutăm” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ALA1+ADE) 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (consolidare și verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) 
COMPONENTA ACTIVITĂȚII: 

▪ Activități de dezvoltare personală - Întâlnirea de dimineață 
▪ Jocuri și activităti didactice alese : 

            Alfabetizare: ,,Cartea Toamnei"  
Artă: ,,Proviziile din cămara Furnicutei - modelaj 
Joc de rol: ,,De-a greierele și furnica” 

▪ Activităţi pe domenii experienţiale:  
Domeniul stiintă (Cunoașterea mediului): 
Joc didactic: ,,Să facem un tablou de toamnă!” 
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual; 
SCOP: Consolidarea si aplicarea cunostintelor și deprinderilor însușite în legătură cu diferite 

aspecte ale anotimpului toamna;  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE  
- să descrie imaginile date; 
- să identifice corect elementele reprezentative anotimpului toamna; 
- să completeze un tablou de toamnă cu ajutorul imaginilor selectate; 
- să traseze diferite elemente grafice învătate în spatiul dat; 
- să modeleze plastilina, prin miscări translatorii, circulare, de aplatizare, de adâncire; 
- să interpreteze rolul de furnică și greiere, interacţionând în bună înţelegere cu partenerii de 

joc într-o admosferă distinsă, plăcută; 
STRATEGII DIDACTICE: 

            a. Metode si procedee: conversația, observația, explicația, problematizarea, demonstrația, 
exerciţiul, jocul de rol, munca în perchi și echipă, analiza produselor activității. 
            b. Material didactic: casă din polistiren, laptop, decor de toamnă, creioane colorate, imagini 
de toamnă, planșete, plastilină, siluete reprezentând furnică și greiere. 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 
DURATA: 2 ore. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Culea, L. (2009). Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie - O provocare?. Pitești: 

Editura Diana. 
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) (2008). Ministerul Educaţiei Cercetării şi 

Tineretului. 
3. Gavra, R. (2008). Totul...pentru copil - Ghid pentru educatoare şi directori. Pitești: Editura 

Diana. 
4. Preda V. (2005). Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti: Editura Miniped. 
5. Walsh K.B., Hansen K.A., Kaufmann R. (1999). Crearea claselor după necesităţile copililui. 

București: Editura C.E.D.P. Step by Step. 
6. Tomşa Gh. (2005). Pedagogie preşcolară şi şcolară. Bucureşti: Editura V&I Integral. 
7. Varzari E., Taiban M., Manasia V., Gheorghian E. (1971). Cunoaşterea mediului înconjurător şi 

dezvoltarea vorbirii – Metodică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 
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SCENARIUL ZILEI 
 
Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază pe pernuțe în cerc. 
Rutină: Întâlnirea de dimineață:  
Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul porneşte de 
la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, 
dându-şi din mână în mână o baghetă. În continuare se citește Prezența - se realizează prin 
întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. Un copil merge la panoul de prezență și așază 
fotografiile în coș. Apoi se poartă o scurtă discuție despre anotimp, urmată de completarea 
Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce zi 
a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. 
Prezența: copiii vor veni în față, își vor căuta poza și o vor așeza în rubrica celor prezenți. Un copil va 
așeza pozele copiilor absenți. 
Noutatea zilei - Se va realiza prin prezentarea unei căsuțe care face parte dintr-un decor de toamnă. 
Educatoarea deschide ușa casei și descoperă ce anume ascunde aceasta: un greieraș își face apariția 
și inițiază un dialog cu copiii, spunându-le că este foarte supărat că nu a reușit sa-și umple cămara cu 
provizii, iar furnica nu vrea să-l ajute și cere ajutorul prietenilor lui. 
Mesajul zilei - ,,Suntem veseli, ne jucăm/ nu e greu să lucrăm:/ dar noi vrem să rezolvăm,/ pe Greieraș 
îl ajutăm. 
Activitatea continuă cu împărtășirea cu ceilalți - Copiii sunt antrenați într-o conversație despre 
greiere și furnică, despre caracteristicile toamnei, despre bogățiile acesteia. 
Domeniul știință (Cunoașterea mediului) - Se anunță tema activității următoare: ,,Să facem un tablou 
de toamnă!” (joc didactic) și modul în care se va desfășura activitatea. 
SARCINA DIDACTICĂ: 
 Identificarea imaginilor corespunzătoare anotimpului toamna; 
 Completarea unui tablou de toamnă cu ajutorul imaginilor selectate anterior. 
       ELEMENTE DE JOC: Mânuirea materialului, aplauze, surpriza, închiderea și deschiderea 
ochilor, mişcarea. 
REGULI DE JOC: Copiii sunt așezați în semicerc. Pe căsuța cu surprize sunt așezate trei plicuri ce 
conțin elemente specifice celor patru anotimpuri ale anului. La extragerea imaginilor din plic, copiii 
vor ține mâinile la ochi. Imaginile care nu aparțin anotimpului toamna se pun deoparte - varianta 1. 
Imaginile potrivite anotimpului toamna se așază pe macheta prezentată, identificând locul potrivit 
pentru acestea (legumele în grădină, fructele în pomi, păsările pe cer, frunzele pe pământ) - 
complicarea jocului. 
    Tranziție - Se realizează prin audierea cântecului Greierele și furnica. 
Ne urcăm cu toții în Trenulețul veseliei și vom trece pe la fiecare centru, intuind materialele puse la 
dispoziție și descoperind sarcinile corespunzătoare fiecărui centru. 
   La Centrul Alfabetizare, copiii vor colora sau vor trasa diferite linii pentru a realiza elemente 
specifice toamnei. Lucrările personalizate sunt asamblate pentru a realiza ,,Cartea Toamnei”. 
   La Centrul Artă, copiii vor executa exerciții de încălzire a mușchilor mâinii. Apoi vor modela 
din plastilină provizii pentru cămara furnicuței. 
  În Centrul Joc de rol, vor interpreta rolul greierașului și al furnicuței. Fiecare copil își va alege centrul 
preferat. După gruparea pe centre, înainte de a începe lucrul, se vor face câteva exerciții de încălzire 
a mușchilor mici ai mâinii. Se amintește copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităti – 
să vorbim în soaptă pentru a nu deranja, să lucrăm frumos, să cooperăm pentru realizarea lucrărilor. 
În timp ce lucrează, copiii se bucură de monitorizarea si sprijinul educatoarei la nevoie. 
Evaluarea si încheierea activitătii - După terminarea activității pe centre se realizează analiza 
produselor activității din fiecare centru, copiii fiind felicitai. 
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Desfășurarea activității 
 

 
EVENIMENTE 
DIDACTICE 

 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi 
procedee Evaluare 

 
 
I. Captarea 
atenţiei 

     Se va realiza prin 
prezentarea elementului 
surpriză - un greieraș își face 
apariția și inițiază un dialog cu 
copiii, spunându-le că este 
foarte supărat că nu a reușit sa-
și umple cămara cu provizii, iar 
furnica nu vrea să-l ajute și cere 
ajutorul prietenilor lui.    

Conversația Observarea 
comportamentului 
copiilor; 
Stimularea interesului 
pentru  
activitate; 
 
Aprecieri verbale. 

 
II. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
 

     Se anunță copiii că vor 
desfășura activitatea  
numită ,,Ne jucăm, pe Greieraș 
îl ajutăm!”. Enunțarea 
obiectivelor se va face în 
termeni accesibili vârstei, copiii 
reținând că în activitatea 
curentă își vor reaminti 
aspectele toamnei identificate 
și în activitățile precedente. Vor 
răspunde corect la toate 
întrebările, vor pune și ei 
întrebări la rândul lor. Copiii vor 
realiza din plastilină provizii 
pentru cămara furnicii. 
 

 
Conversaţia 
Explicația 
  
 

 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 
 

 
III.Dirijarea 
învăţării 
 

Domeniul știință (Cunoașterea 
mediului) 
      Se anunță tema activității 
următoare: ,,Să facem un 
tablou de toamnă!” și modul în 
care se va desfășura activitatea. 
     Vor fi parcurse următoarele 
etape: 
     Dorința Greierașului de a fi 
ajutat de către copii să 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
Demonstrația 
Exercițiul 
Munca 
individuală 

Observarea sistematică 
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răspundă la întrebările despre 
anotimpul toamna. 
     Li se vor prezenta copiilor 
regulile jocului: 
fiecare copil va participa la joc; 
fiecare răspuns corect este 
recompensat cu un grăunte; 
copilul care a răspuns corect 
este aplaudat; 
nu vorbim neîntrebați; dacă 
știm răspunsul, ridicăm mâna. 
     Explicarea jocului: 
Educatoarea va numi pe rând 
câte un copil care să vină la 
căsuță și să extragă din plic câte 
o imagine. 
     Copilul trebuie să precizeze 
dacă imaginea aleasă este 
potrivită pentru anotimpul 
toamna. 
     Se va realiza jocul de probă: 
un copil va veni la căsuță și va 
extrage cu ochii închiși o 
imagine din plic. O va arăta 
copiilor și o va descrie - ,,Este o 
frunză galbenă. Este o ridichie 
roșie.” Apoi trebuie să răspundă 
,,Toamna sunt frunze galbene. 
Toamna nu sunt ridichi roșii. 
Răspunsul corect este aplaudat 
și recompensat cu un fruct. 
     După efectuarea jocului de 
probă se va desfășura jocul 
propriu-zis:  
     Varianta 1: respectându-se 
regulile jocului, câțiva copii vor 
extrage pe rând imagini din plic, 
pe care le vor denumi, folosind 
propoziții scurte, simple. 
     Varianta 2: (complicarea 
jocului) Copiii așază imaginile 
potrivite anotimpului toamna 
pentru constituirea tabloului: 
     Întrebare: Unde ar trebui să 
așezăm vână? 
     Răspuns: Vânăta trebuie să o 
așezăm în grădina de legume. 
     Jocul se încheie prin 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Aprecieri verbale 
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felicitarea tuturor copiilor care 
au răspuns corect și încurajarea 
celor care s-au exprimat mai 
greoi. 

IV.Obţinerea 
performanţei şi 
asigurarea 
feedback-ului 
 

    Tranziție - Se realizează prin 
audierea cântecului Greierele și 
furnica. 
    ALA I - Alfabetizare - Artă - 
Joc de rol 
     Copiii formează un trenuleț și 
pornesc spre centre. Se intuiesc 
materialele descoperite la 
centre. Prezentarea este 
însoțită de explicațiile 
educatoarei referitoare la 
sarcinile de rezolvat, specificul 
unor materiale și rezultatele 
care se doresc a fi obținute. 
     La Centrul Alfabetizare, copiii 
vor colora sau vor trasa diferite 
linii pentru a realiza elemente 
specifice anotimpului toamna. 
Lucrările personalizate sunt 
asamblate pentru a realiza 
,,Cartea Toamnei”. 
     La Centrul Artă, copiii vor 
executa exerciții de încălzire a 
mușchilor mâinii. Apoi vor 
modela din plastilină provizii 
pentru cămara furnicuței. 
         În Centrul Joc de rol, vor 
interpreta rolul greierașului și al 
furnicuței. 
       Copiii se vor așeza la centrul 
pe care îl preferă cu precizarea 
că se pot roti după ce realizează 
sarcina la un centru. 
Hai să-ncepem lucrul 
Şi s-avem mult spor! 
     Voi îndruma activitatea în 
centre, dirijând activitatea în 
centrul Artă, urmărind ca și în 
celelalte centre să fie atinse 
obiectivele stabilite.  
     Se apreciază activitatea 
copiilor la fiecare centru de 
interes. 
Lucrul noi l-am terminat 

Conversaţia 
 
Explicaţia 
Demonstrația 
Exercițiul 
Jocul de rol 
 
 
 

Observarea sistematică 
 
Aprecieri verbale 
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Să vedem ce-am realizat 
Centrele le vizităm 
Munca s-o evaluăm. 

V.Asigurarea 
retenției și 
transferului 

      Ne vom juca „Cercuri în 
interior şi în exterior”. Voi forma 
două cercuri: unul mai mic în 
interior şi unul mai mare în 
exterior. Cercurile se vor învârti 
spre dreapta, respectiv stânga; 
la bătatia mea din palme copiii 
vor rămâne pe loc şi se vor 
cupla câte doi împărtăşindu-şi 
impresii din centrele de 
activitate: 
Ce activitate ţi-a plăcut mai 
mult astăzi? De ce? 

Explicația  
Demonstrația 
„Cercuri în 
interior şi în 
exterior” 

Analiza produselor 
activității 
 
Aprecieri verbale 

 
VI. Încheierea 
activităţii 
 

     Încheierea activităţii se face 
prin aprecieri asupra 
desfăşurării activităţii şi asupra 
comportamentului copiilor la 
activitate. 
     La sfârșitul activității copiii 
sunt răsplătiți cu aplauze și 
diplome. 

Conversația 
 

Aprecieri verbale și prin 
recompense 
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MUREȘAN CRINA-MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Toamna, anotimp cu arome și culori”  
CLASA/GRUPA: a II-a C Step by Step 
CADRU DIDACTIC: Mureșan Crina-Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”, Bistrița, Bistrița-Năsăud 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

ARGUMENT 
 Toamna este un anotimp al schimbărilor în natură, dar şi în viaţa copiilor.  În acest anotimp 
”se numără bobocii” care se îndreaptă cu paşi repezi spre un nou an şcolar. 
 Trăim într-o lume în care de multe ori valorile nu îşi mai cunosc identitatea, într-o epocă 
modernă în care televizorul, telefonul, calculatorul sunt mult mai tentante pentru copii decât lectura 
unei cărţi sau dorința de a îmbrățișa arta într-una din formele ei. Învățătoarea de la clasă are menirea 
de a le îndruma pașii elevilor către fascinanta lume a cărților, de a-i face să vadă frumosul din jurul lor 
și să creeze. 
 Prin derularea acestui proiect urmăresc o transformare reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
comportamentală. 
Scopul proiectului: 

▶dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;  

▶dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale 
orale; 

▶cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură 
comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile 
proprii. 
Obiectivele proiectului: 
● Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii care să    
conţină compoziţii literare, lucrări plastice. 
● Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la 
creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi. 
● Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 
● Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice. 
Programul activităților: 
■Prezentarea poveștii „Povestea toamnei” https://youtu.be/crsHXG-9Hrk 
■Metoda cadranelor (pliată pe textul poveștii „Povestea toamnei”) 
■Concurs cu tema ”Cu alai de toamnă”:  
a) ”Copac în culorile toamnei” – pictură; 
b) ”Chipul toamnei”/”Aromă de toamnă” (temă la alegere) - desen/colaj. 
Desfășurarea activității: 
→În prima etapă, elevii vizionează filmulețul „Povestea toamnei” https://youtu.be/crsHXG-9Hrk; 
→Urmează ca pe o fișă să realizeze 4 sarcini -prin metoda cadranelor- în urma vizionării filmulețului; 
→În ultima etapă (care se desfășoară pe parcursul a două ore) vor realiza, la alegere, o temă 
artistico-plastică în cadrul concursului ”Cu alai de toamnă”. 
Evaluarea se realizează în două etape: 
*Prezentarea fișei de lucru (metoda cadranelor). 
*Turul galeriei, unde elevii îți prezintă lucrările realizate în cadrul concursului și sunt premiați. 
Jurizarea este realizată împreună cu ei. 
 

https://youtu.be/crsHXG-9Hrk
https://youtu.be/crsHXG-9Hrk
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MUREȘAN GABRIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă 
CLASA/GRUPA: a III-a B 
CADRU DIDACTIC: MUREȘAN GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială Nr. 169 
 
Argument :  

 Toamna este un andante melancolic şi grațios care pregăteşte admirabilul adagio al iernii. -
 George Sand 

Scopul : 
 

• valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice 

• cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor 

• stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice  
 

➢ Activitatea va începe prin completarea unui rebus despre anotimpul toamna. La  
videoproiector se va vedea rebusul din aplicația Wordwall –
https://wordwall.net/play/24392/019/417 

➢ Elevii vor fi împărțiți pe grupe , ei putând să aleagă  tema plastică ( pata picturală , punctul 
– element de limbaj plastic) și  subiectul ( Bufnița – toamna, Toamna pe dealuri , Toamna 
în oraș )   
 

Obiective : 
In cadrul proiectului, elevii : 

 vor identifica bogăţiile toamnei 
 vor picta planse folosind diferite tehnici ( pata picturală , punctul –element de limbaj 

plastic) 
 vor crea produse finale:creaţii plastice, colaje 
 vor evalua prezentări ale produselor finale:creaţii plastice, colaje. 

   Resurse: 

• materiale: imagini, foi A4, acuarele, hârtie / carton A4; materiale naturale (frunze şi flori presate, 
seminţe etc.)., videoproiector 

• umane : elevii, învăţătoarea,  

• procedurale: lectura,audiția,observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia,    
demonstraţia,exerciţiul 

• forme de organizare: frontală, în grup, individual 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Convorbiri tematice despre anotimpul de toamnă;  
Activităţi integratoare despre bogăţiile şi culorile toamnei;  

     Realizarea lucrărilor în tehnici diferite; 
Expoziţie de lucrări 
Audiţie muzicala –Anotimpurile –Vivaldi 
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NAN ANGELA 
Tema activității:Toamna ca o școlăriță,bate iarăși la portiță 
Clasa: I C 
Cadru didactic:Profesor învățământ primar,Nan Angela 
Unitatea școlară:Școala Gimnazială,,Traian” Târnăveni,județul Mureș 
                                                  Desfășurarea activității 
             Să intrăm în paradisul toamnei,să ne contopim în frumusețea și bogăția ei și să ne bucurăm de 
roadele sale,a fost motivul care a stat la baza derulării activității noastre. 
             Aceasta s-a derulat în primele 2 săptămâni de școală ale acestui an,când zâna Toamnă, care 
trece anual pe meleagurile noastre,a bătut și la porțile școlii,asemenea unei școlărițe. 
             Frumusețea și dărnicia ei ne-a chemat într-o călătorie fascinantă în care am urmărit să 
descoperim toate aspectele caracteristice ale acesteia,de la modificări ale vremii și naturii până la 
culori,freamăt și veselie. 
             Din dorința de a ne îmbogăți cunoștințele,dar și de a descoperi aspecte necu-noscute de micii 
școlari, am derulat activități numeroase în care am integrat discipline precum CLR,MEM,DP,MM și 
bineînțeles AVAP.Odată ales subiectul ,am întocmit harta proiectului,am stabilit sarcinile și 
modalitățile de lucru precum și cele necesare acestuia punând mare accent pe învățarea prin 
descoperire.Când timpul ne-a permis, am ieșit în grădinița școlii unde am observat direct unele 
aspecte despre vreme și schimbările  acestui anotimp,  am dezbătut teme despre activitățile 
oamenilor,ale animalelor,despre  lunile,florile,culorile și sărbătorile toamnei,dar și de unde am cules 
numeroase materiale naturale cu care, apoi copiii au dat frâu liber imaginației și creativității.Au 
realizat cu acestea  adevărate capodopere de artă cu care am pavoazat clasa și holurile școlii.Ieșirea 
noastră a fost mereu însoțită de cântec,joc și voie bună,activități atât de dorite și agreate de 
copii,mai ales în aceste vremuri pandemice.În zilele ploioase ,am desfășurat activitățile propuse în 
clasă,unde cu ajutorul tehnologiei și-au putut satisface curiozitatea despre florile toamnei,și-au 
îmbogățit cunoștințele și le-am creat atmosfera propice  desfășurării activităților.Astfel ,copiii au 
descoperit,,Legenda toamnei” au memorat poezia,,Hora legumelor” de Lucia Muntean, au audiat și 
învățat o multitudine de cântece de toamnă,au citit,dar au și socotit pe această temă. 
            Activitatea cea mai agreată de copii,a fost aceea în care ,aceștia ,ca niște adevărate 
gospodine,au gătit o sănătoasă salată de fructe din coșul toamnei, cu care,apoi sau înfruptat cu mare 
poftă.Tot atunci au aflat că legumele și fructele sunt esențiale pentru sănătate, fiind  generatoare de 
vitamine atât de necesare pentru creșterea și dezvoltarea lor armonioasă.Am stabilit împreună ca în 
fiecare săptămână să avem o zi a fructelor preferate și una a legumelor.Dintre jocurile preferate 
amintesc jocul ,,Cine miroase așa?.În cadrul acestuia, copiii aveau ca sarcina să miroase,dar și să 
pipăie fructele și legumele cu scopul de a le recunoaște si a le numi. 
              Văzând bucuria și entuziasmul cu care copiii s-au implicat în derularea activităților,consider că 
obiectivele propuse au fost atinse,iar Toamna poate fi o bună scolăriță, mereu așteptată de copii la 
portiță. 
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NĂSTASĂ NADIA-ALINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „DE VORBĂ CU TOAMNA” 
CLASA: a IV-a 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar NĂSTASĂ NADIA-ALINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială, Comuna Gâdinți, județul Neamț 
 
ARGUMENT:  
 

„Două sunete ale toamnei sunt inconfundabile… foșnetul frunzelor rigide și grăbite suflate de-
a lungul străzii de un vânt țâfnos și gâgâitul unui stol de gâște migratoare.”  

Hal Borland 
 
 Astăzi, educația devine din ce în ce mai digitală. E evoluția firească a lucrurilor ce trebuie 
racordate la progresul tehnologic și societate în ansamblul ei și, deopotrivă, e o necesitate în acest 
context pandemic. Dar digitalizarea nu trebuie să însemne schimbarea valorilor, ci lărgirea 
perspectivei asupra lor. Poți călători virtual oriunde în lume, poți admira din fotoliu opere de artă din 
muzee renumite, poți participa online la întâlniri cu scriitorii preferați. Sunt experiențe plăcute, care 
ne lărgesc orizontul de cunoaștere. Dar emoțiile veritabile se formează atunci când contactul cu 
realitatea este unul nemijlocit. Când simți mirosul proaspăt al pădurii, când asculți live, în fața scenei, 
alături de alții, concertul formației îndrăgite, când te joci prin parc cu prietenii. E calea de a ne forma 
trăsături de caracter plăcute, utile, care să ne ajute în viață și în relația cu ceilalți.  
 O activitate dedicată toamnei poate părea banală. Dar este o modalitate prin care copiii se 
conectează cu natura înconjurătoare, cu emoțiile personale și ale celorlalți, formându-și imaginea de 
sine și dezvoltându-și abilități de viață. 
SCOPUL:  

• stimularea creativității și a expresivității prin realizarea de creații literare şi plastice; 

• formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs final; 

• educarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin cultivarea sentimentelor de dragoste şi 
protejare a mediului înconjurător. 

OBIECTIVE: 
- să identifice schimbările ce au loc în natură, pe baza observării directe, completând fișe de 

observație elaborate în cadrul activității; 
- să surprindă aspecte semnificative ale anotimpului toamna, utilizând corespunzător aplicația 

Cameră foto a telefonului; 
- să organizeze în sala de clasă un colț tematic dedicat toamnei, selectând elemente din natură 

definitorii pentru acest anotimp; 
- să realizeze lucrări plastice și literare, valorificând experiențele anterioare și deprinderile de lucru 

însuşite; 
- să expună produsele realizate, utilizând modalități diverse de prezentare, prin aplicarea 

competențelor de comunicare, organizatorice și digitale. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea a fost concepută pentru o perioadă de patru săptămâni (20 septembrie – 17 
octombrie). A debutat cu o sesiune de discuții referitoare la modificările pe care le suferă diferite 
elemente ale mediului înconjurător, odată cu venirea toamnei și pe parcursul acestui anotimp. Pe 
baza concluziilor extrase a fost elaborată o fișă de observație ce a fost utilizată ulterior, în etapa de 
observare a naturii. 
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 Elevii au completat, în grup sau individual, jurnale ale toamnei, înregistrând date privind 
variația temperaturii, fenomenele meteo, durata zilei (perioada de lumină), comportamentul 
păsărilor, activitățile specifice ale oamenilor din comunitatea locală (satul Gâdinți), schimbări de 
ordin coloristic ale naturii etc. Pentru a ilustra însemnările din jurnal, elevii au făcut fotografii 
concludente. 
 Organizarea colțului tematic dedicat toamnei a constituit trecerea de la mediul înconjurător 
la mediul școlar. Acum copiii au căutat toamna în texte literare și creații plastice. A fost realizat un 
portofoliu cuprinzând descrieri și impresii referitoare la acest anotimp, preluate din diferite opere 
literare. Ca parte a acestui portofoliu, a fost creat un album foto digital, aducând împreună 
fotografiile realizate de copii, precum și imagini preluate de pe internet. [Cu această ocazie a fost 
discutată problema privind drepturile de autor și modalitățile în care pot fi utilizate creațiile altor 
persoane.] 
 Valorificând experiențele și materialele dobândite prin intermediul acestui proiect, elevii au 
devenit ei înșiși artiști ai toamnei, creatori de frumos și propovăduitori ai dragostei față de mediul 
înconjurător.  
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NEACȘU RALUCA 
TEMA ACTIVITĂȚII : „Sărbătoarea toamnei” – proiect educațional extracurricular 
CADRU DIDACTIC : Prof. pt. învățământul primar Neacșu Raluca 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Ioan Duhovnicul” Urleta, jud. Prahova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT  

Sănătatea este unul dintre cele mai importante daruri pe care un copil le poate primi, însă, 
din păcate, de multe ori acest dar nu este prețuit și păstrat.  Incidența bolilor cauzate de obiceiuri 
nesănătoase a crescut foarte mult în ultimul timp. O alimentație nesănătoasă, bazată pe alimente 
rafinate, multe dulciuri, lipsa exercițiului fizic adecvat, dezechilibru între odihnă și activitate, la 
școlarii mici, pot determina nu doar formarea unui stil de viață nesănătos, dar, mai ales suferințe 
iremediabile.  Copiii au nevoie de hrană sănătoasă care să le furnizeze energia necesară pentru 
creștere și pentru activități de zi cu zi.  

Copiii trebuie învățați să își aleagă cu grijă alimentele, deoarece hrana pe care o consumă are 
un rol esențial în creșterea și dezvoltarea lor. 
SCOPUL PROIECTULUI: 
Motivarea elevilor mici în a consuma cât mai multe fructe și legume în vederea menținerii unei bune 
sănătăți fizice și mintale. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Cunoașterea fructelor și a legumelor și rolul lor în menținerea sănătății 

• Motivarea elevilor în a consuma fructe și legume  

• Exersarea abilității de a prezenta informații 

• Exersarea valorilor sociomorale (bucurie, perseverență, entuziasm, toleranța, diversitate) 
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE 
Povestea fructelor și a legumelor 

 Dramatizare  
 Interviu cu fructele și legumele 

Vreau să fiu sănătos 
 Elevii vor participa la un atelier de creație în care își vor alege fructele și legumele preferate și 

vor împărtăși cu prietenii lor alegerile făcute 
 Realizarea proiectului colaborativ - „Copacul sănătății” 
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NECULA FLORIANA 
Profesor învățământ primar: Necula Floriana 

Școala Gimnaziala Selaru/Dambovita 
Clasa pregatitoare 

An scolar:2021-2022 
 

TEMA ACTIVITATII: Culorile Toamnei 
 
Argument: Toamna este  anotimpul în care  avem la îndemână diferite materiale naturale (fructe, 
legume, frunze, flori, semințe) pentru a folosi la diverse discipline și pentru a ne conecta cu natura. 
Prin acest proiect ne-am propus să stimulăm imaginația și creativitatea elevilor, antrenându-i în 
descoperirea și utilizarea frunzelor,importanta legumelor și fructelor de toamna și stimularea lucrului 
individual cât și  pe echipe. 

Scopul: dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. 
Obiective: 
-  cunoașterea elementelor componente ale mediului înconjurător; 
-  precizarea fenomenelor specifice toamnei; 
- explorarea proceselor din mediul înconjurător, folosind surse de informare diverse; 
- înțelegerea importanței fructelor și legumelor în viața oamenilor; 
- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora, prin implicarea în activităţi pe echipe. 
 
Activități propuse: 
Toamna ruginie- Copacul Toamnei 
Mere,pere în panere- Fructe și legume haioase 
Hora frunzelor -Scriem primul cuvânt învatat din frunze,,MAMA,, 
Decoram pe Aricel 
 
Resurse: frunze din natura,acuarele,planse,sabloane,fructe,legume,scobitori,hartie creponata,fise de 
lucru,filmulete,cantece despre anotimpul Toamna. 
 
