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Abu-Akil Anca Ioana 

 

PROIECT ACTIVITATE 

SECVENȚĂ ADE 2 

 

DATA ꞉  11.10. 2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr. 17 Bacău 

PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșc. Anca Ioana Abu-Akil 

GRUPA: mijlocie „Albinuțele” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU :„Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: „Toamna cea bogată, toamna colorată ” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ Florile Zânei Toamna” 

TEMA ACTIVITĂȚII꞉,, Crizanteme” 

TIPUL ACTIVITĂȚII:formare de priceperi și deprinderi 

DOMENIUL EXPEREȚIAL Estetic și creativ 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI: Modelaj 

CAPITOL꞉ Tehnici de modelare 

CONȚINUT꞉ Mișcări translatorii cu palmele față de planșetă 

Dimensiuni ale dezvoltării꞉ 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare ; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);  

• Activare și manifestare a potențialului creativ 

Comportamente vizate꞉   

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

• Cere ajutorul adultului, atunci când este în dificultate  

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți. 

• Manifestă creativitate în activități diverse 

Obiective operaționale: 

• Să denumească materialul didactic pe care urmează să-l folosească;   

• Să utilizeze plastilina pentru a realiza crizantema; 

• Să folosească corect tehnica de modelaj; 

• Să manifeste creativitate în realizarea sarcinii; 

Strategia didactică꞉ 

Metode didactice꞉ conversația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei. 

Mijloace didactice꞉ plastilină diverse culori, planșete pentru modelaj 

Forma de organizare꞉ frontal, cu elemente de individualizare 
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Aconstantinesei Nicoleta 

 

FRUCTE  ŞI LEGUME  PERSONALIZATE ! 

 

Grupa: mijlocie 

Cadru didactic:Prof.înv.preşc.Aconstantinesei Nicoleta 

Unitatea  de învăţământ :Grădiniţa P.P  Licurici ,Galaţi 

 

ARGUMENT: 

Toamna este un anotimp atât de generos,de mirific ,colorat şi bogat în roade ,iar copiii sunt un 

nesecat izvor de inspiraţie şi imaginaţie.Pornind de la acest aspect,am hotarât împreuna cu 

preşcolarii grupei mijlocii o activitate pe care să o desfăşurăm în cadrul activităţii practice numită 

„Fructe şi legume personalizate” .Această activitate se va desfăşura împreună cu părinţii,preşcolarul 

şi părintele devenind parteneri în crearea unui produs din legume,fructe,frunze specifice 

anotimpului în care ne aflăm. 

 

SCOPUL: 

Identificarea ,stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al preşcolarului ,prin realizarea  

unor figurine ,obiecte ,personaje din legume şi fructe. 

 

OBIECTIVE: 

• Stimularea interesului pentru valorificarea cunoştinţelor acumulate,pentru cunoştere şi 

autocunoştere; 

• Valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor; 

• Oferirea unei alternative plăcute  de petrecerea timpului împreună cu părinţii; 

 

METODE :observaţia,conversaţia,demonstraţia,munca în grup,problematizarea, 

 

RESURSE UMANE: preşcolarii grupei mojlocii,educatoarea,părinţii 

 

RESURSE MATERIALE :fructe şi legume de toamnă,conuri de brad ,plastelină,carton 

colorat,foarfece,lipici,margele,scobitori,chibrituri,sârmă jenilă 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Pentru reuşita acestei activităţi,preşcolarii în colaborare cu părintele au realizat împreună câte o 

creaţie cu ajutorul materialelor ce le-au avut la dispoziţie.În acest sens am lăsat la atitudinea lor 

alegerea materialelor necesare lucrului pentru fiecare dintre ei.Nimic nu se compară cu bucuria 

copiilor atunci când muncesc alături de părinte la realizarea unui material din imaginaţia 

lor.Imaginaţia şi creativitatea au depăşit orice aşteptare ,copiii au dat o nouă înfăţişare legumelor şi 

fructelor ce au prins viaţă.Au fost realizaţi arici din cartofi cu ţepi din scobitori sau chibrituri,oiţe din 

conopidă,broscuţe ţestoase din măr,pinguini din vinete,diverse mijloace de transport ,copil din 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

11 

ştulete de porumb,iepuraşi din varză,avion din morcov sau dovlecel,şoricel din ceapă,arici din pară 

cu ţepi din struguri etc.După realizarea acestor creaţii ,fiecare preşcolar a fost nevoit să-şi prezinte 

lucrarea în faţa colegilor. 

Exponatele rezultate au fost afişate pe holul grădiniţei ca expoziţie,iar ca drept de recompensă 

participanţii au fost premiaţi. 
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Acostioaie Camelia 

 

PROIECT  DE  ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

„Festivalul Toamnei” 

   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 copii,  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 copiilor în activităţi directe şi variate ce duc la formarea şi 

afirmarea personalităţii creatoare 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Culorile toamnei” 

Obiective propuse: 

 Antrenarea elevilor și a părinților în vederea organizării unui târg de toamnă; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare și antreprenoriale ale elevilor. 