Evaluarea proiectului: organizarea unei expoziții cu lucrările individuale și colective ale elevilor; 
selectarea unor lucrări pentru concursurile naționale de artă plastică. 
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NEDELCU GINA 

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani 
Clasa : a II-aB  
Prof.înv.primar: Nedelcu Gina 
Tema proiect”Rapsodii de toamnă” 
Denumire activitate:”Toamnă,toamnă darnică” 
Scopul: 
-consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor despre anotimpul toamna şi caracteristicile ei; 
-educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere gramatical şi logic; 
-dezvoltarea operaţiilor gândirii; 
-dezvoltarea sensibilităţii estetice şi a creativităţii;                           
-aprecierea frumosului din natură ; 
-cultivarea gustului pentru frumos; 
Tipul activității: integrată 
Obiective operaţionale: 
-să folosească corect uneltele de lucru; 
-să decupeze după contur; 
-să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; 
-să denumească corect legume,fructe,flori ,fenomene ale naturii numai specifice anotimpului 
toamna; 
-să recite versuri despre toamnă;  
-să  recunoască fenomene ale naturii, fructe,legume,flori de toamnă; 
-să cunoască care sunt părţile componente ale unei flori şi rolul acestora; 
-să cunoască care sunt factorii care ajută în dezvoltarea unei plante; 
-să rezolve corect  probleme matematice ilustrate;                           
-să interpreteze cântece despre anotimpul toamna; 
-să folosească corect uneltele de lucru; 
-să redea prin desen tema dată; 
-să păstreze poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru; 
-să manifeste independenţă şi perseverenţă în acţiune; 

 
STRATEGII DIDACTICE 
Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, ,munca în echipă,turul 
galeriei.  
Mijloace de învăţământ: frunze, fructe,legume, flori, tablă,stimulente, tablă magnetică, fişe 
,creioane colorate ,foarfece,siluete legume,siluete flori, aracet, textele poeziilor. 
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual 
Durata:50 minute, activitate desfășurată în sala de clasă. 
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Mijloace de învăţământ: frunze, fructe,legume, flori, tablă,stimulente, tablă magnetică, fişe 
,creioane colorate ,foarfece,siluete legume,siluete flori, aracet, textele poeziilor. 
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual 
Durata:50 minute, activitate desfășurată în sala de clasă. 
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NEDELCU MANUELA  
TEMA ACTIVITĂȚII: Concurs ~Farmecul toamnei~ 
CLASA: a II-a E (25 de elevi) 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Manuela Nedelcu 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 
 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a două săptămâni, cuprinzând următoarele activități: 
- Drumeție în natură pentru a observa culorile toamnei și fenomenele care au loc în acest 

anotimp. 
- Colectare și presare a unor frunze în culorile toamnei, care au fost folosite ulterior pentru 

lucrările plastice. 
- Pregătirea unui moment artistic (Cântecele toamnei). 
- Realizarea unor lucrări artistice plastice folosind diferite tehnici de lucru. 
- Realizarea unei expoziții cu lucrările realizate în diferite tehnici. 

 Toți elevii au participat cu bucurie și entuziasm la activitățile desfășurate. Lucrările cele mai 
reușite vor rămâne expuse în sala de clasă până la sfârșitul lunii noiembrie. 
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NEGREA MIHAELA  
TEMA ACTIVITĂȚII: „DE VORBĂ CU TOAMNA AURIE” 
CLASA I A 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR MIHAELA NEGREA 
LICEUL TEHNOLOGIC  ”MATEI CORVIN” HUNEDOARA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 

Când vine toamna la ţară 
Ies copii pe ulicioară. 

Cu frunzele-n dans se prind 
Şi aleargă după timp.”  

 (Dumitru Delcă - „Toamna copiilor”) 
PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 
 08 noiembrie - 10 noiembrie 2021 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 
crt. 

TEMA  ACTIVITĂȚII 
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

LOCUL 
DESFĂȘURARII 

 
DATA 

  
1. 

„Toamna sosește dimineața devreme, iar 
primăvara, la sfârșitul unei zile de iarnă"- Elisabeth 
Bowen 
 
Prezentarea unor legende ale toamnei: 
-Legenda toamnei 
-Legenda unei frunze de toamnă 
 

 
 

sala de clasă 

 
 

08.11.2021 

  
2. 

  “„Toamna e anotimpul moale, pentru că ceea ce 
pierdem în flori, câștigăm în fructe.”  
 
„Toamna și festivalul recoltei” – text cu care va 
începe activitatea principală a proiectului 
Jocuri de comunicare desfășurate pe baza acestui 
text: 
-întrebări legate de conținut; 
-discuții despre schimbările care au  loc în natură și 
în activitățile omului; 
-idei despre activități pe care  le-am  putea 
desfășura dacă am organiza anul viitor un festival 
al toamnei- provocări; 
-roadele toamnei-desen creioane colorate și 
carioca. 

    
sala de clasǎ 

 
09.11.2021 

 3. “„Nici frumusețea primăverii și nici cea a verii nu are 
grația pe care am zărit-o în al toamnei obraz”. John 

Donne” 
 
Realizarea unei mini-expoziții cu lucrările elevilor – 
premierea celor mai frumoase 4 desene. 

   
sala de clasă 

 
 

10.11.2021 
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NEGRIU GEORGIANA  

VESZELE GIANINA LARISA 

 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,În împărăția toamnei ”-  activitate practică (Domeniul om şi societate) 
 
GRUPA: Mijlocie 
 
CADRE DIDACTICE: profesor învăţământ preşcolar Negriu Georgiana / profesor învăţământ preşcolar 
Veszele Gianina Larisa 
 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled / structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi”      

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”(Maria 
Montessori –“Descoperirea copilului”) 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 Am experimentat câteva activități de educație și conectare cu natura, bazate pe conceptul de artă 
tranzientă. Creațiile rezultate sunt efemere, focalizarea cade pe proces și nu neaparat pe produsul 
final. Copilul este încurajat să își exprime liber capacitățile și creativitatea folosind elemente găsite în 
spațiul său, în natură! 
Prin urmare, arta tranzientă este un mod uimitor de ieftin și accesibil de a oferi copiilor o experiență 
creativă, bogată și stimulatoare. În arta tranzientă, se pot folosi următoarele materiale: 

• Resurse naturale (scoici, nuci, coceni, semințe, boabe de porumb, măceșe, castane, bețe, 
bucăți de lemn, pietre, conuri, nisip, frunze, flori etc. 

• Alimente (paste, orez, boabe, mălai etc) 

• Materiale din plastic (nasturi, capace, sfori, cartoane, clești etc.) 
Împreună cu preșcolarii grupei mijlocii am experimentat câteva activități de educație și conectare cu 
natura, bazate pe conceptul de artă tranziență. Toate activitățile bazate pe acest concept au fost 
foarte atractive pentru copii, deoarece aceștia au creat  ceea ce au dorit, ori de câte ori au vrut. 
În activitățile de Educarea limbajului (Domeniul Limbă și Comunicare), arta tranzientă a reprezentat o 
modalitate eficientă de a-i  încuraja pe preșcolari să exerseze limbajul prin prezentarea creațiilor lor . 
La activitățile de dezvoltare personală (ADP), copiii au învățat despre emoții realizând chipuri cu  
diferite expresii. De asemenea, am folosit cu succes artă tranzientă și în activitățile matematice, 
pentru învățarea cifrelor, formelor geometrice, pentru sortarea și clasificarea obiectelor etc. 
Beneficiile sunt nenumărate – dezvoltă limbajul, motricitatea fină, concentrarea, atenția la detalii, 
creativitatea, jocul liber, curiozitatea, oferindu-le copiilor capacitatea de a crea și explora materiale 
fără a pune presiune asupra lor. 
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NEGRU RALUCA –LIVIA 
Profesor învățământ preșcolar : Negru Raluca –Livia 
Grădinița cu P.P. ,,Academia piticilor,,Cluj-Napoca 
Grupa : mică 
Tema anuală :” Când, cum și de ce se întâmplă?”  
Proiect tematic: ” Toamna darnică și colorată, în coș ne-aduce de toate” 
Tema săptămânală: ” Frunzele colorate de vânt sunt purtate,, 
Tema zilei: ”Ajutoarele veveriței Rița” 
Forma de realizare: Activitate integrată  ADP+ALA+ADE (DS+DEC)+ALA2 
Tipul activității: mixt (transmitere de cunoștințe și formare de priceperi și deprinderi) 
Scopul activității :Consolidarea deprinderii de a forma și grupa mulțimi de obiecte după o însușire 
comună-culoarea, precum și formarea unor deprinderi de lucru specifice nivelului de dezvoltare 
motrică. 
Jocuri și activități liber alese (ALA): 

• Nisip și apă: ”Căutăm ghinde și alune” 

• Artă: ”Reparăm acoperișul scorburii,,- lipire 

• Construcții: ”Lădițe pentru frunze,, 
 

Activități pe domenii experiențiale (ADE): 
Domeniul științe: ,,Frunze colorate „- joc didactic matematic 
Domeniul estetic și creativ: ,,Ghinde pentru veverița Rița,,-modelaj 
Activități liber alese 2:  Jocul : Găsește nucile pierdute / Sparge nuca! 
STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: joc didactic, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, 
problematizarea, observația, turul galeriei. 
 Mijloace de învățământ: Veverița Rița, macheta care reprezintă pădurea, copaci, frunze, 
coșulețe, alune, ghinde, nisip, lădițe, plastilină, lipici, planșete, hărtie colorată, masă pentru nisip. 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., 
București, 2019 

• Tătaru,L.,Glava, A., Chiș, o., Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea curriculumului 
preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014 

• Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N., Editura Reprograph, 2019 
Ziua bună începe cu Întâlnirea de dimineață,Ed.Pres,2009 

• Breben,S.,Gongea, E., Ruiu,G., Fulga,M., Metode interactive de grup – ghid metodic, 
Ed.Arves,București, 2009 
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NICA DIANA-ANA  
TEMA ACTIVITĂȚII: „ TOAMNA IN OCHII MEI!”  
CLASA: a I-a D 
CADRU DIDACTIC: Prof. inv. Primar NICA DIANA-ANA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”,Bacău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argumentul proiectului:  
Toamna este anotimpul schimbării. Toată natura amorțește. Frunzele se îngălbenesc și se desprind 
de copaci, aceasta fiind  una dintre caracteristicile care înfrumusețează cel mai mult această perioadă 
a anului. Astfel, vedem cum paleta de culori oferită de toamnă este foarte specială. Există culori care 
variază de la ocru, galben, roșu, maro și violet. Acest amestec de culori reușește să se amestece 
formând peisajele unice. 

 Scopul proiectului:  
• stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la  
caracteristicile anotimpului toamna  
• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații artistico-plastice  
• sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să  
aprecieze frumosul şi viaţa  
Obiectivele proiectului:  
• realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile  
* transformarea unui material in natură folosind o tehnică simplă 
*redarea unei idei artistico- plastice prin intermediul unei creații proprii 
• formarea abilității de a desena si incadra un chip pe o foaie e hartie  
• cultivarea dragostei față de natură  
Desfășurarea activității: 
Activitatea a debutat cu cântecele, poezioare, ghicitori despre anotimpul toamna. Copiii au adus de 
acasă materialele potrivite necesare desfășurării activității creatoare: frunze în culorile toamnei, 
carioci, lipici, foi, foarfece. Fiecare copil si-a imaginat cum ar arata toamna in ochii lui. Au desenat 
chipul toamnei pe care l-au redat in creion si carioci cu materiale –frunze- din natură. 
Resurse:  
• Umane: elevii clasei I-a  
• Materiale: coli albe, carioci, frunze uscate  
• Temporale: 40 minute  
Produsul final: expoziție de creații artistico-plastice  
Evaluarea proiectului: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome  
Monitorizarea proiectului:  
• Dezvoltarea simțului estetic al elevilor  
• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor;  
• Facilitarea schimbului de experienţă între elevi;  
• Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
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NIȚICU OTILIA ANA 
Titlu: Toamna, fantezie și culoare 
Școala : Școala Gimnazială, Comuna Măgurele 
Județul Prahova 
An școlar: 2021 – 2022 
Coordonator de proiect: profesor învățământ primar NIȚICU OTILIA ANA 
 
ARGUMENT: 
        Influenţa educativă este rezultatul interacţiunii factorilor educaţionali cu personalitatea celui 
asupra căruia se exercită. 
 Eficienţa este marcată de: 

▪ încurajarea activităţii de grup, originalităţii şi spontaneităţii; 
▪ atitudini comportamentale pozitive; 
▪ stimularea comunicării între colective de elevi din clase apropiate şi reprezentanţii 

instituţiilor publice; 
▪ incitarea spiritului de competiţie. 

         Frumosul din natură, manifestat în culori si forme sonore, are o influență binefăcătoare asupra 
copiilor. Trebuie să-i învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol sublim al 
naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
SCOPUL PROIECTULUI: 

• Afirmarea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor din învǎţǎmântul primar. 

• Sensibilizarea copiilor in fața frumuseților naturii astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul și viața. 

OBIECTIVE: 

• Să exprime prin culoare gândurile și sentimentele vârstei lor; 

• Să dezvolte dragostea pentru frumosul din mediul în care trăiesc; 

• Să cultive sensibilitatea artistică a copiilor şcolari; 

• Să descopere și să dezvolte aptitudinile plastice; 

• Să valorifice experiențele pozitive ale cadrelor didactice în abordarea educației artistico-plastice. 
SECȚIUNI: 

• pictură 

• colaj 

• fotografie 

• creații digitale 
GRUP ȚINTĂ:  elevii din ciclul primar, cadre didactice 
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NYIRI EDIT 
TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 
GRUPA: MIJLOCIE, GRUPA CIUPERCUȚELOR 
CADRU DIDACTIC: NYIRI EDIT 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR”, SĂCUENI,  

GPN NR. 3 CIOCAIA 
Perioada: 11.10-22.10.2021 
 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În această toamnă am trăit în lumea culorilor, printre frunze căzute la pământ, care dansau în 
fel de fel de culori, am gustat legume și fructe foarte gustoase, care au fost pictate de Zâna Toamnei 
cu multă dragoste! 

Am ascultat povestea Moșul și morcovul uriaș, apoi împreună cu întreaga grupă am pictat câte 
un morcov gigantic. 

După ce am gustat salată de fructe, am realizat și noi cu ajutorul acuarelelor și al pensulelor 
niște mere frumoase și gustoase. Am decupat cu foarfeca mere, pe care le-am lipit într-un coș. De 
asemenea, am folosit și mere tăiate în jumătate, cu care am aplicat ștampile în borcanele pe care le-
am pregătit pentru iarnă. 

Am observat copaci din natură, apoi am ștampilat pe planșe frunze, formând un minunat covor 
colorat la baza copacilor.  

Nouă ne plac bufnițele, de aceea am adunat multe frunze de diferite forme și culori, pe care le-
am lipit apoi drept pene. 

Și, bineînțeles, folosind acuarele, lipici, hârtie albă creponată, am realizat niște ciupercuțe 
drăgălașe. 
La sfârșitul activităților noastre, toți copiii au fost foarte mulțumiți și încântați de rodul muncii lor și al 
colegilor. 
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ONDU OANA - DANUSIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Bogățiile toamnei – pictura si colaj  
CLASA: a IV a  
CADRU DIDACTIC: Ondu Oana - Danusia  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala  Gimnazială  Scorțeni  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 ARGUMENT: Toamna este un anotimp plin de culoare și de poezie în același timp. Copiii se bucură de 
soarele blând, care le permite joaca pe afară, de roadele bogate ale acestui anotimp, de covorul 
foșnitor al frunzelor. Totul miroase a mere proaspete și a gutui aromate, aerul este mai tare și mai 
curat. Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de pictură si colaj din frunze 
care să redea toate culorile toamnei și poezia acestui anotimp.  
GRUP ȚINTĂ: clasa a IV-a (22 de elevi)  
SCOPUL PROIECTULUI:  
Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură;  
Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei.  
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

➢ Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei;  
➢ Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei;  
➢ Stimularea competiției între elevi;  
➢ Stimularea capacității creatoare a elevilor.  

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI:  
          Audierea unor poezii despre toamnă Concurs de pictură cu tema: Bogățiile toamnei –pictura si 
colaj  
RESURSE  

✓ Umane: elevii clasei a IV-a  
✓  Temporale: durata proiectului:  15 - 19 octombrie 2021 
✓  Materiale: coli albe, acuarele, pensule, frunze , foarfeca, lipici, carioca  

PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice  
REZULTATE SCONTATE:   Participarea tuturor elevilor la activitate  
                                               Formarea și dezvoltarea capacității creatoare a elevilor  
                                               Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor  
EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
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OPREA MIHAELA ADELINA  
 
TEMA ACTIVITǍŢII: „ Oare…Ce are Toamna-n buzunare?”  
CLASA: Pregǎtitoare B  
CADRU DIDACTIC: OPREA MIHAELA ADELINA  
UNITATEA ṢCOLARӐ: ṢCOALA GIMNAZIALӐ NR. 143-BUCUREṢTI, sector 5  
Argument: Natura ȋṣi poartǎ firescul lucrurilor: soarele rǎsare zi de zi, pǎsǎrile gureṣe taie ȋnaltul 
cerului ṣi-apoi concerteazǎ la ferestrele caselor ca-ntotdeauna, copacii ȋṣi schimbǎ garderoba ca ȋn 
fiecare an... Rǎmâne doar ȋntrebarea: le mai observǎm sau, ȋn aceste zile marcate de izolare de 
semeni (din cauza pandemiei), ne izolǎm ṣi de naturǎ? Ȋntrebarea aceasta a dat curs unui proiect de 
reflecţie a ceea ce ȋnseamnǎ observare, experimentare, ȋnvǎţare ȋn mijlocul ṣi prin intermediul 
naturii.  
SCOPUL PROIECTULUI: Consolidarea parteneriatului familie-ṣcoalǎ ȋn cadrul desfǎṣurǎii unor activitǎţi 
tematice extraṣcolare cu implicare ȋn formarea competenţelor de bazǎ ale elevilor.  
OBIECTIVE:  
• • Dezvoltarea capacitǎţii de observare a proceselor de tip cauzǎ-efect apǎrute ȋn mediul 
ȋnconjurǎtor ȋn anotimpul toamna.  

• • Formarea unor atitudini de protejare a mediului prin imitarea celor folosite de adulti;  

• • Exprimarea artistico-creativǎ prin utilizarea unor materiale naturale si realizarea de 
produse estetice sau funcţionale  
 
DESFǍṢURAREA PROIECTULUI:  
Proiectul a debutat treptat, prin stabilirea, ȋn cadrul activitǎţilor ṣcolare, a calendarului naturii 
(vreme, anotimp, schimbǎri etc.) ṣi observarea (prin fereastrǎ) a fenomenelor naturii, apoi cu 
dialoguri despre bogǎţiile toamnei ṣi despre ce putem face cu darurile primite din buzunarele 
Toamnei.  
Pasul urmǎtor a fost acela de a-i motiva pe pǎrinţii/ bunicii copiilor ȋn a se implica ȋn proiect, mai ales 
ȋn conjunctura actualǎ ȋn care sprijinul celor mici stǎ ȋn colaborarea profesor-pǎrinţi, iar materialele 
didactice cele mai la ȋndemânǎ ṣi atât de importante pentru ȋnvǎţare sunt cele puse la dispoziţie (ȋn 
invatarea ȋn sistem online) de pǎrinţi. Recunosc cǎ, ȋntr-adevǎr, de multe ori, ȋn medul familial, 
materialele pentru formarea priceperilor ṣi deprinderilor sunt mult mai variate ṣi mult mai ȋncǎrcate 
de atributele cerute pentru ȋnvǎţare pentru cǎ acasa copiii lucreazǎ cu lucruri naturale prin care 
stimularea analizatorilor este maximǎ.  
Argumentul cǎtre dumnealor a fost acela cǎ ȋn fiecare casǎ se fac variate treburi specifice de toamnǎ 
la care cei mici pot fi pǎrtaṣi prin exerciţiu direct, anume:  
-observarea legumelor/ fructelor prin apel la analizatori -aspect, miros, gust, texturǎ- apoi utilizarea 
lor ȋn (ciorbite, conserve de iarnǎ, dulceţuri, murǎturi, zacuscǎ, must, compoturi etc);  
-observarea peisajelor ȋn anotimpul frunzelor colorate si explicarea unor fenomene pe baza 
ȋntrebǎrilor : de ce? ṣi a rǎspunsurilor justificative pentru cauzǎ/efect;  
-realizarea anumitor lucrǎri plastice, a anumitor reţete gastronomice, a anumitor activitǎţi de 
protejare a mediului- cu ajutorul adulţilor sau fǎrǎ sprijinul lor.  
Scopul proiectului a fost realizat, pǎrinţii au rǎspuns provocǎrilor ṣi au devenit parteneri activi, spre 
bucuria celor mici. Am colaborat permanent, mi-au trimis fotografii din cadrul diverselor activitǎţi de 
toamnǎ (multe, variate, ca: prepararea murǎturilor, gǎtirea zacuṣtei, a unor plǎcinte de sezon, 
stoarcerea fructelor ṣi obţinerea mustului, adunarea fructelor pentru cǎmarǎ, adunarea frunzelor 
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pentru lucrǎri de artǎ, plantarea copacilor, adunarea seminţelor de plante pentru ȋnsǎmânţarea de 
primǎvara etc.) ȋn care i-au implicat pe copii.  
I-am ȋncurajat ṣi i-am felicitat permanent, iar rezultatele obţinute au fost senzaţionale. Pe de o parte 
copii au preluat din tradiţiile familiei ȋn anotimpul toamna, pe de altǎ parte au beneficiat de ȋnvǎţare 
de lungǎ duratǎ, copiii putând face apoi, la clasǎ, schimb de experienţǎ rǎspunzând fiecare, pe baza 
propriei experienţe, la ȋntrebarea: „ Oare…Ce are Toamna-n buzunare?” 
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RĂU MIRELA 

PALADE RAMONA 
TEMA ANUALĂ: ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
PROIECT TEMATIC  
CLUBUL  ANOTIMPURILOR 
GRĂDINIȚA CU P.P.” VOINICELUL” GALAȚI 
GRUPA MARE „GĂRGĂRIŢELE” 
AN ŞCOLAR 2021-2022 
DURATA PROIECTULUI:  2 SĂPTĂMÂNI 
SUBTEMELE PROIECTULUI: 
PE CĂRĂRILE TOAMNEI                        4.10.2021-8.10.2021 
TOAMNA DARNICĂ                              11.10.2021-15.10 2021 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 

- Consolidarea cunoștințelor asimilate despre anotimpul toamna, precum și identificarea 
aspectelor acestui anotimp prin intermediul versurilor, a poveștilor, a cântecului și dansului ; 

- Stimularea interesului pentru păstrarea sănătății individuale, prin formarea unor deprinderi 
igienico-sanitare care  să promoveze un stil de viață sănătos. 

 
INVENTAR DE PROBLEME: 

Ce ştiu copiii ?  Ce doresc să afle?  

Toamna cad frunzele. 
Toamna se coc fructele: 
 mere, pere, struguri, prune, nuci.  
Vremea este mai rece. 
Toamna plouă. 
Ne îmbrăcăm mai gros. 
Fructele şi legumele conţin vitamine. 
Care sunt culorile naturale ale  
fructelor şi legumelor. 
Din fructe mama face compot şi dulceaţă. 

De ce se usucă frunzele? 
Cum consumăm fructele şi legumele? 
Ce sunt vitaminele? 
De ce s-a răcit afară? 
Câte luni durează toamna? 
Care sunt lunile de toamnă? 
De unde vine ploaia? 
Ce este ceaţa? Ce este bruma? 
Cum îi putem şi noi ajuta pe părinţi? 
Cum se păstrează unele legume şi fructe peste iarnă? 

 
EVALUAREA PROIECTULUI 

- expoziţie cu produsele activităţii ; 
-concurs de creaţie ; 
- album foto cu aspecte din timpul activităţilor ; 
-acordarea de diplome . 
FINALITATEA PROIECTULUI  

-  Carnavalul toamnei ( program artistic ) 
FACTORI IMPLICAȚI: 
familia, preșcolari, cadre didactice, asistent medical 
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PANAIT IRINA ANDREEA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ” Călătorie pe aripile toamnei” – evaluare de proiect  
CLASA: a IV-a E  „Micii exploratori”  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. Primar PANAIT IRINA ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 79, sector 4, București 
ARGUMENT: Zâna Toamnă presară din trena ei frunze ruginii. Școlarii au fost invitați să pătrundă în 
tainele toamnei, să recunoască transformările suferite de natură în acest anotimp, să îmbine 
cunoștințele din diverse domenii de cunoaștere în vederea dezvoltării competențelor de activare și 
dezvoltare a potențialului creativ.  
SCOP: • Îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea creativității.  
COMPETENȚE GENERALE • Educarea dragostei pentru natură și a gustului pentru frumos  
COMPETENȚE SPECIFICE  

• Dezvoltarea creativităţii/ expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi 
gândire prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul activităților instructive- educative  

• Identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat  
• Exersarea asumării unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate  
• Inițierea de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul 

apropiat  
• Dezvoltarea creativității prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

I-am rugat pe copii sa caute în parc obiecte cât de poate de ciudate. Apoi, sa găsească puncte 
în comun între oricare 2 obiecte.  Au oferit soluții precum: sunt ascuțite, transparente, sunt 
substantive de genul feminin,  au puncte, sunt din materiale reciclabile, sunt naturale, provin din 
copaci …multe...muuuulte idei.  

Am vorbit despre câmp lexical și familie lexicală. I-am provocat sa scrie pe frunze cuvinte care 
fac parte din aceeași familie lexicala. Apoi, au avut sarcina de a realiza dialoguri între obiectele 
comparate și le-au prezentat în fața clasei. Au ieșit genial.  
Ulterior, la matematica, au lucrat pe echipe. Au fost nevoiți să scrie soluțiile provocărilor... astfel 
încât sa fie adevărate relațiile. 
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PANTEA DANIELA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: Toamna în creion și culoare 
CLASA a IV-a B 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  PANTEA DANIELA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 
TEMA PLASTICĂ:    Compoziţii figurative şi nonfigurative, folosind desen în creion, dar si amestecurile 
dintre culori  
 
Obiective operaţionale: 

• să obţină amestecuri cromatice şi acromatice; 

• să să realizeze o compoziţie figurativă/nonfigurativă folosind amestecurile dintre culori  

• să analizeze lucrarea proprie şi a colegilor în funcţie de criteriile stabilite 

• să respecte etapele de lucru stabilite; 

• să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru în realizarea lucrării; 

• să aplice tehnicile de lucru, trasarea liniilor, combinarea culorilor, realizarea desenului 
propriu-zis 

• să-şi exprime liber trăirile legate de această zi. 
Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 
Mijloace: negativul cu cântece de Toamnă, dar și ”Anotimpurile-Vivaldi”, acuarele, pensule de 
diferite mărimi , creioane colorate, creioane grafice, radieră 
Forma de organizare: frontal, individual 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
           Copiii audiază cântece de toamnă, urmăresc imagini cu fenomenele naturii în anotimpul 
toamna,cu  plecarea păsărilor călătoare, făcând referire la povestea ”Puiul de I:AL:Brătescu Voinești” 
studiată în această săptămână la limba și literatura română. Se discută despre subiectul  acestei 
narațiuni, dar și despre mesajul ce îl transmite aceasta.  
           Se prezintă copiilor un filmuleț cu toamna în creion și culoare , observându-se  felul în care sunt 
prezentate culorile. Se discută despre: materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce vor fi 
folosite în realizarea lucrării.  
             În timp ce lucrează, elevii vor audia  cântecele învăţate cu anotimpul Toamna şi vor audia” 
Anotimpurile- Vivaldi” 
             La sfârşitul activităţii se va realiza o expoziţie cu planșele realizate de copii. 
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PAȘCA CAMELIA  
Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi”, Biled, jud. Timiș 

Profesor Camelia Pașca 

„Toamna harnică și darnică”, un nou proiect interdisciplinar 

            În perioada  20 septembrie – 30 octombrie 2021,  la Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” s-a 
desfășurat proiectul interdisciplinar „Toamna harnică și darnică”. În acest proiect au fost implicați 
elevii clasei pregătitoare, îndrumați de prof. înv. primar Pașca Camelia, elevii clasei a II-a coordonați 
de prof. înv. primar Șopoțeanu Loredana și elevii clasei I, coordonați de prof. înv. primar Tomescu 
Adriana. 
             Tomescu Adriana a declarat că a propus acest proiect tocmai pentru a oferi informații 
accesibile vârstei elevilor, dar totodată și pentru a  trezi interesul, curiozitatea pentru lucrurile noi. 
            „Toamna a venit cu papucii ei de frunze peste dealuri și câmpii. Zvonul vacanței și al zilelor 
însorite a rămas în urmă, iar paradisul culorilor de toamnă ne contopește cu bogăția pe care o poartă 
pe culmile ei și ne face să zugrăvim cu penelul pe hârtie, ascultând dansul, cântecul și poezia 
toamnei. Toamna este anotimpul atâtor schimbări și modificări în natură, dar și în viața copiilor care 
pășesc pentru prima dată acum în școală. Ar vrea să afle atâtea … pentru că toate sunt noi și 
necunoscute lor; de aceea am propus acest proiect. A fost un bun prilej petru noi pentru a ne 
cunoaște mai bine, dar și pentru a demonstra, încă de la început, că va fi un an rodnic cu multe 
proiecte și rezultate pe măsură”, a declarat învățătoarea. 
             Anotimpul toamna, prin schimbările variate şi ritmice ale naturii, cât şi prin bogăţia de 
elemente specifice activităţii umane, asigură cadrul propice de stimulare a curiozităţii copiilor, de 
incitare la explorare şi exersare. Acest proiect încearcă să răspundă interesului deosebit manifestat 
de școlari și nevoii de cunoștere, ajutându-i să înțeleagă schimbările din natură în anotimpul toamna, 
importanța legumelor și fructelor în alimentație, modul în care se consumă și se păstrează și cât de 
necesar este, atât pentru oameni, cât și pentru viețuitoare să-și facă provizii pentru iarnă. 
            La acest proiect și-au adus aportul și copiii care au participat  la strângerea de materiale 
pentru centrul tematic şi la decorarea sălii de clasă cu fructe, legume, flori de toamnă etc. 
            Toate aceste activități extracurriculare au un caracter recreativ, conţinutul fiind fixat ȋn funcţie 
de condiţiile şi posibilităţile de realizare, dar şi de preferinţele copiilor. 
             Loredana Șopoțeanu, un alt profesor implicat în acest proiect a declarat că acest proiect a fost 
benefic pentru profesori, elevi, dar și pentru părinți, care au înțeles cât este de important ca 
activitățile extracurriculare să însemne timp de calitate pentru copiii lor. 
            „Proiectul propus a contribuit la formarea laturii estetice a personalităţii umane, la 
dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atȃt copiilor ṣi părinṭilor, cȃt şi cadrelor 
didactice”, a declarat Camelia Pașca. 
            La rândul ei, Camelia Pașca a subliniat faptul că astfel de proiecte previn monotonia și 
oboseala și  fortifică energiile intelectuale și fizice ale elevilor. 
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PAULESCU ANIŞOARA 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Mărul roșu” 
GRUPA: Mică 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: predare - dactilopictură 
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderii de a picta cu ajutorul degetelor 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să folosească culoarea indicată; 

• Să picteze respectând conturul mărului; 

• Să dozeze corect cantitățile de apă și culoare; 

• Să umple spațiul plastic cu pete de culoare cu ajutorul degetelor; 

• Să lucreze cu acuratețe; 

• Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIAL DIDACTIC: fişe cu un măr conturat; acuarele; boluri cu apă; şerveţele umede; panou 
pentru demonstraţie. 
DURATA: 15 - 20 minute. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii: 
aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 
II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură cu degetele: „Mărul roșu”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, plouă; 

Bate vântul; Cântăm la pian; Morişca; 
d) Demonstrarea temei de către educatoare: educatoarea va explica și simultan va demonstra 

modul de lucru, subliniind necesitatea dozării cantității de apă și culoare și respectarea 
conturului mărului; 

e) Executarea temei de către copii: În urma explicațiilor și a demonstrației educatoarei, copiii 
execută tema, respectând pașii de lucru. Cei care întâmpină dificultăți sunt ajutați de către 
educatoare. 

f) Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, motivând  
cele afirmate. 

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 
participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la panoul 
grupei pentru a putea fi văzute și discutate liber de către copii. 
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PANCIU EMILIA - MARIANA 
Prof.înv.preşcolar:           Panciu Emilia - Mariana 
Grupa:    Mică  
Tema anuală :                           Când /cum şi de ce se întâmplă? 
Domeniul:                                  STIINTE 
Categoria de activitate:            Cunoaşterea mediului 
Tema activităţii:                      „Ridichea” 
Forma de realizare:                  observare 
Tipul activităţii:                       Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 
Scopul activităţii:                 * Formarea de reprezentări cât mai largi despre o legumă de primăvară  
(ridichea); 
Obiective operaţionale: 

• să recunoască ridichea dintre alte legume timpurii; 

• să denumească părţile componente ale ridichei (rădăcina, 
tulpina, frunzele); 

• să precizeze însuşirile ei: forma, culoarea şi mirosul ; 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,  observaţia, exerciţiul 
Material didactic: cosul cu legume, farfuria cu legume, fise, creioane HB,  cosuri cu ridichi, cutit, 
planşe cu ridichi,  recompense. 
Forme de organizare: frontal, individual. 
Durata: 15-20 min. 
Bibliografie: 
          * Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005 
         * Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6 / 7 ani)  Bucureşti, 2008 
         * Metodica cunoaşterii mediului înconjurător şi dezvoltării vorbirii, Bucureşti, 1970  

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Etapele activităţii Conţinutul activităţii Strategii didactice 

Moment organizatoric  Mobilierul va fi dispus în formă de careu deschis 
pentru a permite o bună desfăşurare a activităţii. 
În faţa careului, educatoarea va avea pregătită o 
masă cu cele necesare. Se va organiza intrarea 
ordonată a copiilor şi aşezarea pe scăunele. 

 

Captarea atenţiei Venind spre grădiniţă am cumpărat ceva pentru 
voi. Momentul surpriză se realizează prin 
prezentarea coşului cu legume de primăvara şi a 
ridichei plantate. 

conversaţia 
 
 

Anunţarea temei şi a 
obiectivelor 

 Voi scoate legumele din coş şi cu ajutorul lor le voi 
denumi, insistând mai mult asupra ridichei. 

 
conversaţia 
 
observaţia 
 
 

Desfăşurarea activităţii Voi lua o legătură de ridichi în mână, voi separa o 
ridiche pe care o voi observa cu ajutorul copiilor.  
Le voi atrage atenţia să se uite şi ei pe măsuţă şi să 

conversaţia 
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spună ce au în faţă (un coş acoperit cu un 
şerveţel). 
Le voi spune să ia şi ei ridichea în mână.  
Se descriu părţilor componente. 

- Din ce este formată? 
- Ce este aceasta? ( tulpina aeriană) 
- Ce culoare are ?( verde) 
- Ce se află pe tulpina aeriană ? (frunze) 
- Cum sunt frunzele ? ( late, crestate şi 

aspre) 
- Ce culoare au ? ( verde) 
- În pământ ce se află ? ( tulpina 

subpamânteană) 
- Ce culoare are ?  (roşie) 
- Ce forma are ? (rotundă, lunguiaţă) 
- Ce se află pe ea ? (rădăcini prin care se 

hrăneşte) 
- Înainte de a le mânca ce trebuie să le 

facem ? 
- Ce este aceasta ? ( coajă) 
- Ce se află sub coajă ? ( miez) 
- Ce culoare are miezul ? (alb) 
- Ce gust are ? (iute) 
- Cum consumăm noi ridichea ?( proaspătă) 
Ridichea este alcătuită din : frunze late, 
crestate şi aspre , aşezate pe tulpina aeriană 
care are tot culoarea verde. În pământ se află 
tulpina subpământeană de formă rotundă sau 
alungită, de culoare roşie sau albă în partea de 
jos şi roşie în partea de sus şi este iute. 
Rădăcina este firoasă prin care se hrăneşte 
ridichea.  
Se consumă sub formă de salată. Se cultivă în 
gradină şi în solarii. 

Li se distribuie copiilor fişe de lucru. 
 

 
 
 

explicaţia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exerciţiul 
 
 

 
Asigurarea conexiunii 

  
Copiii sunt intrebaţi ce am observat noi? (ridichea) 

 
conversaţia 

Încheierea activităţii Aprecieri generale cu privire la gradul de 
participare al copiilor la activitate şi la 
comportamentul acestora în timpul activităţii. 
Recompensarea cu ecusoane cu ridichi. 

 
conversatia 

 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

334 
 

 

 

PAVĂL LUMINIȚA 
S-AU AURIT  A  TOAMNĂ PĂDURILE... 

                                 prof.înv.primar Pavăl Luminița -  Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni, 
jud. Suceava 
 
 Toamna aceasta e parcă cea mai frumoasă și mai veselă dintre toate.... 
 

Trăim într-o epocă în care e imperios necesar ca omul să se implice tot mai mult în activităţi 
responsabile de protejare a mediului înconjurător. De aceea, ca educator am considerat că formarea 
conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor trebuie să devină un obiectiv deosebit de important în 
cadrul demersului educativ şcolar şi extraşcolar. 
 Multe din disciplinele incluse în procesul de învăţământ pot oferi cadrul necesar pentru 
formarea unor convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. În cadrul lecţiilor de 
ştiinţe, elevii află despre interacţiunea organismelor vegetale şi animale cu mediul lor de viaţă, 
despre rolul omului în menţinerea echilibrului creat de natură. Ocazional, lecţiile de educaţie civică, 
limba şi literatura română, educaţie plastică pot fi folosite în acelaşi scop. De asemenea, am 
constatat că introducerea disciplinei opţionale “Prietenii naturii” este o modalitate deosebit de 
eficientă pentru a face educaţie ecologică. În activitatea de alcătuire a portofoliului, copiii se 
informează, analizează, selectează, compară, emit ipoteze şi invaţă cum trebuie sa vegheze la 
ocrotirea naturii. 

Călăuzită de aceasta idee, am demarat cu elevii mei încă din prima săptămână de școală din 
clasa I acţiuni de cunoaştere nemijlocită a mediului în care trăiesc. În felul acesta, copiii au fost ajutaţi 
să înţeleagă că natura are nevoie de fiecare dintre noi, copii sau adulţi, şi că viaţa noastră depinde de 
natură, iar noi nu putem trăi în afara ei.  Copiii au participat cu plăcere la activităţi de împrospătare a 
pământului florilor din ghivece, răsădirea florilor în parcul şcolii şi ecologizarea spaţiilor verzi în 
parcul orașului. Am pornit în drumeții prin împrejurimile localității și am organizat diverse activități 
outdoor. 
 În aceste activităţi am fost ajutaţi de către câţiva părinţi care le-au pus la dispoziţie pământ 
pentru ghivece, răsaduri de flori, mănuşi şi saci de unică folosinţă. Copiii au muncit cu drag şi au fost 
bucuroşi că pot contribui la realizarea unui ambient plăcut. De asemenea, au avut iniţiativa de a 
organiza echipe care să ude răsadurile şi să supravegheze dezvoltarea plăntuţelor. 

Deşi mici, elevii au conştientizat faptul că prin reciclarea deşeurilor din hârtie, pot contribui la 
protejarea mediului. În cadrul ”Concursului de colectare selectivă” promovat de Primăria orașului 
Fălticeni elevii s-au întrecut în colectarea de maculatură, de peturi și doze de aluminiu.  

În cadrul Programului ecologic Internaţional (LeAF) am demarat proiectul ”Prietenii naturii” 
ce se desfăşoară pe parcursul unui an calendaristic. Prin intermediul excursiilor şi drumeţiilor, elevii 
au experimentat ce înseamnă să fii cu adevărat un prieten al naturii, au cunoscut elementele şi 
fenomenele ce caracterizează mediul natural, s-au relaxat, au fost conduşi în activităţi concrete 
pentru a întelege rolul pădurii în viaţa noastră şi necesitatea adoptării unei atitudini responsabile faţă 
de natură. 

 
E important de ştiut că în întreaga munca de educaţie ecologică a şcolarilor, trebuie să 

ajungem cu toţii la convingerea că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi, sau numai prin 
câteva acţiuni sporadice. Aceasta trebuie să fie o acţiune continuă şi unită a tuturor locuitorilor 
Planetei care nu trebuie să uite că “Natura îţi dă zilnic exemplul de a trăi”. 

Plecând de la importanţa protejării şi conservării mediului, oamenii de ştiinţă au elaborat o 
serie de legi ecologice:  
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 legea ,,toate sunt legate de toate”;  
 legea ,,totul trebuie să ducă undeva”;  
 legea ,,natura se pricepe cel mai bine”  
 legea ,,nimic nu se poate obţine pe degeaba”; 

  legea ,,interacţiunii om- ecosferă”. 
Cu siguranță școlii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă 

față de mediu. Prin realizarea acestui proiect dorim să se dezvolte spiritul de inițiativă, comunicarea, 
să aibă loc un schimb de bune practici în vederea formării unei educații demne de cetățean 
european. 

 Omul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra 
vieţii planetei. 
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PÂNZARU MARTA 

  

““TTOOAAMMNNĂĂ,,TTOOAAMMNNĂĂ  HHAARRNNIICCĂĂ  ŞŞII  DDEE    

TTOOAATTEE  DDAARRNNIICCĂĂ””    

ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  SSff..VVooiieevvoodd  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree  

CCoooorrddoonnaattoorr  ddee  pprrooiieecctt::  

pprrooff..  ÎÎnnvv..  PPrriimmaarr  PPâânnzzaarruu  MMaarrttaa  

  
SCOPUL PROIECTULUI:    FFoorrmmaarreeaa    şşii  ddeezzvvoollttaarreeaa    
PPeerrssoonnaalliittăăţţiiii  ccooppiiiilloorr  pprriinn  ffrruummoossuull  eexxiisstteenntt  îînn  nnaattuurrăă,,  aarrttăă,,    

aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ddeevviinnăă  ccoonnssuummaattoorrii  şşii  ccrreeaattoorrii  ddee  ffrruummooss..  

  
OBIECTIVELE URMĂRITE:  

 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 
criterii ştiinţifice; 

 Formarea simţului şi gustului estetic; 
 Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate,imaginaţie. 
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PECE ALINA ALEXANDRA 
Profesor învățământ preșcolar :Pece Alina Alexandra 
Grădinița cu P.P. ,,Academia piticilor,,Cluj-Napoca 
Grupa : mijlocie 
Tema anuală :” Când, cum și de ce se întâmplă?”  
Proiect tematic: ” Impărăția toamnei” 
Tema săptămânală: ” Fructe și legume de la toamnă-s bune,, 
Tema zilei: ”Mărul dulce și gustos mă păstrează sănătos” 
Forma de realizare: Activitate integrată  ADP+ALA+ADE (DS+DEC)+ALA2 
Tipul activității: mixt (transmitere de cunoștințe și formare de priceperi și deprinderi) 
Scopul activității :Consolidarea deprinderii de a analiza și acumula informații despre mediul 
înconjurător prin observarea directă și senzorială a acestuia în cadrul unor activiăți outdoor, precum 
și formarea unor deprinderi de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică. 
Jocuri și activități liber alese (ALA): 

• Nisip și apă: ”Fructele mâncate, trebuie spălate” 

• Știință: ”Coș cu fructe,,- puzzle 

• Construcții: ”Lădițe pentru mere,, 
 

Activități pe domenii experiențiale (ADE): 
Domeniul științe: ,,În livada după mere „- vizită livadă USAMV, observare mărul 
Domeniul estetic și creativ: ,,Borcanul cu compot,,-pictură prin tehnica ștampilării 
Activități liber alese 2:  Jocul : Găsește merele pierdute / Cursa culegătorilor! 
STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: observația, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, 
problematizarea, observația, turul galeriei. 
 Mijloace de învățământ: Livadă, mere, coșuri cu fructe, cuburi de lego mare, puzzle tematic, 
acuarele, pensule. 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 
 
BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., 
București, 2019 

• Tătaru,L.,Glava, A., Chiș, o., Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea curriculumului 
preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014 

• Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N., Editura Reprograph, 2019 
Ziua bună începe cu Întâlnirea de dimineață,Ed.Pres,2009 

• Breben,S.,Gongea, E., Ruiu,G., Fulga,M., Metode interactive de grup – ghid metodic, 
Ed.Arves,București, 2009 
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PENA MARIA 
TEMA ACTIVITATII: RAPSODII DE TOAMNA 
SUBTEMA: ,, PEISAJ DE TOAMNA”/COLAJ 
GRUPA MARE 
EDUCATOARE:PENA MARIA 
COMUNA VARASTI 
JUDETUL GIURGIU 
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 
Curiozitate, interes si initiativa in invatare; 
Activare si manifestare a potentialului creativ 
COMPORTAMENTELE VIZATE: 
Manifesta curiozitate si interes pentru experimentarea si invatarea in situatii noi; 
Manifesta creativitate in activitati diverse 
RESURSE MATERIALE:                                                                                                      1. ATELIERUL 
FRUNZELOR: cosulete cu dreptunghiuri din hartie glasata de culoare verde, galbena, portocalie, rosie, 
maro, pe care sunt conturate frunze, forfecute, lipici.                          2.ATELIERUL CRIZANTEMELOR: 
cosulete cu hartie creponata de culoare mov, rosie,roz,maro, verde,  pe care sunt conturate cercuri, 
frunze, codite,din care se vor realizea crizantemele prin asamblare, forfecute, lipici;                                                                                
3.ATELIERUL RANDUNELELOR:cosulete cu dreptunghiuri de culoare neagra,rosie, alba din care se vor 
realizea randunelele, forfecute, lipici, o bucata de polistilen imbracata in hartie creponata de culoare 
albastra, medalioane cu imagini-simbol pentr fiecare atelier, frunze, crizanteme, randunele. 
TEHNICI DE LUCRU:decupare, asamblare, lipire, aplicare. 
ORGANIZAREA ACTIVTATII: Copiii se vor grupa pe ateliere: ,,Atelierul frunzelor”, ,,Atelierul 
crizantemelor”,  ,,Atelierul randunelelor”. Ei trec pe la masa educatoarei, aleg medalionul cu 
imaginea specifica atelierului preferat, apoi se grupeaza la masute. 
Fiecare atelier are pe masa imaginea corespunzatoare produsului pe care copiii il vor realizea: frunza, 
crizantema, randunica si resursele materiale necesare. 
DESFASURAREA ACTIVITATII: 
Captarea atentiei si anuntarea temei se vor face prin observarea unui copac din curtea gradinitei cu 
frunzele colorate in culorile specifice toamnei si a florilor din jur. 
Copiii sunt lasati sa priveasca copacul, sa descopere culorile pe care le au frunzele in anotimpul 
toamna, covorul de frunze, florile, pasarile din copac, sa se bucure, dupa care pe baza intrebarilor 
descoperim ca acesta este un ,,Peisaj de toamna”(un aspect de toamna) pe care si noi il vom realiza 
in activitatea practica pe care o avem. 
  EXPLICAREA SI DEMONSTRAREA TEHNICILOR DE LUCRU: 
Am explicat tehnica decuparii dupa contur,asamblarea, tehnica utilizarii lipiciului, tehnica aplicarii 
elementelor realizate de fiecare atelier in spatial corespunzator, apoi am urat copiilor ,,spor la 
lucru”si am supravegheat activitatea copiilor pe ateliere. Activitatea se derulaza pe fondul muzical al 
piesei ,,Toamna”de Vivaldi. 
La final fiecare atelier vine cu elementele realizate si le asaza,  respectand pozitia spatiala: frunze, 
flori, randunele si  realizam  un un tablou pe care il numim  ,,Peisaj de toamna”si pe care il utilizam in 
ambientul clasei. 
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PENU MARIANA – CARMEN  
„ Viata incepe din nou atunci cand aerul redevine rece la inceputul toamnei”   
F. Scott Fitzgerald 
TEMA ACTIVITĂȚII: Emotii pe frunze de toamna...  
CLASA a III-a  ,    CADRU DIDACTIC: prof. inv primar, Penu Mariana - Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazailă „Grigore Moisil”,Ulmeni, Calarasi  
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi; 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a doua ore de curs. Înaintea desfășurării activităților 
propriu-zise, elevii au avut  la dispoziție o săptămână în care să stranga frunze uscate  de toamna.  

Elevii au pregatite pe banca fise cu poezia “Rapsodii de toamna “ de George Toparceanu, 
fiecare copil va citi cate 1-2 strofe. Se poarta discutii despre frumusetea si bogatia toamnei, despre 
animalele care participa la concertul toamnei.  

Se propune elevilor sa realizeze din frunze  animale sau plante , prin combinarea acestora, 
folosind taierea, decuparea, lipirea, iar aceste animale sa exprime emotii adaugand ochisori, sau 
completand prin desen. Se prezinta si cateva modele.  
 Lucrarile elevilor sunt apoi expuse la tabla si evaluate de colegi . Fiecare elev va complete cu 
notificarea “Ce emotii transmit personajele create “.  
 In incheiere se canta cantece de toamna. 
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„Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori”. – Valeria Mahok 
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PEPELEA ANDREEA  
Tema activității: Bogățiile toamnei 
Clasa: a IIa B 
Cadru didactic: prof. Andreea Pepelea 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr 19 Brașov 
 
Desfășurarea activității: 

Cum timpul petrecut la școală a fost, în acest an școlar, foarte scurt (ne-am izbit de online, de 
hibrid, of!), cum anii anteriori (clasa pregătitoare și clasa I) au fost la fel de bulversanți, m-am gândit 
că activități în care să împletim toamna printre rânduri sunt potrivite în orice zi. Astfel că am cântat 
despre toamnă, am citit poezii despre toamnă, am discutat, am pictat, am colorat, bucurându-ne de 
culorile minunate oferite de acest anotimp, dar și de razele soarelui care, în această toamnă, ne-au 
răsfățat din plin. 

Cum nu vă putem atăta cât de frumos știm să cântăm, am ales să împărtășim cu voi o 
activitate de AVAP. 

Am avut ca primă sarcină să aducem la școală fructe și legume de toamnă. Eram tare curioși 

ce facem cu ele, chiar un coleg ne-a spus că lui nu îi place așteptarea, să nu știe ce vom face . 
Nerăbdarea se citea pe fețele noastre, iar ultima oră ni se părea tare departe! 

Am scos pe băncuțe, fiecare dintre noi, ceea ce a adus în punguțe și am discutat despre 
fructe, despre legume, despre cât de sănătoase sunt ele, dar și despre faptul că trebuie să le spălăm 
cu mare atenție înainte de a le consuma. 

Am făcut un aranjament din fructe, legume și frunze, bucurându-ne de frumusețea culorilor 
îmbinate pe dulăpiorul clasei. 

Am colorat un copil cu coșul de legume, am cântat și ne-am amuzat cu ghicitori. 
Ba, ne-am jucat și un joc, în care a trebuit să ghicim ce am ales, fără să ne uităm, dintr-o 

multitudine de legume și fructe. 
Am cântat despre toamnă, am zâmbit și i-am transmis toamnei că îi vom duce dorul, deși 

(fără să audă doamna), unii dintre noi am spus că așteptăm cu nerăbdare să vină iarna (Șșșșt! Să nu 
ne spuneți!). 
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PETER MARIANA-CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Ne jucăm și câștigăm!” 
GRUPA: MARE „MĂMĂRUȚELE ISTEȚE” 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETER MARIANA-CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 (ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1) 
NUCET, BIHOR 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
    Activitatea noastră de tip concurs, „Ne jucăm și câștigăm!”, a constat în aplicarea unor cunoștințe 
și exersarea unor comportamente. Preșcolarii grupei mari au fost împărțiți în două echipe: „Echipa 
perelor” și „Echipa vinetelor”, diferențiate prin ecusoane autocolante distinctive.  
 Probele concursului au fost următoarele: 
Proba nr. 1:  
„Pictează și decupează!”  
Preșcolarii au pictat pe o fișă de lucru un ardei, după care au avut sarcina să îl decupeze respectând 
linia conturului. S-a punctat utilizarea adecvată a culorilor și respectarea marginii exterioare în 
decuparea ardeiului (Anexa). 
Proba nr. 2:  
„Repede și bine!” 
Copiii din cele două echipe au avut ca cerință umplerea unui borcan de 5 litri din plastic (cu capac), cu 
cât mai multe gogonele, într-un timp de 2 minute. S-a urmărit așezarea gogonelelor în recipient astfel 
încât să încapă cât mai multe și închiderea borcanului cu capacul său.  
Proba nr. 3:  
„Corect/Incorect!” 
Preșcolarii au avut de identificat și selectat, dintre mai multe personaje, doar personajele care fac 
parte din „Povestea nucii lăudăroase” de V. Colin. S-a punctat fiecare personaj ales corect, precum și 
ordinea apariției personajelor în desfășurarea poveștii. 
 Proba nr. 4:  
„Strugurele”  
Proba a presupus utilizarea unor tehnici de lucru cunoscute de către preșcolari: rupere, mototolire, 
lipire, pentru a decora strugurele. Inițial, aceștia au rupt și mototolit mai multe bucăți din hârtie 
creponată de culoare violet, urmând a fi lipite pe fiecare bobiță a ciorchinelui. Codița și frunza 
strugurelui au fost decorate, de asemenea, cu bucățele din hârtie colorată verde (Anexa). 
Proba nr. 5 (baraj):  
„Spune mai departe!” 
Sarcina acestei probe a constat în completarea unei propoziții cu cuvântul potrivit. Pe rând, fiecare 
echipă adresează adversarilor o propoziție incompletă legată de anotimpul toamna, aceștia urmând 
să asocieze un cuvânt adecvat pentru a întregi enunțul. Se formulează câte 3 enunțuri de către 
fiecare echipă.    
 
 Preșcolarii au fost apreciați și recompensați în funcție de prestația lor la probele propuse. 
Câștigătoare este echipa care a adunat cele mai multe puncte: Echipa perelor.  
 
      Anexa 
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PETRARU DIANA 
 
RAPSODII DE TOAMNĂ 
 
      Prof. înv. preșcolar Petraru Diana 
       GPN Udești jud. Suceava 

”Toamna, anotimpul roadelor bogate„ , se dorește a fi o colecție de activități care are scopul 
de a ajuta copiii să se familiarizeze cu fructele, legumele care se culeg în anotimpul toamna. 
Când spunem „toamnă” ne gândim  la începerea grădiniței, la o explozie de culoare, dar și la o 
varietate de miresme date de roadele culese din livezi și grădini. 
Pentru a ajuta copiii să  cunoască  fructele care se culeg toamna organizez împreună cu aceștia un 
colț al „Zânei toamna” în culori vii, care facilitează copiilor  experiențe autentice legate de anotimpul 
toamna. Fructele prezente sunt: merele, perele, prunele, nucile, gutuile și strugurii. 
Prin participarea la aceste activități copilul va avea posibilitatea de a : 
1. Recunoaște și denumi fructele de toamnă 
2. Lucra pe dezvoltarea motricității fine prin  activități de decupare și lipire 
3. Realizează activități de trasare, copiere și scriere a cuvintelor sugerate de imaginile fructelor de 
toamnă 
4. Activități de compunere de propoziții cu cuvintele învățate 
5. Activitate de sortare a fructelor dintr-o colecție de imagini, coșulețele avute la dispoziție 
6. Activitate de etichetare a fructelor de toamna prezentate 
7. Gustare de fructe, ghicirea acestora prin diferite jocuri organizate 
8. Pregătirea salatei de fructe.  
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PETRE CORINA MĂDĂLINA 
Tema activității : Rapsodii de toamnă 
Clasa :  III B 
Cadru didactic : Petre Corina   Mădălina 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 49 
Scopul activității: 
Dezvoltarea și valorificarea cunoștințelor despre schimbările din natură în anotimpul toamna; 
Dezvoltarea gustului estetic și a sensibilității artistice; 
Obiective : 
Să compună creații artistice despre toamnă; 
Să indice schimbările din natură în anotimpul toamna; 
Să interpreteze anumite cântece rspectând versurile și linia melodică; 
Să realizeze lucrări  plastice  respectând tema și subiectul dat; 
Desfășurarea activității: 
În luna octombrie a fost desfășurată o  activitate  care a  avut  ca temă principală anotimpul toamna 
și a avut titlul “Rapsodii de toamnă”. 
La Științe ale naturii , conversație referitoare la schimbările din natură în anotimpul toamna, 
completarea unui rebus.  
La Muzică și mișcare, elevii au învățat și interpretat cântece despre anotimul toamna ‘’A,a,a , acum  
toamnă , da “ , “Frunze ruginii”  , “Clopoțelul “. 
La Limba și literatura română , elevii au compus texte cu titlul Toamna  sau  au compus poezii scurte 
dedicate acestui anotimp. 
La AVAP – au realizat o lucrare plastică cu tema , linia , punctul – elemente de limbaj plastic și 
subiectul Toamna. 
La sfârșitul activității, am organizat o expoziție cu lucrările copiilor. 
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PETRICEANU LENUŢA 
Tema activităţii: ,,Culorile toamnei’’- Proiect educaţional 
Clasa: a II -a B 
Prof. înv. primar: Petriceanu Lenuţa 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Râşca 
Desfăşurarea activităţii: 
 
                                                           Argument 
  Manifestat în culori şi forme diferite, frumosul din natură are o influenţă binefăcătoare 
asupra copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim 
al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
 Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment binefăcător în cele 
mai adânci zone ale vieţii sufleteşti,răscoleşte emotivitatea, sensibilitatea, înviorează. 
 Noi, dascălii, avem menirea de a forma şi dezvolta personalitatea copiilor prin frumosul 
existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi creatori de frumos. 
Scopul proiectului: 
 -Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna; 
 -Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul şi viaţa. 
Obiective urmărite: 
 -Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 
criterii ştiinţifice; 
 -Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
 -Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
Resurse: 
Umane: şcolari, cadre didactice; 
Temporale: 4-21 octombrie 2021; 
Materiale: lucrările elevilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, reviste şcolare, aparat foto, laptop, 
materiale în power point. 
Monitorizare şi evaluare: 
 -Valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi cadrelor didactice; 
 -Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice, prin participarea la concursuri 
şcolare cu lucrările elevilor; 
 -Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
Activităţi desfăşurate: 
-Toamna în poezie 
-Toamna în culori 
-Ghicitori despre toamnă 
-Colaj cu frunze uscate 
-Vitaminele toamnei 
-Coroniţa toamnei. 
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PETRUȘ MONICA 

Cadru didactic: profesor PETRUȘ MONICA 
Școala Gimnazială Baia Sprie, localitatea Baia Sprie, județul Maramureș 
Titlul proiectului: Toamna cea îmbelșugată 
Disciplina: Educație Tehnologică                   Clasa: a V- a B 
Scopul proiectului: Educarea simțului estetic al elevilor și al respectului față de natură. 
Obiectivele proiectului: Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei, 
stimularea creativității și imaginației elevilor, însușirea modului de pregătire a unor preparate 
sănătoase folosind fructe si legume. 
Desfășurarea activității- concurs: Clasa a fost împărțită în 3 grupe de elevi, fiecare grupă având sarcini 
diferite.  
Grupa I am numit-o Artiștii. Ei avut de scris poezii despre toamnă și de realizat picturi și desene 
tematice. 
Grupa a II-a am numit-o Micii bucătari. Ei avut sarcina de a pregăti acasă preparate sănătoase cu 
legume și fructe: prăjitură cu măr, cu afine, murături, compoturi. Elevii au făcut poze și filmulețe cu 
preparatele realizate de ei. 
Grupa a III-a am numit-o Academicienii. Aceștia au avut sarcina să demonstreze  care este rolul 
alimentației sănătoase pentru om în funcție de combinarea alimentelor într-un meniu. Elevii au avut 
de întocmit Piramida alimentației sănătoase. Ei avut de decupat din reviste imagini cu diverse 
alimente pe care le-au lipit în cadrul piramidei, de la bază spre vârf. Astfel, elevii au conștientizat că 
legumele și fructele sunt alimente sănătoase, putându-le consuma ca atare sau în diverse preparate. 
Fiecare grupă a realizat sarcina de lucru acasă. În timpul orelor de desfășurare a activităților din 
proiect fiecare elev a prezentat pe scurt modul de lucru, materialele folosite, ingredientele și 
importanța acestui proiect pentru ei.  
Elevii din grupa Artiștii au citit poeziile despre toamnă. Au realizat o expoziție în clasă cu desenle 
compuse de unii elevi din această grupă.  
Elevii din grupa Micii bucătari au citit rețete si au prezentat poze cu preparate sănătoase realizate de 
ei. 
Elevii din grupa Academicienii au prezentat Piramida alimentației sănătoase. 
Elevii s-au apreciat între ei. La final de activitate am făcut aprecieri, observații asupra modului de 
lucru și am premiat elevii ( 3 premii) în funcție de corectitudine, aspect estetic, acuratețe, finalizarea 
temelor.  
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PINTEA ALEXANDRA  
Vitamine, de la cine?  
Unitate de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Camigo, Cluj-Napoca  
Educatoare: Pintea Alexandra  
Grupa: Mijlocie  
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?  
Tema proiectului: Toamnă darnică  
Tema săptămânii: Carnavalul fructelor  
Tema activității: Pere galbene zemoase  
Tipul activității: Transmitere și însușire de noi cunoștințe  
Elemente componente ale activității: DȘ1  
Domenii și dimensiuni ale dezvoltării:  
E. DEZVOLTARE COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII  
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 

 
 
Strategii didactice:  
Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, observația.  
Mijloace didactice: frunze, cretă, pară, caserole, lupte.  
Descrierea activității:  
Activitatea de „Observare-para” s-a realizat prin abordarea metodei Reggio Emilia. Utilizarea 
materialelor concrete îi ajută pe copii să își însușească mai ușor informațiile în procesul de învățare.  
În cadrul acestei activități, am observat para cu ajutorul simțurilor. Copiii au putut observa 
materialele prezentate prin intermediul lupelor, descoperind caracteristicile legate de formă, 
culoare, mărime și textură. 
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PIPA DANIELA 
 
Fișa proiectului ,,Frumusetea Toamnei  ” 

 

      Toamna este anotimpul bogăției a culorilor a frumuseti si-a bogăției,de aceea am ales să scriu 
despre Toamna.Copilași din grupa mică sunt foarte fascinați de povestea ,,Toamna și ariciul 
politicos”,,Mărul buclucaș,,Povestea picurilor de ploaie” …multe alte povești . În acest anotimp 
natura se schimbă. Frunzele copacilor îngălbenesc și cad, iarba se usucă, iar soarele încălzește din ce 
în ce mai puțin. Cerul senin de vară dispare și apar nori negri și grei. Acum cad ploi reci și bat vânturi 
puternice. Oamenii se îmbracă mai gros și se ascund de ploile dese în spatele umbrelelor. 
Toamna păsările călătoare pleacă în țările calde. Animalele din pădure își pregătesc culcușul pentru 
iarnă și strâng provizii pentru această perioadă. Alte animale se pregătesc să hiberneze peste iarnă. 
Totul în jur devine mohorât și ruginiu. Toată natura se pregătește să întâmpine iarna și fulgii de 
zăpadă care vor cădea în curând. De aceea am realizat impreună carnavalul povestilor,cu parada 
costumelor si dans modern. Am realizat pomuii,picurii de ploaie, frunze din plastelina din anotimpul 
toamna. Nu pot sa zic decât ca Toamna este cel mai frumos anotimp!  
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PLAMADĂ ALEXANDRA- LAVINIA 
 
Tema activității: Emoții de toamnă 
Clasa: a IV-a A 
Cadru didactic: prof. Plamadă Alexandra Lavinia 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei 
Desfășurarea activității: 

Argument 
 Frumusețea naturii a stimulat creativitatea mereu. Reflectarea asupra schimbărilor 

petrecute în mediul înconjurător invită elevul să facă conexiuni între cunoștințele dobândite la 
discipline diferite. Toamna, anotimpul plin de emoție și culoare, oferă cadre spectaculoase și 
inspiraționale pentru scrierea creativă. Compunerile, care au rol în formarea intelectuală, morală și 
estetică a elevului, prind viață pe acordurile de vioară ale lui Antonio Vivaldi.  

 
Scopul: valorificarea potențialului creativ prin realizarea unor creații literare 
Obiective: -să enumere emoții sugerate de ”Toamna”,  Antonio Vivaldi; 
                   -să identifice activități specifice anotimpului; 
                   -să compună expresii deosebite pornind de la cuvinte cheie; 
                   -să redacteze texte creative reliefând frumusețile toamnei. 
Durata: 18- 22 octombrie 2021 
Grup țintă: 28 de elevi  
Rezultate: realizarea unui jurnal compus din textele scrise de copii 
Evaluare: expunerea compunerilor și selectarea celor mai apreciate lucrări folosind metoda ”Turul 
galeriei” 
Valorificare: diseminarea informațiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinților. 
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PLETTLINGER GHERTRUDE MEDARDA 
FASCHING ÎN BANAT 
 
        Prof. Plettlinger Ghertrude Medarda 
       Lic. Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara 
 

 Fiind o zonă de confluențe culturale, Banatul încă păstrează multe obiceiuri populare ale 
etniilor ce îl compun. În această lucrare mă voi referi la sărbătoarea Fasching-ului, sărbătoare a etniei 
germane,  așa cum au sărbătorit-o  șvabii bănățeni. 

 Finalul iernii și apropierea primăverii a fost marcat cu bucurie  prin sărbători din vechime. 
Nici în epoca creștină lumea nu a vrut să rateze ocazia de a petrece și a sărbători. Biserica a impus ca 
Fasching să aibe loc obligatoriu înaintea postului de Paște. 

 În spațiul din sudul Eurppei, Fasching (numit în română și Fărșand) este mai cunoscut ca zilele 
de carnaval. Cine este atent la sonoritățile italiene poate deduce că acest cuvânt chiar asta înseamnă 
– începutul postului. „Carne vale” este de fapt chiar rămasul bun de la consumul de carne (adio 
carne). Sărbătorirea Fasching-ului  nu se tine într-o dată fixă. Acesta se poate sărbători în orice zi 
cuprinsă între Bobotează și marțea de lăsata secului de carne ce precede miercurea cenușii când 
începe postul Paștelui.  

 În acestă perioadă, în comunități au loc baluri, seri de dans cu mâncare și băutură. 
Paricipanții poartă măști și sunt mascati. În unele zone se aprind focuri și chiar focuri de artificii. Unii 
se deghizează în personaje de poveste, în animale, personalități recunoscute, personaje din desene 
animate sau în diverși monstri. Se poate alege o temă ( de ex: cowboy și indieni) care va fi respectată 
de toți participanții. De obicei se acordă premii pentru cele mai reușite costume și accesorii. 

 Sărbătoarea se desfășoară diferit, în funcție de locul unde are loc. În orașe se sărbătorește cu 
precădere în școlile și grădinițele cu predare în limba maternă germană sau maghiară sau în săli de 
evenimente sub egida unor ONG-uri sau ascociații, sub forma unor baluri mascate. În zona rurală se 
păstrază mai mult tradițiile iar sărbătoarea decurge oarecum diferit. 

 De exemplu, în localitatea Variaș din jud. Timiș participă invitați din întregul județ (mai ales 
grupuri de dansuri populare germane) care se întâlnesc la Casa de Cultură Variaș unde împodobesc 
mai multe mijloace de transport (căruțe, tractoare cu remorci, etc) cu ghirlande, baloane, etc. De aici 
pornește un alai multicolor pe stăzile localității cântând, aruncând bomboane spre spectatorii de la 
marginea drumului și împărțind voie bună. Alaiul se oprește la unele case unde gospodarii îi așteaptă 
pe petrecăreți cu gustări, prăjituri și băuturi. Drept mulțumire pentru tratația primită copiii dansează 
și cântă. Sărbătoarea se continuă și seara cu un bal mascat (Maskenball) unde toți participanții sunt 
mascați. Balul începe cu un ”marș al gogoșilor” (gogoșile fiind dulciurile specifice Fasching-ului). În 
câteva gogoși sunt ascunse monede iar găsitorii sunt cei care dansează dansul de începere a balului. 
Pe parcursul serii se prezintă diferite momente muzicale, scenete, dansuri, etc. Punctul culminant al 
serii este reprezentat de tombolă și premierea costumelor.  

 În continuare las imaginile să vorbescă de la sine. Sunt poze cu preșcolarii Grădiniței cu 
Program Prelungit ”Nikolaus Lenau” și elevi ai Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara făcute  cu 
ocazia Fasching-ului, având diferite teme propuse: 
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1. La Circul Stromboli participă multi clovni... 

 

2. Nici indienii nu sunt mai prejos! 

  

3. Elevii vin în costume de cavaleri și domnițe...... 

 

4. Indienii au crescut și au devenit elevi, dar sărbătoresc în continuare Fasching. 
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POHOAŢĂ MIHAELA ALINA 
Data: 21.10.2021 
Unitatea de învăţământ: GPN Păltinoasa 
Propunător: Pohoaţă Mihaela Alina 
Grupa : Mijlocie  “Fluturaşii” 
Domeniul experienţial: Estetic şi creativ 
Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se întâmplă? 
Tema săptămânală: Timp-anotimp  
Subtema: Vreme de toamnă 
Tema activităţii: “Rochiţa Toamnei”  
Mijloc de realizare: Dactilopictură 
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi 
 
SCOP : Formarea  priceperii şi deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic,acuarela şi de a picta 
cu degeţelele, dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a sensibilităţii şi a gustului estetic. 
 
Obiective operaţionale: 

- să recunoască culorile frunzelor toamna(galbene,roşii,orange,cafeniu) ; 
- să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 
- să folosească elemente de limbaj plastic, punctul în realizarea compoziţiei plastice; 
-  să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător şi să le transpună în lucrările personale. 
- Să păstreze ordinea în timpul lucrului. 

 
Strategii didactice:  
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,  exercitiul; 
Material didactic: siluetă cu Zâna Toamna, acuarele, şerveţele.  
Forma de organizare: frontal şi individual; 
Durata: 20 minute 
 
Bibliografie: 
- V. Popa “Activitati de educatie plastica” – ed. V&I Integral,  Bucuresti, 1998 
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POP ALINA 

                                              
Profesor învățământ primar Pop Alina, Scoala Gimnazială nr 30, Brașov 
           În cardrul proiectului „Toamnă, doamnă ruginie”, am desfășurat, pe perioada unei săptamani, 
activități specifice toamnei. Am integrat ariile curriculare și am explorat specificul toamnei cu elevii 
clasei a II-a, făcând lecțiile, o plăcere. 
         Am avut norocul, ca în această perioadă, să fim la școală  și nu în online, așa că, am putut să ne 
bucurăm împreună, fizic, de această experiență. 
        Activitățile au debutat cu precezentarea anotimpului toamna, cu ajutorul aplicației Chaterpix. 
Toamna a poposit în clasa noastră și ne-a prezentat imagini cu natura, aflată în plină schimbare.  
        La comunicare în limba română am început să studiem „Ciuboțele Ogarului” după Călin Gruia și 
ne-am jucat cu textul, descoperind pregătirile pentru anotimpul friguros ale unor vietăți ale padurii.  
        La Matematică și explorarea mediului a început un nou capitol, Numerele naturale de la 100-
1000 și am numărat frunze, animale și păsări. 
        La muzică și mișcare am învățat cântecul Greierele și furnica și ne-am jucat diverse jocuri de 
toamnă. 
        Activitățile s-au încheiat cu arte, unde am realizat un tablou de toamnă, în care am folosit 
diverse tehnici, dar și diverse materiale din natură. 
        Această activitate a debutat cu o excursie în natură, unde am observat schimbările pe care le 
aduce anotimpul toamna. Ne-am deplasat într-un parc din apropierea școlii, unde am adunat diverse 
frunze, am discutat despre copacii de la care provin, despre forma acestora și despre culori. Apoi, cu 
ajutorul orezului și a boabelor de arpacaș am realizat un tablou cu o ciupercuță. Pentru realizarea 
tabloului am folosit aracet și creioane colorate. Am demonstrat modul de realizare al lucrării, după 
care, fiecare copil ți-a realizat propriul tablou. 
         La sfârșitul activității ne-am evaluat lucrările, ținând cont de corectitudinea lucrării, creativitate, 
imaginație și aspect.  
          Aceste lucrări au fost afișate la avizierul clasei și ne vor încânta privirile până la sfârșitul 
anotimpului toamna, atunci când ne vom pregăti de iarnă. 
         Voi atașa câteva dintre minunatele lucrări ale elevilor mei, lucrate cu multă migală și dăruire. 
Sper să aducă bucurie și în sufletele celor care le vizionează!         
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POPA CLAUDIA 
 
Fișa proiectului – Domeniul Estetic și Creativ : Crizantema  
       Se asigură condițiile optime pentru realizarea activității: aerisirea sălii de grupă, așezarea 
mobilierului pentru activitate, aranjarea materialului demonstrativ la îndemâna educatoarei, intrarea 
ordonată a copiilor în sala de grupă, controlul ținutei și a poziției copiilor pe scaune. 
       Un personaj își face simțită prezența în sala de grupă. Un băiețel le spune copiilor că vrea să îi 
ofere mamei sale un buchet de crizanteme. Le cere ajutorul copiilor pentru a strânge cât mai multe 
crizanteme. 
        Activitatea de astăzi se va numi “ Crizantema “ și vom folosi tehnica amprentări. 
INTUIREA MATERIALELOR: 
- Ce aveţi voi pe măsuţe?(fișa , palete de culori, acuarele ) 
- Ce culori observați că sunt puse în palete?  
INSTRUCTAJ: 
- Educatoarea dă indicații cu privire la modul de lucru (acuarela se aplică doar pe fișă, cu grijă la 
acuratețea elementelor din jur ) ; 
Se utilizează palma, procedeul de lucru numindu-se amprentare. 
EXPLICARE ŞI  DEMONSTRARE : 
Educatoarea explică şi demonstrează copiilor modul de realizare a  temei prin tehnica amprentării: se 
introduce pensula în amestecul pregătit, apoi se aplica culoarea pe palma , după care se așază palma 
pe foaia alba cu degetele spre exteriorul fișei. 
Se repetă aceeași tehnică, obținând alte pălmuțe, obținându-se o crizantema cu multe petale..  
Înainte de începerea lucrării vom efectua câteva exerciții de încălzirea  mușchilor mici ai mâinilor. 
EXERCIŢII DE INCĂLZIRE: 
1.”Mişcăm degețelele, batem tare palmele, le sucim, le învârtim și la lucru noi pornim.” 
Le spun copiilor „Spor la lucru!” amintindu-le să aibă grijă în realizarea lucrării (să lucreze frumos şi 
îngrijit, să nu murdărească masa şi să nu se păteze, să finalizeze lucrarea). Voi da indicaţii 
permanente şi ii voi ajuta pe cei care întâmpină greutăți. 
          Se strâng lucrările copiilor și sunt așezate la centrul tematic unde copiii fac aprecieri după 
gradul de acuratețe și gradul de finalizare. Se vor face aprecieri verbale asupra implicării copiilor în 
activitate , globale și individuale. Pentru participarea activă la această activitate, copiii vor primi 
buline colorate.  
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POPA EDVICA 
Serbare închinată anotimpului toamna 

Școala Gimnazială,, Marin Voinea,,Cerchezu 
Clasa a VII-a  
Prof. Dr. Popa Edvica  
Emoție de toamnă  
                        – Nichita Stănescu 
 A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-
am să te mai văd, uneori, că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori, că ai să te ascunzi într-un ochi 
străin, şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, iau cuvintele şi le-nec 
în mare. Şuier luna şi o răsar şi o prefac într-o dragoste. 
Cântec:,,Niciodată toamna 
 Sfârșit de toamnă  
                          – Vasile Alecsandri  
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Cârdurile 
de cucoare, înşirându-se-n lung zbor, Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Vesela verde câmpie 
acu-i tristă, vestezită, Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi 
se deslipesc, Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. 
  Cântec: ,,A, a, a, acum e toamnă , da! 
Lasă-mi toamnă 
                 – Ana Blandiana 
 Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,  
Uite, ochii mei ţi-i dau. 
 Ieri spre seară-n vântul galben Arborii-n genunchi plângeau. Lasă-mi, toamnă, cerul lin. 
 Fulgeră-mi pe frunte mie 
. Astă-noapte zarea-n iarbă Încerca să se sfâşie.  
Lasă, toamnă-n aer păsări,  
Paşii mei alungă-mi-i.  
Dimineaţa bolta scurse Urlete de ciocârlii. 
 Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi Fructele şi lasă Urşii neadormiţi, berzele neduse, Ora luminoasă. 
 Cântec: Toamna școlărița 
Afară-i toamnă  
                           – Mihai Eminescu  
Afară-i toamnă, 
 frunza împrăştiată, Iar vântul zvârlă-n geamuri grele picuri; 
 Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri Şi într-un ceas gândeşti la viaţa toată. 
 Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, 
 N-ai vrea ca nimeni ‘n uşa ta să bată; 
 Dar şi mai bine-i, când afară-i zloată 
, Să stai visând la foc, de somn să picuri. 
 Şi eu astfel mă uit din jeţ de gânduri, 
 Visez la basmul vechi al zânei Dochii, 
 În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri; 
 De odată aud foşnirea unei rochii,  
Un moale pas abia atins de scânduri…                                    Voinea Andreea 
I-ar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii.za   Echipa de elevi: Udeanu Bianca 

Nucu Octavian Ionuț 
  Cântec: Ploaia                                                                    Sulea Alexandru   
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POPA ELENA ALINA 
Tema activității : ”Bucuriile toamnei” 
Cadru didactic : prof.înv.primar – Popa Elena Alina, Clasa I C 
Unitatea Școlară : Liceul Teoretic Bilingv ”Miguel de Cervantes”, București 
Scopul activității : 

• Sensibilizarea copiilor în fața fumuseților naturii astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul 

• Stimularea interesului pentru lectură 

• Stimularea imaginației creatoare 
Desfășurarea activității :  
       Argument : 
       ”Miroase a toamnă”...Cu aceste vorbe m-a întâmpinat un copil, într-o dimineață. Și avea 
dreptate. Argumentele nu au întârziat să apară. Cu toții am avut ceva de spus...de adăugat. 
        Ne-am propus să pătrundem în decorul minunat al toamnei, organizând activități variate : limbă 
și comunicare, observarea naturii, colaj, pictură. 
        Prima activitate pe care am organizat-o a pornit de la un joc – ”Ne jucăm cu toamna”(twinkl). 
Elevii au lucrat în echipă. Fiecare echipă a desemnat un reprezentant care a extras un cartonaș din 
”Săculețul toamnei”. Împreună am stabilit un termen până cănd trebuie să ducă la capăt 
”provocarea”. Și chiar am realizat o expoziție cu ”provocările” duse la îndeplinire. 
        O altă activitate care a avut succes, a fost ”Atelierul de lectură cu povești de toamnă”. Împreună 
am aflat despre prietenia dintre ”Toamna și ariciul politicos”, despre bucuria de a privi culorile 
toamnei în povestea ”Toamna și frunza colorată” și pentru că noi suntem ”clasa buhuțelor”, nu putea 
să lipsească povestea ”Toamna și bufnița înțeleaptă”. Am învățat că toamna este darnică, dar și un 
prieten bun în povestea ”Toamna și bursucul sfios”. Atelierul s-a încheiat cu multe zâmbete și cu 
povestea ”Toamna și dovleacul zâmbitor”. 
        ”Atelierul de pictură - Toamna” a adus cea mai mare bucurie copiilor. De fiecare dată când 
pictează, copiii sunt fericiți. Fiecare tablou pictat a dezvăluit același anotimp, dar cu altă haină; 
nuanțe vesele și frumoase adunate într-un peisaj minunat. 
         Proiectul creativ ”Bucuriile toamnei” a fost o formă plăcută de a dezvolta creativitatea, de a 
pătrunde în lumea colorată a cărților și oportunitatea perfectă pentru a ne simți bine împreună. 
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POPA MARIA LAVINIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”CE POT FACE DOUĂ MÂINI DIBACE…. TOAMNA” 

CLASA/GRUPA: A II-A F STEP BY STEP 

CADRU DIDACTIC: POPA MARIA LAVINIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL ”FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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POPA MARIANA GINA 
FRUMUSEȚEA  TOAMNEI 
ACTIVITATE: Clasa a-VII-a C 
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.S.E.I” Orizont” Oradea 
CICLUL: Gimnazial 
ARIA CURRICULARĂ: Arte 
DOMENIU VIZAT: Activități practice și de pre-profesionalizare 
PARTICIPANȚI: elevii : Nistor Andreea, Sabău Andrei, Chirilă-Bradea Ovidiu, Lacatoș Florina, Nistor 
Ionică 
COORDONATOR ACTIVITATE: PROF. POPA MARIANA GINA 
TEMA LECTIEI: FRUMUSEȚEA TOAMNEI 
DURATA ACTIVITĂȚII: 3 ORE- 1 oră în aer liber, 2 oră la clasă 
Competențe specifice: 
1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiar 
 2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. 
3.Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;. 
Strategii de învățare: demonstrația, explicația, jocul didactic,conversaţia, jocul didactic, observaţia, 
expunerea, Turul galeriei. 
Resurse: utilizarea tehnologiilor informatizate,materiale didactice și materiale din natură. 
SCENARIU DIDACTIC : 
Activitate realizată in natură: 
Adunăm castanele căzute din copaci, observăm natura și căutăm și stângem și alte 
materiale din natură; 
1.Elevii aduc materialele culese de ei în timpul primei ore. 
2.Denumim și observăm împreună roadele toamnei, discutând despre mediul lor de viață.( castane, 
ghinde, nuci, frunze, porumb, castane, măceșe) vizionate pe internet; urmărim pe internet figurine 
realizate din castane,  ca inspirație, apoi stabilim ce vom realiza; 
3. Denumim și observăm împreună roadele toamnei, discutând despre mediul lor de viață.(măr, 
strugure, nucă, pară, gutuie, căpșună, prună) vizionate pe internet; 
4. Realizăm o planșă cu toate roadele bogate ale toamnei; 
4.Verbalizăm acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat. 
5.Elevii se grupează alegând materialele din care vor realiza creațiile proprii. 
6. În timpul lucrului, elevii ascultă cântece și poezii despre toamnă. 
7.Prin realizarea Turului galeriei elevii apreciază calitatea produselor finite. 
 
 
 
 

Activitate realizată în clasă: 
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POPA MIHAELA-TEODORA 
RAPSODII DE TOAMNĂ  
CADRU DIDACTIC: POPA MIHAELA-TEODORA  
UNITATEA ŞCOLARĂ : ŞCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI, JUD.NEAMȚ  
CLASA a IV-a A  
TEMA ACTIVITĂŢII : Activitate extracurriculară ,, O școală curată - un mediu sănătos!,, 
Argument 
             Educația pentru mediu are scopul de a îmbunătăți calitatea vieții prin cunoștințele, dar mai 
ales prin motivațiile pe care le oferă pentru a acorda mediului atenția și îngrijirea necesară.   
             Am considerat necesară derularea acestei activități  în vederea dezvoltării în rândul elevilor a 
spiritului ecologic. Școlii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă 
față de mediu.  
Scopul activității: 
              Dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natura și 
protecția mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață 
ecologice, economice, sănătoase și durabile prin întreținerea unui ambient curat, responsabilizarea 
pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor echilibrat. 
Obiectivul general : 
              Formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice și a comportamentului ecologic la elevi 
Obiective specifice pentru copii : 

▪ Să-ți dezvolte o conștiință ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice; 
▪ Să aplice cunoștințele și deprinderile dobândite în activități cu specific gospodăresc; 
▪ Să participe și să coopereze activ în acțiuni practice de îngrijire și protejare a mediului; 
▪ Să-și formeze  deprinderi de ocrotire a spatiilor verzi din curtea școlii și vecinătatea acesteia; 
▪ Să cunoască modul de folosire a uneltelor; 
▪ Să conștientizeze importanța unui aer curat pentru o viață sănătoasă; 
▪ Să ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecție a 

mediului cunoscute de ei; 
▪ Să participe activ la acțiuni ce promovează sănătatea mediului, desfășurarea unor activități 

practice de ecologizare a mediului local; 
▪ Să influențeze comunitatea locală prin păstrarea curățeniei – prin activități specifice. 

Resurse: 
▪ UMANE :elevii casei a IV-a A, cadrul didactic 
▪ MATERIALE: saci (pungi) de gunoi, unelte agricole ( măturoaie, greble), mănuși 
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POPOVICI MARIA ANGELA 

Fisa proiectului  
Autor: Prof. Popovici Maria Angela  
Scoala Gimnaziala Nr. 144 Bucuresti  
Copiii din cadrul grupei mijlocii cu program normal au realizat concursul de desene /picturi de dovleci 
“Dovleacul meu e cel mai cel”.Acesta s-a desfasurat cu toate grupele iar din fiecare grupa au fost 
alese cele mai creative lucrari care au fost premiate cu Locul 1,2 ,3 sau mentiune.  
Copiii ,impreuna cu parintii,deoarece aceasta activitate s-a desfasurat online ,au trebuit sa 
achizitioneze un dovleac potrivit ,pe care sa-l decoreze intr-un mod cat mai creative,fie prin folosirea 
tehnicii picturii,fie prin tehnica desenului sau cea a ornarii.  
Atat parintii cat si copiii au fost foarte incantati de aceasta activitate primind doar feedback-uri 
positive. Parintii au petrecut timp alaturi de copiii lor ,iar copiii au dat dovada de multa imaginatie.  

Acest concurs face parte din proiectul la nivel de unitate “Toamna in culori” realizat impreuna cu 
toate cadrele didactice din gradinita. 
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POPUȚE GETA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ             
LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC   
Str. Trandafirilor, nr.59, com.Giroc, jud. Timiș   
Tel./fax: 0256/395771, e-mail : scgiroc@yahoo.com   
 www.liceulgiroc.ro 
 
PROFESOR: POPUȚE GETA 

 
TOAMNĂ RODNICĂ 

PROIECT DE ACTIVITATE 
INTEGRATĂ 

Data : 2.11.2021 
Nivel de vârstă : 5-6 ani, Nivel II 
Grupa : Mare 
Tema anuală de studiu : ,, Când, cum și de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului : ,, Toamna harnică ” 
Tema săptămânii : ,, Tablou de toamna” 
Tema activității : ,, Flori din grădină !” 
Tipul activității : Transmitere de noi cunoștințe 
Elemente componente ale activității integrate : 

- ADP : Întâlnirea de dimineață ,, Flori din grădină” 
- ALA : Bibliotecă ,, Citim imagini despre flori de toamnă” 

Artă ,, Crizantema” ( modelaj) 
Construcții ,, Vază pentru flori” 

- ADE : ,, Flori de toamnă” ( DȘ -observare), DLC +DEC, memorizare, rupere,mototolire si 
lipire). 

- ALA : ,, Cărăm coșuri cu flori” -joc distractiv 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII : 

-  Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 
-Conceptul de sine. 
- Activare și manifestare a potențialului creativ. 
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități). 
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 
-  Cunoștințe și deprinderi elementare despre cunoașterea mediului apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATE : 
- Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau 

pentru a executa o mișcare ( a merge, a alerga, aprinde/ a arunca o minge, etc.). 
- Exersează cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale. 
- Manifestă creativitate în activități diverse. 
- Finalizează proiectele simple. 
- Exersează, cu sprijin ,ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii li receptării lui. 
- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mediul înconjurător și lumea vie prin 

observare, manipulare de obiecte și investigarea mediului. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 
O1 – Să demonstreze întelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia; 
O2 – Să se exprime corect în propoziții clare și concise. 
O3 – Să observe din ce este alcătuită floarea ( rădăcină, tulpină, frunze, floare); 

mailto:scgiroc@yahoo.com
http://www.liceulgiroc.ro/
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      O4  – Să realizeze diferite forme tridimensionale ( flori, vază), cu diferite piese de construcții; 
      O5  – Să reprezinte prin rupere, mototolire și lipire crizantema. 

O6  – Să execute mișcările jocului, colaborând cu colegii. 
STRATEGII DIDACTICE : 
Metode și procedee : explicația, conversația, demonstrația,observația, exercițiul, metoda 
cvintetul.Resurse materiale : imagini cu flori de toamnă, crizantemă, hârtie creponată, lipici, 
scrisoare, tabla, calculator, cosuri, jetoane cu flori, recompense. 
BIBLIOGRAFIE :Curriculum pentru educatie timpurie 2019 
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
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PUHA NICOLETA DOMNICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” RĂDĂUȚI 
Prof. inv. Primar: PUHA NICOLETA DOMNICA 
 

PROIECT EXTRACURRILCULAR 

„CURCUBEUL TOAMNEI” 

                                „Emoția transmisă de natură în anotimpul toamna, nu poate fi egalată cu nici o altă 
emoție. Copiii trebuie învățați să observe și să se apropie de acest spectacol sublim. Reproducerea 
într-o lucarare a unui fragment din natură aduce bucurie sufletească și încredere în sine.” 

SCOPUL PROIECTULUI:  
                 Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile 
să aprecieze frumosul din viaţă. 
OBIECTIVE URMĂRITE: 

- să observe frumosul pe baza unor criterii științifice; 
- să -și formeze gustul și simțul estetic; 
- să întegreze frumosul în viața personală; 
- să realizeze lucrări originale și creative; 
- să respecte indicațiile în realizarea lucrărilor. 

GRUP ȚINTĂ: 
- 31 de elevi din clasa a II-a 

BENEFICIARI: 
- elevii, părinții, profesori desen 

RESURSE: 
 Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 
 Temporale: septembrie, octombrie, noiembrie. 
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome, 
laptop, materiale în powerpoint. 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
- Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
- Realizarea unei expoziţii concurs la nivelul clasei; 
- Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

DISEMINARE: 
 - panouri informative; 

 - expoziţie cu lucrările copiilor; 
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PӐDURARU COMӐNOIU MIHAELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Toamna – anotimpul culorilor”  
CLASA: I B 
CADRU DIDACTIC: Pӑduraru Comӑnoiu Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazialӑ nr.2 Comarnic, Prahova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
                     Pe parcursul a douӑ sӑptӑmâni am desfӑşurat activitatea cu TEMA: ,,Toamna – 
anotimpul culorilor”, cu un colectiv de 15 elevi, în mai multe etape, prin activitӑţi interdisciplinare, 
integrate. În esenţӑ, obiectivele principale urmӑrite au fost: 
         Informative: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire   la însuşirea 
caracteristicilor anotimpului toamna; 
         Formative:o Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire: 
o Dezvoltarea capacităţii  de a descrie imagini specific anotimpului, obiecte, culorile toamnei și 
bogățiile anotimpului; 
o Efectuarea unor operaţii simple de lucru cu material pus la dispoziţie; 
o Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unei lucrări practice inspirate din natură. 
          Educative: o Educarea unei atitudini pozitive faţă de natură, cultivarea sentimentelor de 
dragoste şi protejare a mediului înconjurător; 
o Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii; 
o Stimularea creativitӑţii şi  a imaginaţiei, 
STRATEGII DIDACTICE: Metode: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul 
individual, munca în echipă. Mijloace: diferite materiale din naturӑ specifice toamnei, poezii, 
ghicitori, imagini, cântece ş.a 
DESCRIEREA ACTIVITAŢII: 
Etapa I: activitaţi de observare a vremii pe parcursul celor douӑ sӑptӑmâni, observarea schimbӑrilor 
din naturӑ, a unor imagini caracteristice toamnei, formularea unor propoziţii cu cuvinte date, 
descrierea unor fructe sau legume ş.a.; activitӑţi de comunicare - ,,Ce prefer: fructe sau legume?,, și 
de recunoaştere a unor elemente de toamnӑ, fenomene ale naturii din descrieri, ghicitori ş.a 
Etapa a II-a: -activitӑţi practice : ,,Sӑ mâncӑm sӑnӑtos!” (un fruct sau o legumӑ de toamnӑ din gradina 
bunicilor;  lucrӑri de AVAP individuale: picturi/desene ,,Fructe/legume de toamnă,,ş.a 
Etapa a III-a:- activitate în echipe de elevi (2 echipe) cu tema: ,,Culorile toamnei în pădure,, (elevii au 
pictat individual câte un copac (frunză), au decupat. Pe rând au pictat pe o colă mare fondul lucrării 
colective. Fiecare membru al echipei a lipit pe rând, propriul copac pictat.  
Etapa a IV-a:  - expoziţii de lucrӑri, autovaluarea elevilor, fotografii, feed-back. 
                     CONCLUZII: activitӑţile propuse şi efectuate în cadrul acestui proiect au fost potrivite atât 
vârstei elevilor mei, cât şi preocupӑrilor acestora pentru observarea şi înţelegerea mediului, 
demonstrând un interes sporit pentru acest gen de activitӑţi, care îi pun pe elevi în contact direct sau 
indirect cu mediul înconjurӑtor. 
Etapa de lucru individuală: 
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Etapa de colaborare în echipă:                                  
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Culorile TOAMNEI….în viziunea celor mici: 

 

 

,,Culori fioroase își încep timpuria cucerire a dealurilor, asmuțite de vânturile toamnei. Toamna este 
însuși artistul." (Takayuki Ikkaku) 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

382 
 

 

 

RACOVIȚĂ ADRIANA-VIOLETA 
Proiect educațional „Miresme și culori de toamnă” 

Școala Gimnazială „Traian”, Pitești, județul Argeș 
prof. înv. primar Racoviță Adriana-Violeta 

ARGUMENT: 

--  FFrruummoossuull  ddiinn  nnaattuurrăă,,  mmaanniiffeessttaatt  îînn  ccuulloorrii  şşii  ffoorrmmee  ssoonnoorree,,  aarree  oo  iinnfflluueennţţăă  bbiinneeffăăccăăttooaarree  
aassuupprraa  ccooppiiiilloorr..  TTrreebbuuiiee  ssăă--ii    îînnvvăăţţăămm  ssăă  oobbsseerrvvee  şşii  ssăă  ssee  aapprrooppiiee  ccuu  eemmooţţiiee  ddee  aacceesstt  ssppeeccttaaccooll  ssuubblliimm  

aall  nnaattuurriiii,,  aassttffeell  îînnccââtt  rraaţţiiuunneeaa  ssăă  aarrmmoonniizzeezzee  ccuu  sseennssiibbiilliittaatteeaa..  

--  PPrriinn  ccrreeaarreeaa  uunnuuii  mmeeddiiuu  eesstteettiizzaanntt,,  ffrruummoossuull  ppăăttrruunnddee  ccaa  uunn  sseennttiimmeenntt  bbiinneeffăăccăăttoorr  îînn  cceellee  

mmaaii  aaddâânnccii  zzoonnee  aallee  vviieeţţiiii  ssuufflleetteeşşttii,,  rrăăssccoolleeşşttee  eemmoottiivviittaatteeaa,,  sseennssiibbiilliizzeeaazzăă,,  îînnvviioorreeaazzăă..  

--  MMeenniirreeaa  nnooaassttrrăă,,  aa  ddaassccăălliilloorr  eessttee  ddee  aa  ffoorrmmaa  şşii  ddeezzvvoollttaa  ppeerrssoonnaalliittaatteeaa  ccooppiiiilloorr  pprriinn  

ffrruummoossuull  eexxiisstteenntt  îînn  nnaattuurrăă,,  aarrttăă,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ddeevviinnăă  ccoonnssuummaattoorrii  şşii  ccrreeaattoorrii  ddee  ffrruummooss..  
SCOPUL PROIECTULUI: 
- Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente. 
- Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 

caracteristicile anotimpului toamna. 
- Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor 

ceva practic-util. 
- Pregătirea  elevilor pentru o viaţă activă. 
- Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile 

să aprecieze frumosul şi viaţa. 
OBIECTIVE: 
- Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 

criterii ştiinţifice; 
- Formarea simţului şi gustului estetic; 
- Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
- Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
- Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
GRUP ȚINTĂ: elevi din ciclul primar, cadre didactice. 
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi. 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 
- Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
- Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
- Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ, din ţară, prin 

participarea la concursuri şcolare cu lucrări ale elevilor; 
- Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
Activitatea nr. 1: Toamna în poezie (4-8 octombrie 2021) 
Activitatea nr. 2: Toamna în culori (8 octombrie 2021) 
Descrierea activităţii: Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit 
cu entuziasm tema de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. 
Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în 
concordanţă cu acestea. 
Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor, participarea cu cele mai reuşite lucrări la 
concursuri şcolare de creaţie plastică. 
Activitatea nr. 3: Ghicitori despre toamnă (12 octombrie 2021) 
Activitatea nr. 4: Colaj cu frunze uscate (15 octombrie 2021) 
Activitatea nr. 5: Figurine din legume (18-22 octombrie 2021) 
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Activitatea nr. 6: Expoziţie - „Miresme și culori de toamnă” (18-22 octombrie) 
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RADU MANUELA 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Morcovelul” 
GRUPA: Mică 
CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ preşcolar Radu Manuela 
 UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled/structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi” 
     Am purces la parcurgerea acestei teme utilizând, în primul rând , un titlu cât mai atractiv și 
sugestiv care să stârnească curiozitatea micilor preșcolari : ”Morcovelul”. Am căutat și ales abordări 
cât mai captivante prin intermediul diverselor activități conform particularităților vârstei. Micuții s-au 
arătat extrem de curioși și au arătat un interes major temei.  
    Legumele de toamnă ne surprind prin gustul lor dar, în plus, au o mulțime de beneficii: sunt pline 
de culoare, cu puține calorii, bogate în vitamine, minerale și multe altele: culoarea , gustul și 
diversele întrebuințări ale legumelor mi-au facilitat  desfășurarea activităților liber alese cât și ale 
celor pe domenii experiențiale.  
   Am optat , fiind grupa mică, pentru puzzle și curiozități despre legume comune și cunoscute de 
copii,  în centrul activităților aflându-se deja celebrul personaj ”Morcovel”, confecționat de către 
mine și care ne-a însoțit vesel, toată săptămâna, la realizarea sarcinilor propuse. Domeniul Om și 
Societate , Știință, Limbă și Comunicare, Estetic și creativ, Psihomotric au fost parcurse cu succes 
alaturi de ”Morcovel”. 
   Copiii au fost atrași de diversitatea materialelor, au ascultat , au participat activ, au verbalizat, au 
constatat  și identificat prin comparare mărimea  obiectelor de același tip: mare –mic, au recunoscut  
unele cantități ale unor obiecte (multe-puține) au recitat , cântat și au manifestat creativitate în toate 
situațiile. Pentru a completa procesul  de învățare am afișat permanent lucrările realizate de copii 
prin  mici expoziții care au întregit și înfrumusețat , în același timp , spațiul educogen. 

      
 

   

https://www.thekitchn.com/12-fall-vegetables-you-should-know-how-to-cook-211234
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RADUCANU DANIELA MONICA 
TOAMNA –bogăție în sufletul nostru 

1. Științe ale naturii 
      Ce poate fi mai frumos și mai ușor de ințeles la natură, decât o plimbare prin sufletul acesteia.  
       Teoria e importantă, dar a fost făcută de cei care au mers să o descopere, să o cunoască și să o 
înțeleagă. Înainte de a face un copil să înțeleagă anumite lucruri științifice despre natură, e important 
să-l facem să descopere, să fie curios și să-i placă să o cunoască.  
        Împreună cu cei mici putem deveni prieteni cu natura, poate chiar cei mai buni prieteni.                     
         Natură-prietenie-viață. 
2. Arte vizuale și abilități practice 

 
Un zâmbet – un copil fericit, un om bun, viitor sigur! 

         3. Limba și literatura română  
                                                  Om - natură 
Crezând că voi rămâne mereu tânăr,  
M-am înșelat amarnic eu cândva, 
Dar anii-ncep s-atârne greu pe umeri, 
Ce-a fost, rămâne doar în mintea mea... 
 
În schimb natura este o măiastră, 
Trece prin timp ca și-altădată... 
Își ia o haină, doar din cele patru, 
Și-apoi, fără probleme, o ia iar de la capăt. 
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(Elevii clasei a III-a, Șc. Gim. ,,T. Medeleanu”, Sat Ciocani) 

Înv. Răducanu Daniela Monica 
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ROMANESCU ALEV 
TEMA ACTIVITĂȚII-RAPSODII DE TOAMNĂ 
GRUPA-MARE 
CADRU DIDACTIC-ROMANESCU ALEV 
UNITATEA ȘCOLARĂ-TRAIAN COȘOVEI-SOMOVA 
DOMENIUL DE ACTIVITATE-Domeniul om si societate-activitate gospodărească 
OBIECTIVE-să numeasca materialele de lucru 
                   -să descrie legumele primite in coș 
                    -să-și însușeasca modul de preparare a salatei de legume 
                    -să-și însușeasca reguli de igiena a alimentatiei 
                    -să înțeleaga importanța legumelor pentru organismn 
METODE ȘI PROCEDEE-conversatia,observatia,descrierea,activitatea practica 
RESURSE MATERIALE-cutit,tocator,legume,castoane 
DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII-Activitatea începe prin descoperirea coșurilor de legume si a planșelor 
cu legume. Copiii sunt invitați să simta legumele, saăle miroasa si chiar să le guste. Dupa care 
urmează denumirea lor,forma lor ,unde cresc. Urmează anunțatea activității. Copiii sunt îndrumati 
către baie la spalatul mâinilor. Când se intorc gasesc tocatoarele si cuțitele . Le denumesc și intuiesc 
activitatea care urmează. Copiiii vor folosi bonete de bucătar realizate cu o zi înainte de către ei la 
activitatea practică. Educatoare le expilca modul de lucru iar copiii încep activitatea. La sfârșit se face 
evaluarea activității.Educatoare face aprecieri. 
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ROPAN FILIP CRISTINA 
 Mihaela Toamna în creațiile elevilor 

prof. înv. primar Ropan Filip Cristina Mihaela 
Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare 

Jud. Maramureş 
 

Metodele interactive de joc creează deprinderi, facilitează învăţarea în ritm propriu, 
stimulează cooperarea, creativitatea şi pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de 
invăţare. Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, de a 
combina şi de a învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor 
trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice de cunoaştere. Metodele interactive 
de grup stimulează creativitatea, comunicarea, activitatea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi 
ca: spiritul critic, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative îndrăzneţe de 
rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

În cele ce urmează exemplific câteva metode interactive de grup utilizate în lecţiile de limba şi 
literatura română, la unitatea de învăţare ,,Toamna”. Aceste metode contribuie la dezvoltarea  
capacităţii de comunicare orală şi scrisă, dar şi la dezvoltarea creativităţii. 

 

 
 

1. JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE 
Text suport: Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri 

 

CITATE COMENTARII 
GÂNDURI 

ÎNTREBĂRI 

,,Oaspeţii caselor 
noastre au fugit de 

zile rele” 
,,Vesela, verde câmpie 
  Acu-i tristă, veştejită” 

,,Ca balauri din 
poveste 

  Se ridică nouri negri  
   plini de geruri!” 

− păsările călătoare: 
cocostârcii, rândunelele şi cocorii 
pleacă de la noi din ţară pentru 
că va sosi iarna 

− toamna usucă ierburile de pe 
câmp 

-    din cele patru părţi ale lumii se 
ridică nori care aduc ploi şi ninsori 

-    zilele sunt mai scurte, iar 

Cine este Vasile Alecsandri? 
De ce iubea poetul natura? 

Care sunt temele preferate ale poetului 
oglindite în pasteluri? 

Ce poeţi au mai scris versuri despre 
anotimpul toamna? 

Ce sentimente exprimă poetul în 
poeziile care descriu frumuseţile 

naturii? 
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,,Ziua scade, iarna vine 
  Vine pe crivăţ călare” 
,,Frunzele-i cad, zbor 
în aer şi de crengi se 

deslipesc” 
,,Lunca, bătută de 
brumă, acum pare 

ruginită” 
,,Omul trist cade pe 

gânduri 
  Şi s-apropie de foc” 

nopţile mai lungi 
-  frunzele galbene şi ruginii ale 
copacilor cad, iar arborii pădurii 
rămân nemişcaţi şi plâng după 

căldura şi lumina verii 
-  toamna a transformat roua în 

brumă argintie 
-    iarna ne aduce vânturi reci 

-    omul trăieşte sentimente de 
melancolie în anotimpul toamna 

De ce se întristează oamenii în 
anotimpul toamna? 

Concluzii 
Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 
evidente. 

În orele de compunere, utilizarea metodelor interactive contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice, dar şi la îmbogăţirea vocabularului. 

Compunerea realizează pe de o parte, o sinteză a tot ceea ce elevii au învăţat la limba 
română şi la celelalte discipline, iar pe de altă parte, constituie cel mai nimerit prilej de valorificare a 
experienţei de viaţă a elevilor şi a fanteziei lor creatoare. Fiind vorba de comunicare scrisă se înţelege 
că elementele de creaţie originale, de compoziţie, trebuie să reprezinte criteriul principal de valoare 
a tuturor lucrărilor pe care elevii le realizează, fie în clasă, fie în afara orelor de curs, în cadrul acestei 
discipline de învăţământ. 

Bibliografie: 

Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006 
Cucoş, Constantin, Pedagogie - Ed. a II-a, rev. şi adăug., Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Bout, Odarca, Ghid de practică pedagogică pentru elevi şi studenţi, Sighetul Marmaţiei, 2006 
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RUJOIU-MARE ESTERA 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

„Fiecare om trebuie să își găsească timp, să se așeze și să privească căderea frunzelor”. Elizabeth 
Lawrence 

 
Tema activității: ,,TOAMNA , ANOTIMPUL CULORILOR FERMECATE” 
Tipul de activitate: Activitate artistică 
Clasa a IV-a  
Cadru didactic: prof.  ptr. înv.primar, RUJOIU-MARE ESTERA 
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA 
Scopul activității: 

✓ Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor și stimularea potențialului artistic prin 
aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și abilităților practice. 

Obiective: 
✓ Dezvoltarea şi stimularea imaginației, creativității și expresivităţii elevilor;  
✓ Folosirea darurilor toamnei, în crearea unor produse noi;  
✓ Îmbinarea corectă a materialelor din natură, pentru realizarea unor lucrări originale;  
✓ Încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea  plastic. 

Activitățile proiectului 
✓ Discuții despre anotimpul  toamna; 
✓ Ascultarea/interpretarea unor cântece specifice toamnei; 
✓ Realizarea unor compoziții plastice utilizând tehnici de lucru diferite; 
✓ Realizarea unor lucrări folosind materiale din natură. 

Rezultate  
✓ Cunoaşterea bogăţiilor, culorilor anotimpului de toamnă;  
✓ Redarea prin tehnici de lucru diferite a frumuseţilor acestui anotimp;  
✓ Participarea activă şi cu interes a elevilor la activitate;  
✓ Realizarea expoziţiei Toamna, anotimpul culorilor fermecate. 

Modalități de evaluare a activității: 
✓ Expoziţie 
✓  Diplome şi alte premii  
✓  Publicarea unor lucrări în revista şcolii 

"Toamnă a deliciilor! Sufletul meu este cununat cu ea; dacă aș fi pasăre, aș zbura de-a lungul 
întregului pământ în căutărea a noi și noi toamne." (George Eliot) 
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RUS ANDREEA ȘTEFANIA 
RAPSODII DE TOAMNĂ 

PROIECT DIDACTIC 
 
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
NIVEL I 
GRUPA: mijlocie 
PROFESOR: Rus Andreea Ștefania 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program normal și prelungit Micii Poznași 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”MÂNDRA TOAMNĂ” 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”COPACUL CU FRUNZE RUGINII” 
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de priceperi și deprinderi 
DOMENIUL: Activități liber alese; Artă 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea de priceperi și deprinderi privind cunoștințele referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna. 
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal. 
MATERIAL DIDACTIC: fișa de lucru, acuarele, bețișoare de vată, șervețele.  
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Activare și manifestare a potențialului creativ. 
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

COMPORTAMENTE VIZATE: 
- Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență. 
- Integrarea ajutorului primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

- Manifestarea creativității în activități diverse. 
- Demonstrarea de ctreativitate în activități artistico-plastice. 
-  

 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

393 
 

 

 

RUS CRISTINA  
PROIECT DE ACTIVITATE 
Prof. înv. preșc. Cristina Rus 
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” 
GPP nr 23, Oradea  
 
NIVEL DE VÂRSTĂ:  5-6 ani, nivel II, grupa mare  
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când/cum și de ce se întâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: „Toamnă de poveste” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Mere, pere în panere” 
CATEGORIA DE ACTIVITATE, MIJLOACE DE REALIZARE ȘI TEMA: Activități liber alese (ALA I) 
Știință – „Sortează fructele de toamnă!” – sortare jetoane  
Joc de rol – „De-a gospodinele” – mere umplute la cuptor , activ gospodărească 
Artă – „Zâna Toamna dansează”- decupare, lipire, asamblare  
Construcții: „Lădițe pentru fructe”- construcție  
FORMA DE REALIZARE: Activități pe centre 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Stimularea gândirii creatoare,a imaginației și inteligenței prin intermediul 
activităților propuse; Cultivarea sociabilității copiilor, a intereselor și deprinderilor de colaborare cu 
colegii de joc, a cultivării încrederii în forțele proprii; 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:          
-să mânuiască corect materialele puse la dispoziție;      
-să sorteze jetoanele cu fructe de toamnă și să le așeze în coșulețul potrivit; 
- să descrie fructele de toamnă sortate;            
- să redea, prin joc, aspecte ale vieţii cotidiene (în bucătărie);      
- să utilizeze în jocul de rol formule de salut, de adresare şi de solicitare adecvate (,,bună ziua”, „te 
rog frumos ”,,,multumesc’’); 
   - să-și dezvolte simțul estetic; 
- să decupeze după contur Zâna Toamna; 
- să realizeze rochița Zânei Toamna prin sortarea frunzelor și liprea acestora pe șablonul decupat; 
- să obțină prin îmbinarea lădițe pentru fructele de toamnă; 
  -să manifeste interes și entuziasm față de activitățile propuse;    
 - să păstreze curățenia la locul e joacă .  
• STRATEGIA DIDACTICĂ:                                                         
Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, lucrul individual, 
aprecieri verbale;                                                                                                                                   
Mijloace didactice:  șorțuri, bonete, hârtie de copt, tăvi pt cuptor, mere, scorțișoară, miere, stafide, 
față de masă, hârtie A4 cartonată colorată, model balerine, foarfece, aracet, pensule, farfuriuțe, 
frunze, rame foto, jetoane cu diferite fructe, coșuleț, spatule de lemn colorate, aracet, pistol de lipit, 
carioc                                                                                                                                                        
Metode și procedee de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, aprecieri 
verbale generale și individuale, analiza produslor activității, turul galeriei;                                                                                                                                  
• FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe 
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RUSU ELENA 
Tema activității: „Toamna – regina fructelor” 
Clasa pregătitoare 
Cadru didactic: prof. înv. primar Rusu Elena 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” Români, Structura Siliștea Nr. 1 
Activitatea: Activitate interdisciplinară 
Tipul de activitate :Consolidare de cunoștințe și deprinderi 
Forma de realizare: Joc didactic 
Competențe:   

✓ Consolidarea cunoștințelor asimilate despre fructele de toamnă;  
✓ Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții simple și dezvoltate, corecte din punct de 

vedere fonetic, lexical și gramatical și de a le reprezenta grafic la tablă; 
✓ Dezvoltarea deprinderii de a despărți cuvintele in silabe, precizând numărul și ordinea 

silabelor într-un cuvânt; 
✓ Exersarea tehnicilor de lucru specifice activităților practice (mototolire, decupare, rupere, 

lipire), adoptând o poziție corectă în timpul activității. 
✓ Dezvoltarea spiritului de echipă și a fair-play-ului 

Sarcina didactică:    Recunoaşterea și descrierea unor fructe având la dispoziţie material concret și 
jetoane ale acestora, despărțirea corectă a cuvintelor în silabe, alcătuirea corectă a propozițiilor, 
reprezentarea grafică a propozițiilor,  completarea unei propoziții lacunare adăugând cuvântul 
potrivit. 
Conținutul jocului: 

✓ Cunoștințe: despre fructele de toamnă: formă, culoare, gust, miros, mărime, și importanță 
pentru sănătatea omului; 

✓ Capacități: de a descrie fructe formulând propoziții simple și dezvoltate corecte, de a 
recunoaște după aspect, gust sau miros fructe de toamnă; 

✓ Valori: cooperare, prietenie; 
✓ Atitudini: respect pentru colegi și pentru profesor; 
✓ Comportamente: participare la activitatea de grup atât în calitate de vorbitor cât și de 

receptor; exprimarea coerentă pentru a se face înțeles. 
Regulile jocului: 

- Copiii vor fi împărțiți în trei echipe: echipa frunzelor roșii, echipa frunzelor galbene și echipa 
frunzelor portocalii. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o steluță care va fi atribuită 
echipei. Răspunsurile greșite vor fi sancționate cu o pedeapsă hazlie. 

- Copiii  denumesc fructul ghicindu-l prin pipăire, gustare sau mirosire,   despart cuvintele in 
silabe, descriu fructul ghicit formulând propoziții simple și dezvoltate,  reprezintă grafic la 
tablă o propoziție, identifică forma de plural a unor cuvinte. 

Le-am citit copiilor o scrisoare din partea Zânei Toamna   prin care ne povestește cât e de 
supărată că trebuie să participe la o expoziție cu tablouri și nu a reusit să realizeze niciunul, fiind 
ocupată cu strânsul recoltei. Astfel ne roaga pe noi să o ajutăm.  Dar pentru a primi toate materialele 
trebuie să participăm la un  concurs care se numeste : ,,Parada  fructelor”.   

Le-am explicat copiilor regulile concursului: fiecare echipă va avea de refăcut tablouri de toamnă 
din bucăți care trebuie câștigate prin rezolvarea unor sarcini.   Dacă sarcina nu e rezolvată corect, 
ceilalți copii vor ajuta echipa. 
Sarcina nr 1: „Desparte in silabe cuvântul  ghicit”; 
Sarcina nr.2: „ Alcătuiește o propoziție folosind cuvântul  ghicit” ; 
Sarcina nr 3: „ Reprezintă grafic propoziția scrisă pe bilețelul care are culoarea echipei tale”. 
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Sarcina nr 4: „Eu spun una, tu spui mai multe!” 
Am trecut apoi la activitatea practică, fiecare grupă de copiii având de realizat tablouri de 

toamnă prin tehnici diferite: o grupă a realizat fructe  prin mototolire, o grupă a confecționat fructe 
prin ruperea hârtiei și lipire, iar copiii din cealaltă grupă au decupat un coș și fructe, le-au lipit și au 
obținut astfel un  tablou pentru expoziția Zânei Toamna. Lucrările copiilor au fost puse la expoziție și 
au fost analizate pe rând (Turul Galeriei).   
Copiii au fost recompensați cu dulceață de „gutui cu puf galben ca de pui”. 
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SACHELARU CAMELIA MARIA      
    PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  
 
    TEMA ACTIVITĂȚII ,, COPĂCEII MATEMATICIENI,, 
    CLASA  a III-a D 
    LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD  
 
 
 
 
    Bogăția de culori de pe rochia Toamnei nu o poate reproduce nici cel mai special pictor . Ochii 
noștri admiră în fiecare an copacii îmbrăcați în haine multicolore, crizantemele elegante sau 
tufănelele jucăușe, fructele și legumele pline de savoare .Cu siguranță că fiecare dintre noi rămânem 
impresionați în fața acestui spectacol coloristic . La școală, mai ales la orele de desen și îndemânare 
se pot realiza activități antrenante și interesante cu frunze, cu flori presate, cu tot felul de materiale 
din natură.  
     Copiii sunt cei mai bucuroși atunci când li se oferă posibilitatea de a se juca ,, De-a Toamna! ,, Așa 
am întâmpinat și noi, elevii din clasa a III-a D ,regescul anotimp ,cu mare entuziasm și dorință de a 
profita din plin de fiecare dintre cele trei luni de toamnă.      
      Anul acesta propunem o activitate- joc  pe care am numit-o ,, Copăceii matematicieni,, . Doamna 
învățătoare ne-a spus că vom învăța mai ușor adunările și scăderile cu numere până la 10 000 , dacă 
ne jucăm . Bineînțeles că ne place jocul!  
      Iată cum a decurs treaba ! Am făcut o plimbare prin parcul de lângă școală și am studiat copacii 
care cresc acolo . A fost lecția de Științe iar doamna învățătoare ne-a explicat de ce cad frunzele . La 
întoarcerea în clasă am notat rezultatele observațiilor noastre iar la ora de desen am  pictat 
trunchiuri de copaci .Ramurile le-am realizat din fâșii de hârtie pe care le-am înfășurat după creion și 
le-am dat o formă spiralată. Pe ramuri am desenat sau am lipit frunze decorative. Copăcelul a prins 
formă deoarece i-am lipit trunchiul pe un cilindru de carton .Așa a apărut părculețul cu copăcei din/ 
în  clasa noastră.  
     În ziua următoare , doamna învățătoare ne-a așteptat cu o surpriză : pe trunchiul fiecărui copăcel 
era scrisă o adunare sau o scădere . Ne-a explicat că rezultatul fiecărei operații este scris pe o bucată 
de hârtie iar noi eram provocați să ,,ducem,, fiecare copăcel la rezultatul potrivit . Ne-am jucat în mai 
multe runde deoarece adunările și scăderile s-au schimbat . Această activitate matematică ne-a 
antrenat atenția, concentrarea, rapiditatea  și sigur ne-a ajutat să calculăm eficient mai ales că era 
vorba de trecerea peste ordin .  
   S-au acordat muuulte aplauze elevilor harnici ! Parcul cu copăcei a fost expus pe holul școlii.  
   Concluzia este evidentă : o acțiune interdisciplinară reușită , copiii au fost veseli și încântați că  
jucăriile create se pot folosi în jocuri matematice antrenante așa cum a fost și jocul  ,,Copăceii 
matematicieni ,, . Jucați-l și voi !  
 
     Vă îmbrațișăm cu drag! 
                Elevii din clasa a III-a D de la Liceul Național de Informatică din Arad   
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SAIZU MARINA 
Scoala Gimnazială ”NICOLAE LAHOVARY”, TRESTIENI                            

 PROF. COORDONATOR. SAIZU MARINA 

                                                       

                                               Veșnicia s-a născut la sat. 

 

 Credem că lucrurile simple vorbesc de la sine și au puterea să rămână vii în minte și în timp.  

Bucuria regăsirii  la școală, dragostea pentru natură, frumusețea câmpurilor încărcate cu 
roade din belșug și a lanurilor de porumb strălucind în bătaia sfioasă a soarelui  ne-au  îndemnat să 
aducem un prinos de recunoștință acestui anotimp  cântându-i frumusețea  oglindită în poeziile 
marilor poeți în cadrul unui cenaclu literar intitulat:”  Surâsul toamnei” organizat, unde altundeva, 
decât în mijlocul naturii. 

 Am lăsat în urmă sala de clasa bucuroși de invitația  pe care toamna ne-a lansat-o. Noi, elevii 
clasei a V a B , copii frumoși  de la țară,   ne-am așezat pe iarba ușor palită de soarele , ce-i drept cam 
timid,  și ne-am desfătat simțurile  la vederea coșurilor pline. Sensibilă ca un pictor desăvârșit și 
iubitoare de culori vii, toamna și-a pictat roadele într-o simfonie de culori. Mere roșii ca focul, pere 
galbene ca soarele, prune vineții, gutui cu puf aurit sunt doar câteva din fructele care ne-au  
ademenit să le savurăm  . 

   Viața la țară te face să vezi în simplitatea lucrurilor adevărata bucurie și dorința de a dărui 
lumii înapoi ce-ai primit. Ferice de noi! Am moștenit un cufăr bogat cu lucruri atât de prețioase. Chiar 
dacă timpul  trece și vremurile nu mai sunt aceleași, amintirea întâlnirilor și a aromelor rămân vii, în 
suflet și în simțuri.  

Și astfel, toamna,ca în fiecare an, fără să anunțe pe cineva, se  pornește să cutreiere lumea și să o 
preschimbe după bunul său plac   ascunzând atâtea mistere sub mantia-i argintie………. 
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SANDOR LILIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamna colorată” 
 DATA: 15 octombrie 2021 
 CLASA: a II-a E  
CADRU DIDACTIC: Sandor Liliana  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”,  Cluj-Napoca  
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
Dezvoltarea capacității de a înțelege frumosul, cultivarea simțului estetic și a sensibilității 
artistice.  
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:  
- Exprimarea sentimentelor față de frumusețile toamnei prin expresii, versuri, cântece și 
activități artistico-plastice;  
- Realizarea de creații plastice adecvate temei.  
MODALITĂŢI DE EVALUARE: - Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII :  
Activitatea a început cu pregătirea materialelor de de lucru necesare realizării temei. O 
prezentare interactivă pe tema: ”Toamna colorată” i-a introdus pe elevi în atmosfera 
anotimpului. Ȋmpreună cu elevii clasei am discutat apoi despre aspectele anotimpului 
toamna: schimbările care se petrec în natură, activitățile pe care le desfășoară oamenii în 
grădini și livezi, frumusețea culorilor acestui anotimp și faptul că de-a lungul timpului a 
inspirat artiști din diverse domenii să creeze opere de artă literare, muzicale, plastice.  Copiii 
au recitat apoi versuri închinate toamnei: “Toamna”, de Octavian Goga, “Peisaj de toamnă”, 
de Virgil Carianopol, “Ce te legeni…”, de Mihai Eminescu. Printre versuri am strecurat și 
cântece dedicate toamnei. În a doua parte a activității, elevii și-au exprimat sentimentele prin 
intermediul culorilor și le-au redat in creații artistico-plastice, pe fondul unei audiiții muzicale 
de inspirație autumnală. Copiii au participat cu mult entuziasm și au realizat lucrări frumoase. 
La finalul activității am asamblat expoziţia cu titlul ”Toamna colorată”  și am acordat elevilor 
diplome.  
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SARIS MIRELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MACHETA „ZIUA RECOLTEI” 
CLASA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: SARIS MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ”, BUCUREȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
„ZIUA RECOLTEI” 

 Scopul activității a fost sărbătorirea „Zilei Recoltei” prin realizarea unor machete 3D din hârtie 
colorată folosind tehnici precum: decupare, lipire, îndoire și asamblare a unor figurine 
tridimensionale. Esența activității ce a îmbinat artele și comunicarea a fost evidențierea importanței 
și a rolului „bogățiilor toamnei” în viața omului, un mod de a-i determina pe copii să mănânce 
legume. 
S-a anunțat tema activității și a fost descoperită „surpriza”: coșul plin cu legume. După recunoașterea 
acestora și enumerarea și altor legume de toamnă, am tras concluzia că ele sunt o sursă importantă 
de vitamine și minerale. Am anunțat că, la sfârșitul activității, vom face o mică degustare din 
legumele prezentate. 
S-au distribuit materialele individuale și au fost prezentate etapele de lucru. Elevii au fost anunțați că 
vor primi diplome cu premii conform criteriilor de evaluare enunțate. 
 Am realizat o expoziție cu toate machetele pentru autoevaluare și evaluarea finală. Am fost foarte 
încântată de corectitudinea, acuratețea și originalitatea unor lucrări. 
După stabilirea premiilor, a sosit și momentul mult așteptat: degustarea legumelor. Elevii s-au 
bucurat de aroma și gustul legumelor tradiționale românești. Totodată, s-a stabilit ca în fiecare zi de 
luni, denumită „Lunea Legumelor”, pachetul pentru școală al elevilor să conțină legume.  
„Tare-mi plac legumele, Le ştiu toate numele. Ce-mi dau ele-i o avere:    Vitamine şi putere!” 
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SIME MARIANA 
Grupa:Mică 
Profesor învățământ preșcolar:Sime Mariana 
Tema săptămânii:,,Toamna cea bogată cântă...” 
Tema activității:,,Coșul toamnei” 

DOS(activitate practică)-lipire 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
          Toamna ne trimite încă o sarcină de realizat pentru a umple coșul cu legume de toamnă,coș pe 
care Zâna Toamna îl va duce la ,,Festivalul Anotimpurilor”.Copiii sunt bucuroși să-i ofere ajutorul și să 
realizeze activitatea practică propusă.După ce,în zilele trecute,am pictat morcovi,am modelat 
ardei,azi vom lipi făină de mălai în conturul dovleacului și îl vom așeza și pe acesta în ,,Coșul 
toamnei”.Am pregătit dovleacul în cadul ALA,colorându-i codița și frunza,apoi am continuat să 
lucrăm in cadrul DOS și am lipit făina de mălai în conturul dovleacului.Tehnica de lucru a fost 
explicată copiilor,prin demonstrarea modului de lucru: 
-întindem lipiciul cu pensula în conturul dovleacului,de sus în jos,până când întreaga suprafață a 
dovleacului este acoperită cu lipici; 
-apoi,vom lua făina de mălai cu mâna și vom acoperi întreaga suprafață a dovleacului cu mălai; 
                 La sfârșitul activității,vom avea și ultima legumă pe care o vom dărui Zânei Toamna pentru a 
umple coșul său. 
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SILVESTRU FLORENTINA 
Tema activității: ,, Culorile toamnei ” 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr.49, București, sector 2 
Cadru didactic: prof.înv. primar: Silvestru Florentina 
Clasa: a III a 
Locul desfășurării activității: sala de clasă 
Grup țintă: clasa a III a ( 30 elevi ) 
Motto:,,Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.” – Valeria Mahok 
Argument: Arta este oglinda frumuseții sufletelor noastre. Frumosul se naște și se dezvoltă odată cu 
noi. Frumosul din natură, manifestat în culori, în forme sonore – are o influență binefăcătoare asupra 
copiilor. Trebuie să cultivăm apropierea lor , cu emoție, de acest spectacol sublim al naturii, astfel 
încât sensibilitatea să se armonizeze cu rațiunea. 

Rolul dascălilor este de a forma și dezvolta personalitatea copiilor prin artă, făcându-i să 
devină consumatori și creatori de frumos. 
Obiective:  - educarea simțului estetic; 
                   - dezvoltarea respectului pentru natură; 
                   - formarea capacității de a integra frumosul și în viața personală; 
                   - conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginație; 
                    - organizarea unei expoziții cu lucrările copiilor. 
Resurse:  - umane: 30 copii, învățătoarea 

      - materiale: film, cântece dedicate anotimpului toamna, creioane colorate, creioane 
cerate, acuarele, pensule; 

 Metode și procedee: - explicația, conversația, expunerea, munca independentă; 
 

Desfășurarea activității 
- Convorbiri tematice despre anotimpul toamna; 
- Activități integratoare despre bogățiile și culorile toamnei; 
- Realizarea unor planșe de desen/ pictură, având ca subiect ,,Culorile toamnei”, pe fond 

muzical relaxant ( meloterapie – Gheorghe Iovu ). 
- Expoziție de lucrări. 
- Analiza lucrărilor. 

 
Evaluarea: - expoziție cu lucrările copiilor; 
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SOLOMON ANGELICA LIGIA 
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA 

Nivelul/grupa: 3-4 ani, nivel I, Grupa mică  
Tema Anuala de Studiu: ,,Cand, cum si de ce se întâmplă?” 
Tema proiectului: “Zâna arămie la deal și la câmpie” 
Tema saptamanala:”Ce știm despre toamnă?” 
Tema activitatii: “Să o ajutăm pe Zâna Toamnă” 
Categoria de activitate: Activități liber alese  
Forma de realizare: euritmie  
Tipul activităţii: consolidare de priceperi şi deprinderi motrice 
Scopul: Destinderea şi recreerea copiilor, satisfacerea nevoii de mişcare a copiilor şi educarea 
spiritului de echipă 
Obiective operationale   ALA II 
O1. Sa execute pasi de dans coordonandu-si miscarile corporale in ritmul muzicii. 
O2. Sa execute miscari in functie de sarcina primita, respectand rolul si regulile jocului. 
Mijloc de realizare: dans 
Strategii didactice 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia.  
Resurse materiale:  
Pentru educatoare CD player, CD cu melodiile, coronițe cu frunze.  
Durata: 15-20 minute       
Bibliografie  
„Jocuri exercițiu pentru activități alese”-Ștefania Antonovici, Editura Aramis, 2009 
 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Se vor realiza:  
- aerisirea sălii de grupă 
-aranjarea mobilierului 
-formarea cercurilor 

  

Captarea atenţiei La ușa sălii de grupă se aud câteva bătăi. 
Curioși, copiii vor deschide ușa și vor găsi o 
scrisoare, descoperind ulterior că a fost 
trimsă de Zâna Toamnă. Aceasta vrea să 
meargă la Balul Anual al Frunzelor de 
toamna, dar Zmeul Vânt, supărat ca el nu a 
fost invitat pentru că nu știe să danseze, a 
rasturnat bucăți de stâncă în drumul spre 
castel, blocând astfel drumul. Zâna cere 
ajutorul copiilor din grupă, rugându-i să-l 
învețe un dans pe Zmeu, pentru ca astfel 
sa-l convingă  să elibereze drumul, pentru a 
putea participa astfel la bal. Dacă ei vor 
reuși, vor fi răsplatiți de Zâna Toamnă cu 
coroane cu frunze fermecate pentru a i se 
alatura la bal. 

conversaţia Observarea 
comportamentului 
copiilor. 

Anunțarea temei Copiii sunt anunțați că astăzi se vor  mișca   
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pe ritmuri muzicale, aratându-i Zmeului 
„Dansul frunzelor de toamnă”, ca apoi să îl 
invite să danseze alături de ei. 

Dirijarea învățării 1. Euritmie 
Pe ritmuri de vals, in perechi, copiii vor 
dansa “Dansul frunzelor de toamna”, 
executând mișcările cunoscute, 
coordonându-și mişcările corpului cu timpii 
melodiei 

2. Joc linistitor  
Copiii se asaza in cerc, pe covor. Ei vor 
plimba o frunza de la unul la altul, iar la 
bataia din palme a educatoarei, copilul la 
care se afla in acel moment frunza va 
executa o sarcina. Exemplu: zborul pasarilor 
calatoare, imitare fasaitul frunzelor 
toamna, mers ca ursul etc. 

exercițiul Proba practică 
Stimulare verbală 

Evaluarea activității  Educatoarea face  aprecieri individuale şi 
colective pentru modul în care s-au 
descurcat şi comportat preșcolarii pe tot 
parcursul activităţilor.  

 
conversația 
 

Aprecieri verbale 

Încheierea 
activității 

Zâna Toamnă le mulțumește copiilor pentru 
ajutorul acordat, dăruindu-le coroane de 
frunze colorate. 

conversația 
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SORESCU CĂTĂLINA 

 
Tema anuală: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?’’ 
Tema proiectului tematic : ,,TOAMNĂ DARNICĂ’’ 
Perioada: 3 săptămâni 
Nivelul: II 
Cadru didactic: Prof. Sorescu Cătălina 
Grupa: Mare ,,Albinuţele isteţe,, 
Unitatea școlară: Şcoala Gimnazială Răzvad / structura Grădiniţa cu Program Normal Nr.1  
                               Loc. Răzvad, Jud. Dâmboviţa 
Argument: 

Toamna este un anotimp atât de generos, încât am considerat că albinuțele mele trebuie să îi 
cunoască cât mai în amănunțit bogăția. Fie că este vorba despre semnele caracteristice ale 
anotimpului toamna, de paleta de culori pe care o îmbracă frunzele copacilor, despre cântecul 
păsărelelor care își iau la revedere, despre florile parfumate și speciale ale toamnei, așa cum sunt 
crizantemele și tufănelele… toate acestea le vom detalia în acest proiect tematic. 
Resurse umane: educatoare, copii, părinți 
Resurse materiale: 
             Prezentări Power Point, laptop, abțibilde colorate,  fișe de colorat, imagini cu legume, 
creioane colorate, coșulețe, fișe de lucru cu sarcini, legume și fructe crude, dar și din material plastic, 
săculeț, plastelină, planșete, microfon de jucărie, cuburi, hârtie colorată,  lego, cărți de colorat, 
imagini despre toamnă, lupă, crizanteme, flori de toamnă.  
Perioada de derulare: 08-26.11.2021 

Obiectivele proiectului: 
   Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;  
Forma de desfășurare a unei activități din Proiectul Tematic: concurs cu lucrările copiilor  
                                       realizate la grupă. 

INVENTAR DE PROBLEME 
CE ȘTIM? 

 
CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM? 

- ne place toamna;  
- care sunt fructele și legumele de toamnă;  
- toamna cad frunzele;  
- toamna aduce ploi;  
-copacii ăți schimbă culoarea; 
- că zilele se scurtează, nopțilșe se lungesc; 
- toamna începe grădinița;  

- Ce mâncăruri gustoase putem pregăti cu  
  legumele de toamnă? 
- Care sunt părțile componente ale unei  
  flori? 
- Îmbrăcămintea specifică anotimpului    
   toamna?  
- Lunile de toamnă? 
- Unde pleacă păsările?  
- Rolul fructelor și legumelor în  
   alimentație? 
- De ce se schimbă anotimpurile? 
- De ce rezistă crizantemele și tufănelele la   
   temperaturi mai scăzute? 
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STANA ALEXANDRA            
FRUMUSETEA TOAMNEI 

Grupa mare 

Scoala Ion Olteanu Chitila nr 2 

Scopul educativ.Formarea si dezvoltarea frumosului si a creativitatii cu materiale din natura 

Tema activitatii:toamna cea frumoasa 

La domeniul activitate practica ;Realizarea copacului de toamna cu materiale din natura .Copilul 
realizeaza un copac cu ajutorul unor frunze de diferite culori si forme fiind coroana si bête 
reprezentand trunchiul. 

La domeniul estetic si creativ:Realizarea unui geam in anotimpul toamna prin pictura si lipire 
.Realizarea unui dovleac prin tehnica amprentari. 

Realizarea corpului uman din frunze prin lipire. 
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STANCU ELENA 
Tema proiectului : ,,Frumoasă TOAMNĂ, bine ai venit ! ’’  
Clasa :  I  
Cadru didactic: prof. înv. primar STANCU ELENA  
Unitatea de învățământ : Şcoala Gimnazială Brezoaia- Brezoaele, jud. Dâmbovița 
Grup ţintă : 14 elevi  
             
ARGUMENT                                                                                                               Toamna este 
fermecătoare prin ninsoarea de frunze multicolore, care se aștern pe pământul reavăn asemeni unui 
covor multicolor, îndemnate la dans de vântul răcoros, dar și prin bogăția de fructe și legume. 
 Pe dealuri, pe câmpii, în păduri și în livezi totul capătă o nuanță ruginie. Pădurea rămâne 
tristă și pustie, fără trilurile fermecătoare ale păsărilor, care au plecat spre țările călduroase până la 
primăvară. 
  Sunt atâtea creații literar-artistice și muzicale care ne prezintă frumusețea acestui anotimp și 
care ne transmit emoție și bucurie. 
 Această frumusețe ne-a inspirat și pe noi în realizarea unor activități.  
SCOPUL 
          Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.  
         Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna.  
         Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor 
ceva practic-util. 
Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 
aprecieze frumosul şi viaţa. 
OBIECTIVELE URMĂRITE 

- relatarea frumuseților toamnei prin intermediul desenului; 
- identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse mijloace; 
- valorificarea potențialului creativ al elevilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza 

diferite materiale și de a rezolva diferite exerciții; 
RESURSE 
Materiale 
    - coli A4, guașe, semințe, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, foarfece, fotografii, imagini, 
calculator, imprimantă, panouri pentru expoziţie, aparat foto, diplome, laptop, materiale în 
powerpoint;  
      Umane: 
   - elevii; 
   - învăţătoarea, profesorii colaboratori; 
       De timp: 
   - 17 septembrie – 25 octombrie 2021 
      Procedurale: 
   - brainstorming-ul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia, problematizarea, învăţarea 
prin descoperire, învăţarea prin cooperare, investigaţia, analiza produselor activităţii. 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

- Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
- Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
- Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice; 

Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
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STATE MIHAELA 
TEMA ACTIVITĂŢII: TOAMNA PE ARIPI DE POEZIE 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
1. Durata: 4 ore (2 ore pentru introducerea în temă și exersarea structurilor literare + 2 ore pentru 
selectarea resurselor, creație, editare și prezentare produs final); 
 
2. Obiectivele activității: 
Profesorul și-a propus ca până la finalul acestei activității, fiecare elevi să fie capabil să: 

- Identifice cel puțin 3 elemente de prozodie: vers, strofă, ritm, rimă; 
- Identifice cel puțin o figură de stil (personificare, epitet, comparație, repetiție, 
inversiune) și cel puțin două imagini artistice (vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă); 
- Creeze câmpul lexical necesar compoziției lirice; 
- Formuleze (oral) câte o opinie (în 1-2 enunțuri) referitoare la versurile citite/audiate 
de poezii în limba engleză: limerick, free verse, etc.; 
- Realizeze un produs vizual pentru a expune rezultatele clasei și micilor destinatari ai 
acestor lucrări 
 

3. Descrierea activității: 
      Dornici să pornească în explorare, atât al domeniului literar liric, cât și al împrejurimilor școlii 
în căutare de resurse pentru creația plastică, elevi din clasa a V-a și a VI-a ai Școlii Gimnaziale 
Questfield au fost ghidați să compună o culegere de poezii dedicate micilor viețuitoare pentru a fi 
oferite cu drag , ca resursă, micilor colegi de la Grădinița Questfield. 

Ca etapă pregătitoare s-au recapitulat elemente de prozodie studiate anterior, s-au discutat 
particularitățile poeziilor dedicate copiilor, s-au dezbatut idei ca: inspirația, aspecte vizuale, tactile, 
auditive. S-au audiat poezii ale unor “rapsozi” ce au iubit toamna și universul său, am vizionat creații 
plastice ce au această team, pe ritmuri musicale din aceeași team, pregătindu-ne să abordăm 
individual acest proiect. 

Partea cea mai plăcută a fost plimbarea în natură în căutare de frunzele potrivite fiecărui 
proiect. Cu încântare și însuflețire se analizau formele și se adaptau trăsăturilor fiecărui animal. 

După finisarea operei: creație plastică și lirică, elevii și-au surprins colegii de grădiniță cu 
acest cadou, invitându-i la expoziția și lectura acestor opere. 
4. Poze ale activității  
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STĂNESCU MIRELA 
Tema : TOAMNA- ANOTIMPUL RODNICIEI 
Cadru didactic: profesor Stănescu Mirela 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,Gheorghe Corneliu” , Domnești, Ilfov 
Desfășurarea activității: 
                ,,Toamna este o a doua primăvară în care fiecare frunză devine o floare.” 
                                                                                      ( Albert Camus) 

 Toamna este anotimpul, care pentru unii este fascinantă iar pentru alții nesuferită.Ea oferă 
tuturor bogăția recoltelor, coloritul special, căldura blândă a soarelui și ploile melancolice.Darnică, 
cum o știm, ne-a  invitat în grădini, livezi, podgorii, răsfățându-ne cu bogățiile ei. 
 În perioada 4 octombrie-22 octombrie 2021 am desfășurat cu elevii clasei a IV-a C activități 
specifice acestei teme . 
 
             Activitățile au fost următoarele: 
 

1. CULORILE TOAMNEI   
 

  Concurs de desene       * Culori calde și culori reci -,, Mărul” 
                                                     * Linia –element de limbaj plastic - ,, Frunze” 
                                                     * Amprenta din legume și fructe-  
                                                                          ,,Conserve pentru  iarnă” 
                                                      
            2. DIN COȘUL TOAMNEI  
 
                            * Ghicitori  
                            * Lecturi despre toamnă 
                            * Compuneri 
                            * Poezii despre toamnă 
 
            3. PE CĂRĂRI DE FRUNZE USCATE 
 
                      * Album de fotografii cu aspecte surprinse in diverse medii de viață din acest   anotimp    

                     * Colecție de frunze și flori          Colaje din frunze și flori 
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STĂNILĂ ALEXANDRA 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 
„BORCANUL CU COMPOT DE MERE” 

 
 Unitatea de învățământ: Grădinița cu P. P. Nr. 43 Sibiu. 
 Educatoare: Stănilă Alexandra 
 Grupa: Mijlocie „A” (Grupa „Steluțelor”) 
 Tema activității: „Borcanul cu compot de mere” 
 Domeniul experențial: Domeniul Estetic și Creativ 
 Categoria de activitate: Educație artistico- plastică 
 Modalitatea de realizare: pictură- ștampilare. 
 Forme de organizare: frontal, individual. 
 Durata: 15- 20 minute 
 Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a reda în mod original și personal tema 
propusă, cu ajutorul deprinderilor artistico- plastice formate. 
 Obiective operaționale:  
 O1: să denumească materialele necesare realizării temei; 
 O2: să se orienteze corect în spațiul dat; 
 O3: să decupeze pe conturul borcanului; 
 O4: să aplice corect acuarela pe suprafața jumătății mărului; 
 O5: să redea „ștampile” pe suportul de lucru. 
 Strategii didactice: 
 Metode și procedee didactice: conversația introductivă, conversația euristică, explicația, 
expunerea, observația, demonstrația, exercițiul, munca independentă, turul galeriei. 
 Mijloace didactice: acuarele, pensule, planșă- suport, fișe cu imaginea unui borcan, foarfeci, 
pahare apă, șervețele, mere (întregi, jumătăți, sferturi). 
 

Fotografii din cadrul activității „Borcanul cu compot de mere” 
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STOIAN AURELIA 
RAPSODII DE TOAMNĂ 

Profesor  invățământul primar- STOIAN AURELIA 
Școala Gimnazială Șelaru/ Dâmbovița 

Clasa a II-a 
An școlar 2021/2022 

TEMA ACTIVITĂȚII – Toamna în culori 
ARGUMENT 
  Menirea noastră, a dascălilor este de a forma şi dezvolta personalitatea copiilor prin 

frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi creatori de frumos. 
Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă binefăcătoare 

asupra copiilor. Trebuie să-i  învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim 
al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

SCOPUL 
     Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 

aprecieze frumosul prin stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor 
referitoare la caracteristicile anotimpului toamna.  

OBIECTIVELE URMĂRITE: 
- Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 

criterii ştiinţifice; 
- Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
- Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
- Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 

    ACTIVITĂȚI PROPUSE 
Toamna în culori-  Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au 

primit cu entuziasm tema de lucru. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor 
investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea 
      Pomi arămii - Elevii sunt anunţati care este următoarea temă şi împreună cu ei se aleg 

materiale pentru realizarea colajului de toamnă. Frunzele au fost colorate în diverse culori, forme şi 
mărimi diferite. Înainte de a fi lipite au fost făcute simulări pentru reuşita lucrărilor.    

Figurine din legume - : Pentru reuşita acestei activităţi s-a cerut şi ajutorul părinţilor copiilor, 
aceştia au fost implicaţi în alegerea legumelor necesare realizării figurinelor. S-au pregătit materialele 
necesare activităţii. Cu multă îndemânare, copiii au dat o nouă înfăţişare legumelor. 

RESURSE 
  lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome, laptop, materiale în 
powerpoint , frunze, fructe si legume de toamnă, scobitoti, hârtie creponată, sârmă plușată, etc. 
EVALUAREA PROIECTULUI 

  La sfârşitul activităţii elevii au apreciat critic şi autocritic lucrările realizate. Aceştia au notat 
toate lucrările cu calificativul Foarte Bine. S-a realizat o expoziţie cu noua înfăţişare a legumelor. 
Această activitate a devenit un model pentru elevi, legat de modul cum îşi pot petrece timpul 
liber. 
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SUCIU CLAUDIA ADELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA – POEZIE ŞI CULOARE  
CLASA: a IV-a A 
CADRU DIDACTIC:  SUCIU CLAUDIA ADELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 Toamna, o feerie de culoare şi arome minunate ce ne înconjoară la fiecare pas, trezeşte în 
noi un sentiment de calm şi relaxare. Ne îndeamnă să visăm, să reflectăm şi să ne bucurăm de 
frumosul spectacol de culoare pe care ea îl oferă şi  de muzicalitatea frunzelor. 
 An de an, împreună cu elevii mei, îi acordăm toamnei atenţia cuvenită prin activităţile pe care 
le desfăşurăm în cadrul orelor.  

În acest an, la ora de limba româna, elevii clasei a IV-a A au dedicat Toamnei câteva versuri. 
Micii poeţi s-au străduit să surprindă în versurile lor esenţa acestui frumos anotimp. 
     „A ieşit în deal, la poartă, 
     O fetiţă îmbujorată. 
     Printre frunze ruginii,  
     Aleargă înspre copii, 
     Să dea veste tuturor,  
     Că din deal coboară-un nor. 
     Ploaia el o va aduce. 
     Vara vrea să o alunge.” 
 

„Toamnă mândră şi bogată, 
 Ce mult ai fost tu aşteptată. 
 Roade coapte ai adus,     
 În natură tu le-ai pus. 
 Şi natura ai îmbrăcat, 
 Într-un strat frumos, colorat!” 
 
      
 Frunzele din grădini, parcuri sau din copacii de pe marginea drumului îşi schimbă în această 
perioadă culoarea, trecând de la verde crud la galben, la portocaliu, apoi la roşu. Totul a fost surprins 
de elevi în lucrările lor. 
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SUȚĂ MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 
 CLASA: PREGĂTITOARE B 
CADRU DIDACTIC: Suță Maria  
 UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
ARGUMENT: Toamna este un anotimp plin de culoare și de poezie în același timp. Copiii se bucură de 
soarele blând, care le permite joaca pe afară, de roadele bogate ale acestui anotimp, de covorul 
foșnitor al frunzelor. Totul miroase a struguri , pere și a gutui aromate, aerul este mai tare și mai 
curat 
GRUP ȚINTĂ: CLASA PREGĂTITOARE B (18elevi) 
 SCOPUL PROIECTULUI: Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură; 
Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 
 OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 *Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei;  
*Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 
 *Stimularea competiției între elevi; 
 *Stimularea capacității creatoare a elevilor.  
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 
 Audierea unor poezii despre toamnă -octombrie 
Concurs de creație plastică cu tema: CLORILE TOAMNEI 
RESURSE: 
 Umane: elevii clasei a IV-a  
Temporale: durata proiectului:  octombrie-noiembrie 2021/ Concursul 
-26.10.2020 
 Materiale: coli albe, acuarele, pensule, foarfece, aracet  ,  
 PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice 
 REZULTATE SCONTATE: 
 Participarea tuturor elevilor la activitate 
 Formarea și dezvoltarea capacității creatoare a elevilor  
Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor  
EVALUAREA PROIECTULUI Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
 Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de creație plastică care să redea 
toate culorile toamnei . 
 Elevii au avut de ales o temă din două propuse- 
1-Coș cu fructe decupat,lipit 
 
2-toamna în parc sau în livadă 
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ȘIMF CRISTINA 
Tema: Frunza 
Clasa: I A 
Cadru didactic:Șimf Cristina 
Unitatea școlară:Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Baia Mare Maramureș 
Desfășurarea activității: 
 Toamna este un anotimp bogat și plin  de culoare. Peisajul minunat dat de coloritul frunzelor 
te îmbie la plimbări și activități în natură. Într-una din zilele de școală am ieși în curtea școlii pentru a 
aduna  frunze. 
 Tema orei de Arte vizuale și abilități practice a fost frunza. Cu ajutorul frunzelor strânse din 
grădina școlii , copiii au  realizat frizuri unor chipuri de fete sau de băieți. 
 Fiecare elev a primit un chip de copil , pe care l-a stilizat cu ajutorul frunzelor. Copiii au ales 
dacă acel chip va fi o fată sau un băiat. Întreaga activitate i-a bucurat pe copii, de la strânsul frunzelor 
, până la realizarea finală a  lucrărilor. 
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ȘTEFĂNEL LUMINIȚA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Feerie de toamnă - proiect educațional 
CLASA: a II-a  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Ștefănel Luminița  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava  
 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI: 

Argument:  
Toamna, anotimpul începutului de an școlar, ne aduce belșug de roade, dar și o bogăție de 

culori. Paleta multicoloră a toamnei îi poate inspira pe micii noștri artiști în realizarea de lucrări 
artistico-plastice impresionante: desene, picturi, colaje, aplicaţii cu materiale din natură. Menirea 
noastră, a dascălilor, este aceea de a crea acele oportunități în care elevii să-și dea frâu liber 
imaginației creatoare. 
 
Scop:  

• sensibilizarea copiilor față de frumuseţile naturii în anotimpul toamna;  

• cultivarea capacității de a admira frumosul din natură/cultivarea gustului și simțului estetic;  

• stimularea creativității prin realizarea de lucrări artístico-plastice inspirate din natură; 
 

Obiective: 

• să identifice caracteristicile anotimpului toamna și să le redea în creațiile artistico-plastice; 

• să realizeze compoziții artistico-plastice prin folosirea de tehnici de lucru diverse; 

• să-și exprime sentimentele față de toamnă prin intermediul creațiilor proprii; 
 

Perioada de realizare: luna octombrie 
 
Activități propuse: 
 1. Crenguță de toamnă – colaj din hârtie 
Materiale necesare: cartoane colorate pentru support, hârtie colorată, lipici, foarfece, carioca, 
capsator pentru realizarea frunzelor; 
 2. Peisaj de toamnă/Vietățile toamnei – colaj din frunze presate 
Materiale necesare: bloc de desen, lipici, foarfece, frunze presate; 

3. Toamna pe chip de copil – colaj din frunze presate 
Materiale necesare: bloc de desen, lipici, foarfece, carioca, creioane colorate, frunze presate; 
 4. Culorile pădurii toamna – desen, pictură 
Materiale necesare: foi de desen, carioca, creioane colorate, creioane cerate, acuarele; 
Tehnici de lucru la alegere: desen mixt cu creioane colorate, carioca, ceracolor, tehnica acuarelei,  
dactilopictura, amprentarea frunzelor, etc. 
 5. Zi ploioasă de toamnă – desen/colaj 
Materiale necesare: foi de desen, carioca, creioane colorate, creioane cerate, foarfece, lipici; 
 
Modalități de evaluare: expoziții, album foto, material PPT cu produsele activității, diplome 
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TĂUT CRINA LAVINIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: CREATIVI ȘI PASIONAȚI DE TOAMNĂ! 
CLASA: a II-a C 
CADRU DIDACTIC: TĂUT CRINA LAVINIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL ”ONISIFOR GHIBU” ORADEA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 ”TOAMNA este o simfonie, artă vie, în mii de culori” (Valeria Mahoc). Am pornit de la acest 
citat, dar și de la pasiunea pentru acest anotimp si mi-am structurat activitatea astfel: 

• FRUNZE MULTICOLORE 
În prima parte a activității am vorbit cu elevii mei despre anotimpul toamna, ajungând și la 

culorile acestuia. Ne-am jucat și jocul ”Daca ai fi anotimpul Toamna…ce culoare ai fi?”. S-au distrat și 
au înțeles ca la pictură, atunci cand vorbim despre toamnă putem folosi atât de multe culori.  

Apoi elevii au avut de pictat o frunză..asa cum și-au dorit. Au folosit acuarela sau creioane 
colorate. În timpul activității au ascultat în liniste  ”Anotimpurile-Toamna” de Vivaldi. Au fost creativi 
și au lucrat cu pasiune 
 

• ARICIUL NĂZDRĂVAN 
A urmat să discutăm despre arici, iar elevii au primit tot felul de informații despre  

acesta. Elevii  au avut tot felul de idei  în a realiza un arici: din cartof și bețișoare, din castanet, frunze. 
Până la urmă au ales să îl realizeze arici folosind frunze multicolore, de forme diferite. Fiecare elev a 
lucrat în ritmul său și în modul său. 

 

• OBIECTUL CREATIV REALIZAT DIN MATERIALE RECICLABILE ȘI  
ELEMENTE SPECIFICE TOAMNEI 
În ultima parte activității, elevii au realizat un obiect creativ, folosind materiale  

reciclabile și diferite materiale specific anotimpului toamna (frunze, porumb, castanet, mușchi de 
copac etc) . Astfel au realizat: Zâna Toamna, mașina de curse, bufnița măiastră, arici, omuleți și 
animăluțe din castanet, bărcuța cu vâsle. 
 Întreaga activitate a fost pe placul elevilor. Aceștia au dat dovadă de creativitate, pricepere și 
au depus efort în a realiza cât mai bine lucrările lor, iar eu am fost mândra de ei. 
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TEODORESCU ANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: FRUCTE ŞI LEGUME VESELE DE TOAMNĂ 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: TEODORESCU ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ,,ION BOJOI,, FLĂMÎNZI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Frumosul din natură, manifestat în culori și forme sonore, are o influență binefăcătoare asupra 

copiilor. Trebuie să-i învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol sublim al 

naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment binefăcător în cele mai 

adânci zone ale vieții sufletești, răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 

S-au vizionat materiale PPT cu imagini despre toamnă. Elevii au recitat poezii despre toamnă.  

Poeziile sunt îndrăgite de către elevi. Se prezintă în faţa clasei imagini PPS cu ale anotimpului 

toamna, fructe, legume, flori de toamnă. 

Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu entuziasm tema de 

lucru. Au pictat şi decupat fructe şi legume de toamnă, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. 

Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în 

concordanţă cu acestea. 

Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor, participarea cu cele mai reuşite lucrări la 

concursuri şcolare de creaţie plastică. 
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TEMEȘ CARMEN VIORICA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: tehnici combinate „PĂLĂRIA TOAMNEI!” 
 CLASA: I  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar, TEMEȘ CARMEN VIORICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 LETCA, SĂLAJ 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: „PĂLĂRIA TOAMNEI!”  
RESURSE UMANE: 12 elevi 
ARGUMENT    
           Anotimpul toamna ne bucură pe toți deopotrivă, mici și mari, prin colorit, parfum, arome și 
bogăție  
            Acest anotimp creează o poveste pe care noi școlarii mici am încercat să o redăm prin 
realizarea pălăriei toamnei              
 
         Am propus activitatea din cadrul Simpozionului ,,Rapsodii de toamnă”, la clasa I cu titlul ,,Pălăria 
toamnei”, 
          Într-o atmosferă caldă de toamnă ne-am propus să realizăm, pălăria toamnei.  

Activitatea a debutat cu cântecele, poezioare, ghicitori pentru a intra în paradisul toamnei, 
pentru a ne contopim cu bogăția  pe care o poartă pe umerii puternici și pentru a putea  realiza opere 
de artă, punând sufletul bun și curat de copil. Imaginația și creativitatea însuflețesc ambientul și te 
provoacă să pui în practică cele mai năstrușnice idei. 

Copiii au adus de acasă materialele potrivite și necesare desfășurării activității creatoare: 
frunze în culorile toamnei, creioane colorate, carioci, lipici, foi, foarfece, acuarele. Au primit fiecare 
pălării pe care să le împodobească cum doresc cu materialele aduse pentru a arăta frumusețea 
toamnei.  
              În realizarea pălăriei s-au crezut creatori de modă, și-au folosit imaginația și creativitatea în a 
aranja, combina, armoniza și alege materiale. 
          Au rupt bucățele de frunze și au lipit armonizând atât culorile frunzelor, cât și forma lor. Fiecare 
lucrare a avut o amprentă personală fiind foarte încântați de lucrările lor.  
             La sfârșitul activității unii dintre ei au spus că vor să devină artiști dându-și seama că orice 
meserie este o artă dacă o faci cu seriozitate și plăcere. Activitatea s-a încheiat într-un ton vesel de 
sărbătoare cu muzică și mișcare, purtând cu mândrie toții pălăria realizată.  
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ȚIGĂNILĂ LAVINIA  
SIMPOZIONUL NAȚIONAL "RAPSODII DE TOAMNĂ" 

 
În cadrul proiectului s-a urmărit crearea atmosferei specifice Toamnei, dezvoltarea creativității 
elevilor și acumularea de cunoștințe noi. 
Proiectul a fost desfășurat într-o secțiune: Învățământ Primar  
Domeniul vizat: Limbă și comunicare: Limba Engleză 
Clasa participantă: Clasa a II-a D 
Școala Gimnazială ,,GRIGORE MOISIL” Ploiești, jud. Prahova 
Data desfășurării: Marți 28 septembrie 2021 
Profesor coordonator: Lavinia Țigănilă, prof. Limba Engleză 
Obiective: 
-familiarizarea elevilor cu noțiuni despre toamnă; 
-educarea tinerei generații în spiritul respectării tradițiilor altor popoare și a vorbitorilor de limbă 
engleză; 
-stimularea creativității elevilor; 
-dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și perechi; 
Activități: Elevii clasei a II-a D au avut de realizat câte o fișă de lucru (Autumn wordsearch), prin care 
elevii au acumulat noțiuni noi în limba engleză și un proiect sau poster despre toamnă. 
Rezultate: 
-implicarea unui număr mare de elevi; 
-antrenarea elevilor în activități extracurriculare 
Evaluare: 
-inițială prin conversații despre toamnă și tradiții legate de aceasta; 
-finală prin realizarea unor fișe de lucru și proiecte 

FOTOGRAFII ACTIVITĂȚI CLASA a II-a D 

  

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

436 
 

 

TODERAȘ BIANCA- ANDREEA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Gustul Toamnei” 
CLASA/GRUPA: Mare  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Toderaș Bianca- Andreea 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit nr. 46 Oradea 
SCOP: Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la aspectele caracteristice ale anotimpului de toamnă: 
fructe, legume, activități specifice și transformări ale naturii 
COMPETENȚE GENERALE  

✓ Educarea dragostei pentru natură și a gustului pentru frumos  
COMPETENȚE SPECIFICE  

✓ Dezvoltarea creativităţii/expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire 
prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul activităților instructive- educative; 

✓ Exersarea asumării unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate;  
✓ Inițierea de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul 

apropiat; 
✓ Dezvoltarea creativității prin activități artistico–plastice, muzicale și practice. 

ARGUMENT: Zâna Toamnă presară din trena ei frunze ruginii, legume proaspete, fructe coapte, 
miresme neîntrecute de must dulce-acrișor...  Preșcolarii sunt invitați să pătrundă în tainele toamnei, 
să recunoască transformările suferite de natură în acest anotimp, să recunoască fructele și legumele, 
să îmbine cunoștințele din diverse domenii de cunoaștere în vederea dezvoltării competențelor de 
nutriție, îngrijire și igienă personală, motricitate fină, de activare și dezvoltare a potențialului creativ.  
În cadrul activității integrate Domeniul Științe+Domeniul Om și Societate (activitate practică), 
preșcolarii au observat coșul primit de la Zâna Toamna, l-au analizat și au purtat discuții pe baza 
acestuia, iar apoi au gustat din roadele toamnei în cadrul jocului ,,Ghicește ce ai gustat?”. În final, au 
realizat o expoziție de lucrări realizate din fructe și legume de toamnă. 
Toate activitățile au caracter practic aplicativ, unde fiecare copil vine cu propriile experiențe și 
cunoștințe. 
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TODIREANU DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Frumusețile toamnei” – evaluare proiect tematic 
CLASA/GRUPA: mare 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Todireanu Daniela  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” - Roman, județul Neamț 
  
ARGUMENT:  

Frumusețea zilelor de toamnă ne îndeamnă la plimbări și la cât mai multe activități care să se 
desfășoare în aer liber, prilej cu care copiii au ocazia să observe schimbările ce au loc în natură, 
fenomenele specifice acestui anotimp, hărnicia oamenilor, a insectelor, a altor viețuitoare, 
multitudinea de culori din parcuri, grădini și livezi. 

Toamna, ce reprezintă o multitudine de culori, aduce peste tot bogăție si frumusețe. După ce 
timp de cinci săptămâni am învățat despre acest minunat anotimp al hărniciei, al belșugului și al 
culorilor ce corespunde în alt plan cu viața omului ajuns la maturitate și asemeni oamenilor care 
,,sărbătoresc recolta”, ne-am propus să desfășurăm un proiect tematic de evaluare cu tema 
,,Frumusețile toamnei”, pe parcursul unei săptămâni, în care ne vom sistematiza și evalua 
cunoștințele însușite și deprinderile formate, dar vom aborda și subiecte noi, mai puțin cunoscute 
copiilor. 
 
SCOP: Realizarea unor lucrări artistico – plastice specifice temei, prin utilizarea diferitelor tehnici de 
lucru   
 
COMPETENȚE GENERALE  Educarea dragostei pentru natură și a gustului pentru frumos 
 
COMPETENȚE SPECIFICE  Dezvoltarea creativității prin activități artistico – plastice  
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Copiii au fost îndrumați să picteze folosind diferite tehnici de lucru: 
tamponarea, amprentarea, dactilopictura și pictura cu pensula 
 
DENUMIREA LUCRĂRILOR: 

1. Copacul toamna –tehnica tamponării 
2. Struguri parfumați - dactilopictură 
3. Livada în anotimpul de toamnă – pictură cu pensula 
4. Covor de frunze – amprentare 
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TOMA-NICOLAU ELENA-DANA 

TEMA ACTIVITATII: RAPSODII DE TOAMNA 
CLASA: a IV-a 
CADRU DIDACTIC: TOMA-NICOLAU ELENA-DANA 
UNITATE SCOLARA: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,IOLANDA BALAS SOTER” BUZAU 
DESFASURAREA ACTIVITATII: 

 ,,Stil de viaţă sănătos” – discuţii despre fructe şi legume de toamnă. Dezbatere 

 Joc senzorial: ,,Ghiceşte ce-ai gustat ! ”  

 Jucării din fructe şi legume de toamnă 

 Teatru: ,,Greierele şi furnica”(vizionare) 

 Pictură: ,,Peisaj de toamnă” – culori calde 

 Colaje: „Toamna pe strada mea” 

,,Ziua Armatei Române” – dezbatere, desene, vizionare film istoric, povestiri istorice 

 Halloween vesel – pictură pe dovleci (feţe vesele şi triste) 
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TRIFAN MIHAELA 
 

PROIECT DIDACTIC 
GRĂDINIȚA SILISTRARU ,JUD.BRĂILA 
EDUCATOARE: TRIFAN MIHAELA 
NIVEL: I+II 
TEMA ANUALĂ: Când/cum şi de ce se întâmpla? 
TEMA PROIECTULUI: :”Frunze ruginii îmbracă  cărările” 
TEMA ACTIVITĂŢII:  „Portretul toamnei” 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DSCunoaşterea mediului );DEC 
TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate integrată de sistematizare şi verificare 
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire, desen 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici. 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna; 
consolidarea unor deprinderi de lucru în echipă pentru realizarea ,,bogățiile  toamnei ” prin desen. 

 

EVENIMENT 
DIDACTIC 

 

CONŢINUT STIINŢIFIC 

 

 

STRATEGII 
DIDACTICE 

 

EVALUARE 

 

 

MOMENT 
ORGANIZATO

RIC 

       Sala de grupă va fi aerisită şi 
mobilierul aranjat  sub forma de 
semicerc, adecvat modului de 
desfăşurare a activităţii. 

       Materialele didactice vor fi 
pregătite, unele la vedere altele sub 
formă de surpriză. 

       Copiii vor intra organizat în sala de 
grupă şi vor ocupa locurile. 

     

 Observarea 
comportamentului 

copiilor 

 

 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

            Se va face prin prezentarea 
musafirilor noştri care au auzit câte 
lucruri ştim noi despre toamnă şi ne 
roagă sa-i încântam cu răspunsurile şi 
munca noastră. 

   

 

Explicaţia 

 

 

Apreciere verbală 
asupra 

comportamentului 
copiilor 

 

INTRODUCERE
A IN 

ACTIVITATE 

       Voi adresa copiilor întrebarea ,, Ce 
am învaţat noi despre toamnă?, 
readucând în memorie cunoştinţele 
acumulate pe parcursul derulării 
proiectului. Copiii vor răspunde despre 

 

Braistorming-ul 

Aprecierea 
corectitudinii şi 

originalităţii 
răspunsurilor 
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tot ce-şi amintesc că au învăţat în  
această perioadă . 

 

  

 

ANUNŢAREA 

TEMEI 

ENUNŢAREA 
OBIECTIVELOR 

       Tema activităţii noastre de astazi 
este ,,Portretul toamnei”(voi explica 
termenul pe înţelesul copiilor).    
Astăzi la activitate, îi vom face un 
portret anotimpului toamna, 
raspunzând la întrebari, formând 
întrebari despre ea şi aranjâd toate 
simbolurile ce-i aparţin . Îi vom face 
apoi un portret şi ,,Zânei Toamnă”, 
realizat cu desenele voastre. 

 

 

  Expunerea 

   

 Explicaţia 

    

 

Apreciere verbală 
asupra 

comportamentului 
copiilor 

 

 

 

 

 

 DIRIJAREA 

ÎNVAŢĂRII 

        Convorbirea se va derula adupă 
următorul plan de întrebări principale: 

     -  Care sunt fenomenele specifice 
anotimpului toamna? 

     -  Care sunt bogaţiile şi frumuseţile 
toamnei? 

     -  Care sunt fructele toamnei?De 
unde se culeg ele? 

     -  Care sunt legumele toamnei?De 
unde se culeg ele? 

     -  Cum se pot consuma fructele şi 
legumele? 

     -  Ce lucrează oamenii în anotimpul 
toamna?   

       Fiecare întrebare principală va fi 
urmată dupa caz de întrebări 
secundare.  

      Sintezele parţiale vor fi realizate 
după fiecare întrebare principală. 
Pentru a se crea o atmosferă 
atracticvă şi destinsă, sintezele vor fi 
însoţite de cântece sau fragmente din 
cântec, care au legatură cu cele 
discutate. 

       La sinteza finală, copiii vor alege 

 

Braistorming-ul 

 

 

 

 

 

     Conversatia 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

Mâna oarbă 

 

 

Aprecierea 
corectitudinii şi 

originalităţii 
răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 
răspunsurilor/ 

acţiunilor şi 
recompensarea cu 

aplauze 
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de pe masuţa numai simbolurile ce-i 
aparţin toamnei şi vor realiza cu 
acestea ,,Portretul toamnei „, 
grupându-le  pe categorii  şi motivând 
acţiunea realizată. 

       Pentru felul în care au răspuns la 
întrebari şi au realizat ,,portretul 
toamnei”, copiii  îşi vor alege 
stimulente din coşuleţul toamnei( 
medalioane cu fructe, legume, flori, 
frunze), fără a le vedea. Vom 
interpreta împreună cântecul 
,,Toamna”, făcând tranziţia la 
următoarea activitate . 

 

 

 

 

 

 

OBŢINEREA 
PERFORMANŢ

EI 

        În funcţie de medalioanele alese, 
copiii îşi vor găsi grupa din care vor 
face parte şi se vor aşeza la măsuţe . 
Vor forma doua grupe: grupa 
bogaţiilor(fructe şi legume) şi grupa 
frumuseţilor (flori şi frunze) . Pe fişe 
vor avea desenat un simbol al 
toamnei. Dupa ce vor executa 
exerciţiile de pregatire a mâinii pentru 
desen, fiecare copil va desena fructe, 
legume, flori, frunze în funcţie de 
simbolul desenat pe fişă. 

      Desenele vor fi realizate aplicând 
metoda 6/3/5.Fiecare copil din grupă 
va primi  o foaie  şi un singur creion 
colorat. Vor avea de desenat în 5 
minute 3 elemente sugestive în 
functie de simbolul desenat pe fişă. 
Dupa cele 5 min., la semnalul sonor, 
foaia va fi dată colegului din dreapta, 
care va desena alte 3 elemente sau va 
completa desenul colegilor, dupa caz. 
Procedeul se repeta pâna când 
lucrarea ajunge la copilul de la care a 
plecat. 

       Lucrările vor fi analizate, apoi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainwriting 

        

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Observarea 
modului de 
cooperare şi 

relaţionare între 
copii 

 

 

 

 

Imaginaţia şi 
originalitatea 

lucrarilor realizate 

 

 

Corectitudine şi 
aspectul estetic 
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împreună cu copiii,  vor fi  aşezate  pe 
chipul conturat înainte, realizând un 
poster cu ,,portretul zânei”. 

 

  

 Posterul 

 

 

 

ASIGURAREA 
RETENŢIEI SI A 
TRANSFERULU

I DE 
CUNOSTINŢE 

 

      Vom face sinteza a tot ce-am vorbit 
şi realizat pe parcursul activităţii, prin 
metoda R.A.I. Copiii vor fi împărţiţi în 
două echipe. Mingea va fi aruncată 
unui copil căruia i se adresează o 
întrebare. Acesta va răspunde şi va 
arunca mingea unui copil din cealaltă 
grupă, adresându-i o altă întrebare. 
Atât  întrebările cât şi răspunsurile 
corecte, vor fi apreciate cu bulinuţe şi 
vor fi contabilizate la tablă.Va câstiga 
echipa care adună cele mai multe 
bulinuţe. 
 

 

 

 

 

R.A.I. 

 

 

Aprecierea 
întrebărilor 
adresate şi a 
răspunsurilor  
primite 

 

EVALUAREA 

ACTIVITĂŢII 

 

         Se apreciază modul de lucru şi 
cooperare pe echipe. 

         Se precizează că portretul pe care 
l-au realizat în activitate  îi va fi 
înmanat Zânei Toamnă, dacă va veni 
pe la noi să-şi ia ramas bun. Dacă nu 
va veni, vom face un jurnal şi-l vom 
păstra la loc de cinste,  în amintirea ei.                                  

 

 

Explicaţia 

 

 

Aprecierea verbală 

 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

 

     Se fac aprecieri privind modul de 
participare la activitate, răspunsurile şi 
comportamentul copiilor. Copiii vor fi 
recompensaţi pentru buna 
desfăşurare a activităţii cu un ecuson 
specific toamnei. 

Finalul activitaţii va fi marcat cu 
prinderea în hora şi dans pe srofa de 

 

 

Conversaţia 
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 Acest proiect didactic integrat pe întreaga zi  se numește  ,,Frunze ruginii îmbracă cărările ’’ și  
are ca scop verificarea cunoștințelor preșcolarilor referitoare la caracteristicilor anotimpului 
toamna.Domeniile experențiale vizateîn proiect sunt ;domeniul limbă și comunicare, și domeniul 
estetic și creativ 

 

 

final a jocului cu cânt,,La cules” 
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UNGUREAN LOREDANA LUMINITA 

OBEADA SANDA TEODORA 
 

  FISA PROIECTULUI- 
RAPSODII DE TOAMNA 

CADRE DIDACTICE –  
UNGUREAN LOREDANA LUMINITA /OBEADA SANDA TEODORA 
UNITATEA SCOLARA SCOALA GIMNAZIALA NR.27/G.P.P.NR.3 /TIMISOARA   
 Proiect tematic: „  Toamna armonie și culoare. “ 
Tema anuală de studiu:” Când ,cum și de ce se întmplă? ”   
Tema zilei: Frunzele Toamnei  
Domeniul: Om și Societate  
Disciplina/categoria: Activitate practică-Lipire  
Tema: „ Surpriză pentru ZânaToamna ”        
Scopul activităţii: realizarea unor lucrări originale prin tehnici specifice lipirii.   
Obiective operaţionale: 

• Să identifice materialele de pe măsuţe; 
• Să realizeze corect exerciţiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor; 
• Să lucreze curat și îngrijit. 

Strategii didactice: 
 Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
 Material didactic:  machetă , forma coronitei realizata din carton, lipici , frunzele realizate din hartie 

colorata ,  recompense  
• Forma de organizare: frontal, pe grupuri 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII   
Captarea atentiei  
Se va realiza prin prezența unei jucarii reprezentativa pentru tema .  
„Dragi copii, am venit la voi să cer ajutor. Astăzi m-a vizitat zâna Toamna si era forte trista deoarece 
toate coronițele acesteia si-au pierdut frunzele . Ce ați spune sa o ajutam noi sa le pună înapoi ? 
Anuntarea temei. „ Astăzi, dragi copii, veți lipi frunzele pe coronițe pentru a o ajuta pe zâna Toamna 
sa fie din nou fericita . ” Copiii vor denumi culorile pe care frunzele le au toamna. 
Prezentarea conţinutului și conducerea învățării 
Copiii vor veni pe scăunele, la o măsuță se vor așeza 4 copii.  
Intuirea materialului folosit: 
-Ce aveți voi pe măsuțe?( forma coronitei realizata din carton, lipici , frunzele realizate din hartie 
colorata) 
-Ce activitate vom desfășura cu aceste materiale? (activitate de lipire) 
Prezentarea şi analiza modelului: 
Voi analiza împreună cu copiii modelul cu ajutorul următorelor întrebări: 
-Ce culori au frunzele folosite?( Maro , Rosu ,Galben ) 
-Dar  cum am lipit eu aceste frunze ?Este acoperită întreaga suprafață a coronitei? ( da, lucrarea este 
curată) 
Obținerea performanței 
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: 
  Le voi arăta copiilor cum vom lipi: Luam cate o frunza in manute si cu ajutrul lipiciului o vom aseza 
pe coronita . Dupa ce prima frunza a fost lipita luam urmatoarea frunza si o lipim langa prima 
,urmand conturul coronitei pana ce coronita v-a fi in intregime acoperita cu frunze . 
Exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici a mâinii: 
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    Aceste exerciții le vom efectua efectuand ceea ce spune doamna eucatoare :  
    ”Ploua pic , pic , pic , 
      Ploua si mai tare 
      Bate vantul , tare , tare  
      A iesit soarele! 
Realizarea propriu-zisă a lucrării:  

  După efectuarea exercițiilor copiii voi da semnalul de începere a lucrului. În timp ce lipesc , eu voi 

supraveghea modul de lucru, voi da explicații individuale acolo unde este cazul, le voi reaminti să 

acopere in întregime coronița cu frunze, să lucreze curat și voi merge să scriu numele fiecăruia pe 

frunzulițele lipite de aceștia. 

   După ce timpul alocat picturii s-a scurs voi da semnalul de încetare a lucrului. 

Asigurarea feed-back-ului 
Voi relua temele activităților desfășurate adresând întrebări care să sintetizeze acțiunile: 
-„Care a fost tema zilei de astăzi?” 
-„Ce activități am desfășurat?” 
-„Ce materiale didactice am folosit?” 
-„Care a fost rezultatul muncii noastre?” 
Evaluarea  activității 
 Lucrările  realizate au fost lăsate pe măsuţe.  Copiii vor porni în şir unul după altul împreună cu 
educatoarea  să privească lucrările, să le prezinte  şi să le analizeze . 
- Ce lucrări aţi realizat? 
- Ce materiale aţi folosit? 
- Ați respectat indicațiile primite?  
Se vor lua în considerare următoarele criterii:  

• respectarea tehnicilor de lucru; 
• creativitatea şi originalitatea; 
• colaborarea cu ceilalţi copii; 
• finalizarea lucrării. 

     Voi face aprecieri colective și individuale referitoare la desfășurarea întregii activități. 
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UNGUREANU MINODORA 
Titlul activității: Festivalul fructelor de toamnă 

Domeniul și tipul de activitate în care se încadrează: 
                            Educația pentru dezvoltare personală 
                            Protecția mediului 
Tipul de proiect: local 
Profesor coordonator: prof. înv. primar Ungureanu Minodora 
Grup țință: 22 elevi 
Data desfășurării activității: 15.10.2021 
Descrierea activității: Elevii au realizat un tur al galeriei cu desene realizate de către ei și au avut loc 
discuții despre fructele de toamnă. La sfârșitul activității am realizat o expoziție  cu fotografii din 
timpul activității. 
Scopul:                      
        În condiţiile în care se constată o necesitate a stimulării interesului elevilor față  beneficiile avute 
de la Terră, în interacțiunea conștientă cu mediul înconjurător, s-a propus realizarea unei acțiuni de 
popularizare a relațiilor dintre copii și mediu prin stimularea creativității și dobândirea unor 
comportamente adecvate. 
 
Obiective: 
1. Stimularea elevilor în vederea participării la acțiuni legate de protecția mediului 
2. Realizarea intercunoaşterii şi relaţionării acestor elevi, cu efecte benefice asupra lărgirii ariei de 
informare, de schimb de experienţe. 
3. Facilitarea relaţiilor pozitive, de colaborare, între elevii ca nivel de vârstă . 
 
Modalități de realizare a activității:  
Elevii au fost îndrumați să realizeze diferite compăoziții plastic în care elemental central să fie 
,,fructul de toamnă”. S-au purtat discuții despre  beneficiile aduse oamenilor de către aceste fructe și 
în câte modalități pot fi consummate. 
 
Evaluarea activităţii şi diseminarea ei: 
         - Realizarea unei expoziții cu compozițiile plastice realizate 
         - Impresii ale elevilor participanţi publicate în revista şcolii. 
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VANCU SIMONA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Confetti de toamnă” 
 CLASA/GRUPA:  a II-a B Step by Step 
 
CADRU DIDACTIC: Vancu Simona  
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Toamna este un adevărat pictor, care așază pe planșa naturii culori minunate, combinații de 
nuanțe  întâlnite doar în această perioadă a anului. Pornind de la această idee, le-am propus copiilor 
un proiect prin care să descoperim împreună frumusețea unor lucruri simple, dar care pot căpăta 
nuanțe artistice extraordinare.  
 Prima activitate a proiectului a constat într-o scurtă drumeție în vecinătatea școlii, pentru a 
observa natura și schimbările care au loc în anotimpul toamna. Fiecare copil a colectat frunze de 
diferite mărimi, forme și culori.  
 A doua activitate a proiectului s-a desfășurat în grădina școlii. Fiecare copil a formulat un 
enunț cât mai artistic care să motiveze de ce toamna este cel mai talentat pictor. S-au observat 
frunzele colectate, s-au prezentat caracteristici ale acestora. Fiecare copil a imaginat un obiect cu 
care ar putea semăna frunza, o formă în care s-ar putea transforma.  
 A treia activitate a proiectului s-a desfășurat în sala de clasă, la centrul de Arte. Copiii au dat 
viață unor ființe sau obiecte, formate din frunzele colectate, lipite sau rupte pentru a forma lucrări 
artistice. Frunzele au fost transformate în oameni, animale, în unele colaje a fost prezentată chiar o 
poveste.  
 Copiii au descoperit, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului cum pot transforma 
lucruri din natură, care par complet nefolositoare, în povești proprii, în forme artistice. De asemenea 
au fost conectați la frumusețea pe care ne-o dăruiește gratuit natura prin ciclul natural al vieții.  
 

 

https://vg5.gazduire.ro:2083%7bDOCUMENT_URL%7d/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
https://vg5.gazduire.ro:2083%7bDOCUMENT_URL%7d/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
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VASILE MARIANA 
Proiect tematic: ”Darurile Toamnei!” 
Dimensiuni ale dezvoltării: 
C3. – Activare și manifestare a potențialului creativ 
E1. – Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
Comportamente urmărite:  
C3.1. – Manifestă creativitate în activități diverse 
E1.1. – Experimentează pentru a observa efectele propriilor acțiuni asupra obiectelor și asupra 
celorlalți 
Obiective operaționale:  
O1: - să creeze lucrări artistico-plastice sau practice folosind materiale specifice anotimpului toamna; 
O2: - să participe la carnavalul costumelor; 
O3: - să recite versurile poeziei ”Cântec de toamnă” de Nicolae Labiș.  

A venit toamna! Culori nenumărate ce ne bucură simțurile! Carnavalul dedicat toamnei este 
menit să arate încă o dată darurile naturii în acest anotimp. Emoții pline de curiozitate și o oarecare 
nedumerire se citesc pe fețele celor mici.  

Fericirea copiilor este transmisă și părinților prin fotografii și filmulețe.  
”Cântec de toamnă” de Nicolae Labiș 

Bun sosit drăguță toamnă/Bun sosit la noi! 
Ne-ai lipsit atâta vreme/Din grădini și din zăvoi. 

Mere roșii poamă coaptă/Multe ne-ai adus. 
Nu uita bogată toamnă/Nucile îndeajuns. 

De pe deal copiii vin/Plini de voioșie. 
Ne-ai adus de la vecini/Mulți struguri din vie. 

Merele sunt coapte acum,/Strugurii sunt dulci și buni. 
Dragă toamnă îți mulțumim!/ Te rugăm mai vino, vin. 
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VELEA OANA-IULIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Ziua frunzei,, 
CLASA/GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC: Velea Oana-Iulia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.S. nr. 49 (Structură G.P.N. nr. 18), jud.Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Toamna ne oferă o multitudine de materiale și idei cu ajutorul cărora putem realiza 
împreună cu cei mici activități practice deosebite. 
,,Ziua frunzei” 
Materiale necesare: 
-frunze 
-lipici,pistol de lipit 
-carioci,acuarele, pensule 
-foarefcă,materiale diverse,etc. 
-multă voie bună 

Mod de realizare: 

Împreună cu preșcolarii grupei mari, am adunat frunze de culori și marimi diferite din împrejurimile 
grădiniței ,pentru realizarea activității. Au fost surprinși să afle că tema activității noastre se numește 
,,Ziua frunzei”. Au avut multe întrebări, curiozități cum ar fi: ,,Frunza are o zi de naștere?”; ,,Cum a 
putea face o frunză fericită?” etc. A urmat o convorbire pe tema aleasă chiar în mijlocul naturii, în 
timp ce adunam frunzele. 
Întorși în sala de grupă , fiecare și-a manifestat dorința de face o frunză specială, astfel că au ales să 
pictează, alții se decorează cu diverse materiale. La finalul activității, preșcolarii au organizat o 
expoziție cu lucrările realizate în cinstea frunzei. 
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VELICU NICULINA 
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE 

JOC DISTRACTIV – „FURNICUȚE, HĂRNICUȚE” 
Prof. Înv. Preșcolar: VELICU NICULINA 

Grădinița Nr. 256, București 
 

Copiii stau fiecare pe câte o pătrățică cu număr a șotronului (numărul căsuței furnicuței). 
Educatoarea conduce jocul. „Furnicuțele” stau în căsuțe.  

La comanda: „Furnicuțe, hărnicuțe!”, copiii vor pleca din căsuțe să aducă provizii pentru iarnă 
(frunze din curtea grădiniței). Adună, adună, dar trebuie să fie atente la următoarea comandă: „Ziua 
s-a sfârșit și furnicuțele spre casă au pornit”, moment în care, cu frunzele adunate, trebuie să alerge 
la căsuțe. Jocul continuă de câteva ori, iar la sfârșit câștigă cine a adunat cele mai multe provizii (în 
cazul nostru – frunze), dar se pot folosi și alte materiale.  

Jocul se poate repeta de cate ori doresc copiii.  
Este un joc: distractiv, de mișcare dar și de atenție. 
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VIERU MARIA 
Rapsodii de toamna la Gradinita Voinicel 

 
Grupa Mijlocie B -Bufnitele 
Gradinita Voinicel, Chitila, jud. Ilfov 
Propunator: Prof. Vieru Maria 
Imaginea 1- Zana Toamna si bogatiile ei-desen 
Imaginea 2-Strugurele- dactilopictura cu dopuri de pluta 
Imaginea 3-Coronita toamnei- colaj 
Imaginea 4 -Grupa de copii lucrand 
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VÎLCEANU VERGINIA IULIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Arici de toamna 
CLASA: I F 
CADRU DIDACTIC: Vîlceanu Verginia Iuliana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 117, București 
Argument: Toamna este un anotimp care ne încântă în fiecare an prin bogația culorilor, parfumul din 
jurul nostru, aromele și imaginile inedite pe care le aduce de fiecare dată.  
Am încercat împreună cu copiii, să creem ceva demn de acest anotimp și să transpunem culorile 
toamnei în lucrări artistico-plastice, pentru a le dezvolta gustul pentru frumos. 
Scopul: Dezvoltarea imaginației și a creativității prin cultivarea dragostei pentru natură 
Obiectivele: 

➢ Realizarea de creații plastice adecvate temei 
➢ Stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de lucrări practice folosind tehnici 
➢ diferite 
➢ Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin realizarea unei expoziții cu lucrări inspirate 

din anotimpul toamna 
Activitate propusă: 

➢ Arici de toamnă 
Resurse: 

➢ materiale: foi A4 albe si colorate, creioane colorate, carton A4, foarfecă, lipici. 
➢ umane : elevii clasei I F, cadrul didactic 

Evaluarea proiectului: expoziție cu lucrările elevilor. 
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VLAD ELISABETA SIMONA 
PROIECT DE ACTIVITATE 

Data : 20.10.2021 

Grupa : mica 3 Piticii 

Tema anuală :Cand, cum si de ce se intampla?  

Proiect tematic : Toamna cea bogata!  

Subtema : Frunze de toamna  

Domeniul experiențial : DOS (activitate practică) 

Mijloc de realizare : lipire ( terminarea lucrarii)  

Tipul de activitate : consolidare de priceperi și deprinderi  

Scop : Îmbogățirea cunoștințelor despre materialele și caracteristicile lor , precum și despre tehnici 

de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple .  

Dimensiuni ale dezvoltării : 

C3 – Activare si manifestare de potențial creativ 

Comportamente vizate: 

C3.3. – Manifestă creativitate în activități diverse  

Obiective operaționale : 

O1 – să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice ; 

O2 – să diferențieze materialele și instrumentele de lucru , să cunoască și să aplice  modul de utilizare 

a acestora ; 

O3 – să identifice , să proiecteze și să găsească cât mai multe soluții pentru realizarea temei propuse 

în cadrul activității practice . 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

Metode și procedee : explicația,demonstrația,observația , exercițiul 

Materiale didactice :frunze de diferite forme si culori, lipici, carton colorat, boxe, muzica pentru copii.  

FORME DE ORGANIZARE: frontal ,individual 

Locul desfăşurării: sala de grupă  

Durata:15 minute 
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VLAICU DOROGHI PATRICIA 
Prof. înv. preșc. VLAICU DOROGHI PATRICIA 

Liceul Tehnologic ”Ștefan Hell” - structura Grădinița P.P. Nr.1 Sântana 
 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”COPACUL CU MERE, TOAMNA” 
GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: Vlaicu Doroghi Patricia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic „Stefan Hell” - structura Grădinița P.P. Nr.1 Sântana 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
       Toamna este anotimpul în care natura se schimbă: frunzele copacilor îngălbenesc și cad, iarba se 
usucă, soarele încălzește din ce în ce mai puțin, cad ploi reci și bat vânturi puternice, păsările 
călătoare pleacă în țările calde și nu în ultimul rând, copiii se întorc la grădiniță.  
     Toamna este un anotimp care oferă multe oportunităţi de joacă şi descoperire a naturii, în plină 
schimbare. În continuare vă prezint o activitate artistico - plastică, pe care am desfășurat-o cu copiii 
grupei mijlocii. Această activitate dezvoltă imaginaţia copiilor şi cultivă curiozitatea față de 
frumusețile naturii în acest anotimp. 

”Copacul cu mere, toamna”: 

    Tehnica utilizată în activitate este prin îndoirea foii și fuzionarea culorilor. Copiii primesc foi cu 
culori de toamnă. Foile sunt îndoite deja de către educatoare înainte de a pune culorile, pentru a 
orienta copilul când lucrează. Apoi merele se fac prin dactilopictură.  
Obiective operaționale: 
- să denumească materialele puse la dispoziție pentru efectuarea lucrării; 
- să picteze copacul, folosind culorile specifice copacului din realitate; 
- să realizeze merele din copac conform tehnicii specifice dactilopicturii; 
- să parcurgă etapele de lucru necesare pentru realizarea lucrării ”Copacul cu mere, toamna”; 
- să păstreze acuratețea lucrării; 
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VLASIU DANIELA ANGELA 
PROIECTUL, CA METODĂ INTERACTIVĂ DE GRUP 
                                                                        Prof.inv.primar, VLASIU DANIELA ANGELA 
 
Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre 
personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
Proiectul, ca metodă interactivă de grup îl implicǎ activ pe elev în crearea, colectarea şi selecţionarea 
materialelor constitutive.    
Metoda este generatoare de motivaţie, oferind posibilitatea ca elevii să îşi urmeze propriile interese 
şi să caute răspunsuri la propriile întrebări, să decidă ei înşişi cum să caute răspunsuri, cum să rezolve 
sarcinile şi să fie mândri de munca lor.  
La începutul unităţii de învăţare „Animalele sǎlbatice”, la clasa a II-a, am anunţat tema: 
„Necuvântǎtoarele şi puii lor”. Le-am propus elevilor sǎ aleagǎ patru animale îndrǎgite despre care sǎ 
aflăm cât mai multe informaţii. Elevii au ales: iepurele, ariciul, veveriţa, ursul. 
Am punctat paşii de urmat: anunţarea temei centrale; agenda de lucru; documentarea; investigarea; 
selecţia materialelor constitutive; monitorizarea; întocmirea fişelor de lucru; evaluarea.  
Evaluarea s-a desfăşurat sub formă de concurs. Activitatea s-a desfǎşurat pe 4 grupe a câte 5 
elevi.Grupele au fost desemnate prin rezolvarea unui rebus, soluţia acestuia fiind însǎşi denumirea 
echipei („Ariceii”, „Veveriţele”, „Ursuleţii” şi „Iepuraşii”). 
          Pretextul l-a constituit poezia lui Marin Sorescu, „Cea mai scumpă de pe lume”, precum şi 
versurile poeziei „Fiecare cu puiul său”, acestea fiind baza definiţiilor pentru soluţionare. Exemplific 
cu grupa “Veveriţelor”. 
          Dupǎ desemnarea grupelor, elevii au primit ecusoane cu însemne şi nume (Aricel 1, 2, 3, 4, 5, 
Ursuleţ 1, 2, 3, 4, 5, Veveriţǎ 1, 2, 3, 4, 5 şi Iepuraş 1, 2, 3, 4, 5). Au aşezat şi mascota „norocoasă” pe 
masă, aceasta fiind un animal de pluş, reprezentativ pentru grupă. În coşuleţe am aşezat „punctele”, 
sub formă de decupaje specifice hranei fiecărui animal: mure, alune, morcovi şi furnici. 
         Itemii au fost identici pentru fiecare grupǎ, diferenţierea fǎcând-o referirea la animalul în sine. 
  
Proba numărul 1: elevii care au ecusonul cu numărul 1 din fiecare grupǎ se aşazǎ la masa de lucru şi 
primesc fişa conceputǎ astfel: Unde trăieşte? (imaginea reprezentativă a animalului)  
Proba numărul 2: (este rezolvată de „puiul” cu acelaşi număr din grupă): Cu ce se hraneste?  
Proba numărul 3: Completează desenul cu ce lipseşte! (veveriţei - coada, iepuraşului-urechile, 
ariciului-ţepii, ursului-o lăbuţă). 
Proba numărul 4: Ce număr are umbra animalului colorat? 
Proba numărul 5: Potriveşte piesele puzzle-ului pentru a obţine imaginea animalului îndrăgit. 
Între probele concursului, fiecare grupǎ de „pui” a prezentat rezultatele documentǎrii constând în 
citirea unui scurt text în prozǎ, reprezentativ, recitarea unor poezii hazlii, ghicitori, curiozitǎţi, 
cântece, concepute într-un minispectacol, fructificând astfel cunoştinţele, abilitǎţile, imaginaţia şi 
creativitatea participanţilor. 
  
În etapa pregǎtitoare a proiectului, am colaborat cu biblioteca şcolii pentru o atentǎ selecţie a 
acestor texte în proză şi în versuri, ghicitori, cântece, curiozitǎţi despre cele patru animale. Elevii au 
consultat atlase, reviste, pliante, albume. 
  
ŞTIAŢI CĂ... 
Veveriţa poate sări până la o distanţă de 6 metri? 
Coada stufoasă a veveriţei o ajută să-şi menţină echilibrul în timp ce sare de pe o creangă pe alta? 
Totodată ea serveşte şi ca pătură în iernile geroase? 
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Şi în neamul veveriţelor există pitici si giganţi. Cea mai mică veveriţă poate fi întâlnită în Africa; capul 
şi corpul ei măsoară 7 cm, iar coada, încă pe atât. Uriaşul din familia veveriţei, numită veveriţa 
gigantică indiană, poate ajunge la 90 de cm (cu coadă cu tot). 
          Dupǎ expirarea timpului de lucru alocat fiecărei probe, se confruntǎ rezultatele, care sunt 
consemnate pe patru afişe, cu ajutorul decupajelor-recompense specifice fiecǎrei grupe (alune, 
mure, furnici, morcovi). 
 La finele activitǎţii, toate materialele referitoare la acelaşi animal au fost cuprinse într-un dosar 
pregǎtit din timp, cu numele animalului, imagine reprezentativă şi un număr de folii de plastic. 
Proiectul despre fiecare animal conţine 12 pagini ( rebus, cele 5 probe ale concursului, text în proză, 
poezie, ghicitoare, cântec, curiozităţi, puzzle – imagine întreagă şi secţionată). Materialele au fost 
ilustrate cu desene ale copiilor, decupaje, reprezentǎri, ştampile de colorat, ţinându-se cont de 
nevoia de concret şi de estetic a şcolarului mic. 
   Aprecierea efortului fiecăruia la reuşita activităţii de grup este un moment important al actului 
didactic. Elevii îl aşteaptă pentru a li se confirma reuşita efortului depus. Astfel că, pe lângă punctele-
recompensă adunate de grupă, nu au lipsit nici „recompensele”dulci, alese în aşa fel încât să satisfacă 
„gusturile” participanţilor: ciocolată cu alune pentru „Veveriţe”, cu miere pentru „Ursuleţi”, cu fructe 
pentru „Iepuraşi” şi în formă de mămăruţe pentru „Aricei”.  
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VOINEA ELENA DANIELA  
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Toamna- armonie și culoare” 
GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC: Elena Daniela Voinea 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.88, București 

Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întamplă?”        

Tema săptămânală: ”Ce mi-a povestit toamna?”                                                                           
Categoria de activitate: Jocuri și activități alese (ALA1) 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Centre de interes:  

        -Bibliotecă: ”Decorăm rochița Zânei Toamna” 

        -Artă: ”Fructe și legume vesele” 
        -Construcții: ”Lădițe pentru  fructe și legume” 
Forma de realizare: activitate pe centre de interes. 

Tipul de activitate: consolidare de cunostințe, priceperi și deprinderi. 

Obiective operaționale: 
    O1-Să traseze elementele grafice învăţate într-un spaţiu dat, păstrând poziţia corectă a corpului 
faţă de suportul de lucru, pentru o bună coordonare oculo-motorie; 

    O2-Să respecte reguli ale actului scrierii: direcţia de la stânga la dreapta, direcţia de trasare a 
grafismelor; 

    O3-Să utilizeze corect instrumentele de lucru (tempera, pensule, fructe și legume din polistiren); 
    O4-Să picteze legume și fructe de toamnă folosind culorile specifice;  

    O5- Să construiască lădițe cu ajutorul pieselor de construcții, îmbinându-le corect;                                       

    O6-Să manifeste independență în acțiune, perseverență în realizarea lucrării. 
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, exercițiul, turul galeriei. 
Mijloc de realizare: exercițiul grafic, pictură, construcții; 

Mijloace de învățământ: fișe de lucru, carioca, creion grafic, tempera, fructe și legume din 
polistiren, pensule, piese de construcție din plastic, lemn.  
Forme de organizare: pe grupuri  

Metode de evaluare: observarea comportamentului copiilor; aprecieri verbale, analiza produselor 
activității copiilor. 
Captarea atentiei - Se realizează prin intuirea materialelor existente la cele trei sectoare: 
bibliotecă, artă și construcții (cercetarea centrelor de interes). 
Anunțarea temei și a obiectivelor - Voi merge la fiecare centru de interes în parte şi voi anunța 
tema (Bibiotecă: ”Decorăm rochița Zânei Toamna”; Artă: “Fructe și legume vesele”; Construcții: 
”Lădițe pentru  fructe  și  legume”)  și  obiectivele  (“Copiii  care lucrează la centrul bibliotecă vor 
decora rochița Zânei Toamna, utilizând elementele grafice  învățate; cei de la centrul artă  vor  
picta fructe și legume din polistiren, iar cei de la  centrul construcții vor construi lădițe pentru 
fructe și legume de toamnă”). 

Voi purta discuţii referitoare la ceea ce vor realiza copiii cu ajutorul materialelor puse la 
dispoziţie și modul de utilizare al acestora. Se reaminteşte copiilor comportamentul
 dezirabil: vorbim în şoaptă pentru a nu deranja ceilalți copii, lucrăm frumos şi folosim cu 
grijă materialele.                                       
Desfășurarea activității: - Copiii își aleg centrele de lucru. Voi aloca fiecărui centru atenția cuvenită, 
voi explica  și voi ajuta  atunci când situația o va cere. Voi încuraja copiii care nu au încredere în 
forțele proprii și pe cei care dau dovadă de colaborare, cooperare. La centrul Bibliotecă, copiii vor 
decora rochița Zânei Toamna, folosind elementele grafice învățate (Anexa alăturată).  La centrul Artă, 
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copiii trebuie să picteze corespunzător  fructe și legume de toamnă. Copiii vor descrie fructele și 
legumele pictate. La centrul  Construcții, copiii vor construi lădițe pentru legume și fructe cu ajutorul 
pieselor de construcții.          

Evaluarea - Se va trece în grup pe la fiecare centru de interes pentru evaluarea rezultatelor. 
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VOINEA-IGNAT IULIA VIOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în culoare 
CLASA: PREGĂTITOARE 
CADRU DIDACTIC:  Voinea-Ignat Iulia Violeta 
UNITATEA SCOLARĂ: Școala Gimnazială “Ferdinand I “, Movila 
OBIECTUL: Arte vizuale și abilități practice 
SUBIECTUL LECȚIEI: Realizarea unor colaje de toamna 
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi 
 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ 
 
   O1- să identifice și să utilizeze materialele de lucru  
   O2- să realizeze armonia cromatică a lucrării 
   O3- să realizeze o compoziţie plastică cu un subiect dat 
   O4- să evalueze lucrările, pe baza criteriilor de evaluare propuse 
a) metode  şi  procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul 
b) mijloace  didactice: planşă, bete, acuarele, pensule, planşete, lipici,frunze. 
c) forme  de  organizare: frontală, individuală.                                                                          
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VOLOC DUMITRIȚA 

PROIECT  DE  ACTIVITATE   
    EXTRACURRICULARĂ 

 
„Festivalul Toamnei” 

 
Grup ţintă: preșcolarii de la Grădinița cu program normal nr 1 Vlăsinești 
Organizatori:prof. înv.preșc Voloc Dumitrița  
Obiective propuse: 

*Stimularea imaginației creatoare a copiilor în inițierea și desfășurarea jocurilor, a 
originalității și expresivității în interpretarea rolurilor asumate 

*Dezvoltarea creativității și expresivității în limbajul oral, plastic și practic. 
 
Data desfǎşurǎrii: 22.10.2021 
Locul desfǎşurǎrii: sala de grupă   
Resurse umane: educatoare , preșcolari 
Resurse materiale: fructe de toamnă , costume din materiale reciclabile,  frunze de toamnă, 
foarfecă, lipici, hârtie colorată. 
Activități propuse: * Joc de rol- La piață 
                                  * Decorăm rochița Zânei  Toamnă – lipire  frunze  
                                  *Activitate practic – gospodărească – Salată de fructe 
                                  *Parada costumelor de toamnă 
Rezultate: expoziţie cu lucrări ale copiilor  
Evaluare:   -stimulente,recompense; 
                     -album foto;  
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WITTER ELYSABETH DUNYSA 
,,COȘUL CU STRUGURI” 

 
PROPUNĂTOR : Prof.Frumosu Witter Elysabeth Dunysa 

 
TEMA PROIECTULUI:,,Călători prin anotimpuri” 
SUBTEMĂ:,,Toamna darnică ṣi harnică” 
DOMENIUL EXPERIENṬIAL :Domeniul Estetic ṣi Creativ 
DISCIPLINE: Educaţie artistico-plastică+Educaṭie muzicală;Act.Integrată: DEC1+DEC2 
MIJLOC DE REALIZARE: pictură+ verificare cântece ȋnvăṭate 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare/verificare.DURATA 40-45 min. 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

➢ Conduită senzorio-motorie,pentru orientarea miṣcării; 
➢ Interacṭiuni cu adulṭii ṣi cu copii de vârste apropiate; 
➢ Curiozitate ,interes ṣi iniṭiativă ȋn ȋnvăṭăre; 
➢ Finalizarea sarcinilor ṣi a  acṭiunilor (persistentă ȋn activităṭi) ; 
➢ Activare ṣi manifestare a potenṭialului creativ. 

COMPORTAMENTE VIZATE 
✓ Ȋṣi coordonează miṣcările ȋn funcṭie de stimulii vizuali , ritm, cadenṭă, pauză,semnale 

sonore,melodii; 
✓ Demonstrează abilităṭi de solicitare ṣi de primire a ajutorului ȋn situaṭii problematice 

specifice; 
✓ Manifestă curiozitate ṣi interes pentru experimentarea ṣi ȋnvăṭarea ȋn situaṭii noi; 
✓ Realizează sarcinile de lucru cu consecvenṭă; 
✓ Demonstrează creativitate prin activităṭi artistico-plastice ṣi muzicale. 

SCOPUL ACTIVITĂṬII: 
❖ Formarea deprinderii de a realiza o compoziţie plastică după o temă dată. 
❖ poziția corectă, tonul, semnalul de început, dicția și respirația în emiterea sunetelor;  
❖ Cultivarea spiritului de hărnicie, curaj , perseverenţă , dezvoltarea imaginaţiei, a gândirii, a 

simţului estetic, cultivarea spiritului critic şi  autocritic , educarea voinţei şi atenţiei voluntare. 
❖ Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv și omogen cântecele învățate, respectând 

Educarea capacităţii copiilor de a asculta şi de a interpreta piese muzicale simple. 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
a)cognitive:DEC1:O1 - să recunoască fructele de toamnă; 
O2 - să folosească elemente de limbaj plastic; 
O3 - să realizeze pictura conform tehnicilor date.  
O4 - să  parcurgă etapele de lucru şi să păstreze acurateţea lucrării. 
O5 - să evalueze şi autoevalueze lucrările realizate, pe baza criteriilor stabilite la începutul activităţii. 
 O6 - să organizeze  o expoziţie cu lucrările realizate. 
DEC2:O1- să interpreteze corect cântecelele  însușite  anterior fără sprijinul educatoarei; 
O2 - să colaboreze cu ceilalţi colegi în timpul interpretării;  
O3- să integreze mişcările sugerate de textul cântecului în jocul muzical. 
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ZAHARIE LIVIA 
PROIECT 

„TOAMNA ÎN CUVINTE, SUNETE ȘI CULORI” 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAD, JUDEȚUL CLUJ 
COORDONATOR: prof. înv. primar Zaharie Livia 
SCOPUL PROIECTULUI: proiectul are scopul de a „împleti” armonios noțiuni legate de 

comunicare în limba română cu științele și artele, astfel încât elevul să privească mediul înconjurător 
în anotimpul toamna din mai multe perspective și să-și poată manifesta liber preferința pentru 
domeniul care prezintă interes pentru el. 

COMPETENȚE VIZATE:                                        
1. Explorarea caracteristicilor mediului înconjurător în anotimpul toamna; 
2. Exprimarea de mesaje orale și scrise cu privire la obiecte, fenomene, procese, viețuitoare din 
mediul înconjurător în anotimpul toamna; 
3. Utilizarea elementelor semnificative din matematică științe ale naturii și sociale, în înțelegerea 
realității înconjurătoare; 
4. Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul artelor vizuale, a muzicii și 
mișcării; 
5. Realizarea unor creații funcționale și estetice folosind materiale din natură și tehnici adecvate. 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a IV-a (13 elevi) 
PARTENERI: părinții elevilor, cadre didactice 
BENEFICIARI: elevii clasei a IV-a, părinții elevilor, elevii din alte clase, cadre didactice. 
DURATA: 21.09-19.11.2021 
RESURSE 

a) Umane: elevi, profesor coordonator, părinții elevilor. 
b) Materiale: laptop, videoproiector, boxe, cărți de lectură, materiale din natură, blocuri de 

desen, acuarele, pensule, creioane colorate, lipici, foafece, fișe de lucru, fructe și legume 
proaspete și conservate, produse de patiserie și alimentare la care s-au folosit fructe și 
legume de toamnă, aparate foto/smartphonuri. 

c) Timp: 7 săptămâni 
ACTIVITĂȚI: 

1. „De ce vine toamna?”-ativitate din domeniul științe ale naturii 
2. „Târgul toamnei” – activitate de antreprenoriat 
3. „Poeziile toamnei”-activitate literară 
4. „Simfonii de toamnă”- interpretare și audiții muzicale 
5. „Cum arată toamna în fotografie?”- fotografie 
6. „Culorile toamnei” – activitate de pictură, desen și abilități practice 
7. „Să arătăm celorlalți” – diseminarea rezultatelor proiectului. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor implica activ elevi, părinți și cadre 
didactice, dezvăluind frumusețea și bogăția anotimpului toamna din mai multe perspective. De 
asemenea vor contibui la dezvoltarea spiritului de colaborare și cooperare între elevi, la întărirea 
legăturilor dintre elevi, părinți și cadre didactice.  
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ZAROJANU MARIA  

Școala Gimnazială Moișa 

Comuna Boroaia, Jud. Suceava 

Coordonator: Prof. Pt. Înv. Primar  Maria Zarojanu 

Elevii clasei pregătitoare, I și a II-a 

Data :15.10.2021 

Unii dintre noi încă suntem nostalgici după razele calde ale verii însă toamna vine cu multe 
oportunități pentru copilași de a explora activ și a se juca cu elemente din natură.Este un pictor 
iscusit: roșu, portocaliu, galben, maro și ultimele nuanțe de verde, toate se regăsesc în tablourile ei.E 
momentul perfect să ne lăsăm imaginația să zburde și… să ne distrăm.  

Castanele, frunzele și tot felul de fructe pot deveni tot atâtea motive de bucurie pentru 
copii.Fiecare frunză căzută poate fi o rochiță sau un fluture, un pește sau un zmeu. Trebuie doar să o 
privești cu atenție și să descoperi ce se ascunde în spatele ei.Copiii adoră să experimenteze și să își 
arate iscusința în crearea de minuni de toamnă, așa că s-au bucurat de aceste activități. 

Pentru că ne place să ne plimbăm și pentru că am vrut să profităm cât putem de zilele calde de 
toamnă, am adunat multe frunze de diferite culori și forme.Ne-am folosit apoi de creioane colorate, 
pensule, acuarele,  și mai ales de multă, multă, imaginație. 

Împărțiți pe ateliere, elevii și-au ales materialele de lucru și metodele de lucru (fiecare după 
puteri și îndemânare). 

Câțiva dintre ei au lucrat cu materiale din natură, unii cu hârtie colorată, creponată, unii doar 
carioci iar alții le-au folosit pe toate dar cel mai important lucru a fost că toți au participat cu plăcere 
și entuziasm.  

 

,,Fiecare om trebuie să își găsească timp, să se așeze și să privească căderea frunzelor”.     (Elizabeth 
Lawrence) 
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