 Promovarea imaginii școlii 

          Dezvoltarea aptitudinilor creative 

           Stimularea competiției 

Data desfǎşurǎrii: 21.10.2022 

Grup ţintă: - elevii clasei a III-a D  

Locul desfǎşurǎrii: Activităţile se vor desfăşura în aer liber / curtea școlii 

Durata proiectului: 1 săptămână 

Resurse umane: *Cadrul didactic, elevii clasei a III-a D, părinții 

Resurse materiale: materiale din natură, fructe și legume proaspete și conservate, produse de 

patiserie și alimentare la care s-au folosit fructe și legume de toamnă. 

Activitate propusă: Realizarea unui concurs – lucrări cu materiale din natură, organizarea unui Târg 

de toamnă constând într-o expoziție cu vânzare a unor produse de toamnă (fructe și legume 

proaspete și preparate din acestea). 

Activități desfășurate:       
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1. Mediatizarea festivalului; 2. Pregătirea festivalului; 

3.Deschiderea “FESTIVALULUI TOAMNEI” - (  expoziţie cu lucrări ale copiilor ) 

4.Spectacol în aer liber susținut de elevii clasei a III-a D (cântece,poezii de toamnă, dans și voie 

bună); 

Rezultate: - expoziție, mediatizarea evenimentului.  

 

 

   Profesor învățământ primar, 

                                                                                 Acostioaie Camelia Mădălina 

                                                                                 Școala Gimnazială Nr.88 

                                                                                  Sector 3. București 
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Ailenei Vali 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Frunze ruginii cad pe cărări! 

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 

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 capacității și atitudinii de învățare 

- Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi 

- Inițierea de activități de învățare noi și interacțiuni cu copiii sau adulții 

                                                                

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):  

 DLC: Frunza – memorizare  

 DEC: Culorile toamnei - Formarea culorilor secundare – ex joc (integrată în centrele de 

 interes) 

                                

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 

 Știință: De ce cad frunzele – observare liberă  

 Bibliotecă: Frunza – continuă versul  

 Artă: Frunzele toamnei -  pictură  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În data de 14.10.2022 în cadrul proiectului tematic ” Clubul anotimpurilor” am desfășurat activitatea 

integrată Frunze ruginii cad pe cărări. În cadrul acestei activități am integrat domeniile experiențiale 

Limbă și comunicare și Estetic și Creativ.  

Scopul acestei activități a fost dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea capacității de 

vorbire și comunicare, manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de 

lucruri noi. 

          În prima activitate pe domenii experiențiale a zilei am memorizat poezia Frunza. Jocul de 

mișcare Galbene și roșii Frunze a realizat tranziția dintre activitatea pe domeniile experiențiale și cea 

pe centrele de interes. În cadrul centrului Știință am observat liber diferite frunze. Frunzele au fost 

strânse în diferite stadii, pentru a se putea observa modalitatea de desprindere a acestora de pe 

creangă. Totodată au fost puse la dispoziție și crenguțe cu frunze. Copiii au observat liber materialele 
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primite. În cadrul centrului de interes bibliotecă am continuat memorizarea poeziei Frunza. Al treilea 

centru de interes a fost repartizat activității de pictură. În prima parte a activității au observat 

formarea culorilor secundare prin amestecul a două culori principale vecine. Au realizat exerciții de 

descoperire a noilor culori, apoi copiii au pictat peisaje de toamnă. La sfârșitul activității am realizat 

jocul continuă versul urmărind planșele pictate de copii.  
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Andrei Mihaela 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 3 Galați 

Cadru didactic coordonator: Prof. Andrei Mihaela  

Tema activității:” TURKEY IN DISGUISE”  

Aria curriculară: Limbă și comunicare  

Disciplina: Limba engleză  

Categoria de activitate: activități cu conținut cultural, artistic 

Argument: Predarea elementelor de cultură și civilizație este un aspect important al învățării unei 

limbi străine și de aceea am ales să implic elevii într-o activitate extracurriculară legată de ziua 

Recunoștintei. 

Scopul activității: Stimularea potențialului artistic, a creativității elevilor  

Competențe vizate:  

• Dezvoltarea capacității creatoare a elevilor;  

• Dezvoltarea capacității de întelegere a unui text în limba engleză;  

• Stimularea interesului pentru activități extracurriculare;  

Resurse:  

Umane: - elevii clasei a II-a B – 12  

Materiale: - fișe model curcan/deghizare, creioane colorate, foarfece, lipici, hârtie colorată, laptop, 

videoproiector  

Metode didactice: conversaţia euristică, braistorming-ul, problematizarea, explicaţia, povestirea, 

munca independent.  

Metode de evaluare: Observarea sistematică, expoziţii cu lucrările elevilor, fotografii. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Pentru introducerea în tema propusă am prezentat elevilor informații scurte despre Ziua 

Recunostinței. Ulterior, elevii au urmărit un videoclip cu povestea scrisă de Wendy Silvano intitulată 

“Turkey trouble” despre un curcan care încearcă mai multe deghizări din dorința de a nu deveni cina 

de Ziua Recunoștinței. Elevilor li s-a spus că vor primi câte un curcan și va trebui să îl deghizeze 

pentru a-l salva. Ei au putut opta între a realiza propria deghizare sau a folosi modelele oferite. Apoi 

și-au folosi abilitățile de scriere pentru completa o propozititie scurtă “I am a…………..., not a turkey. 

Acest proiect i-a implicat pe elevi în rezolvarea creativă a problemei legate le salvarea curcanului, 

scrierea într-un scop specific și realizarea de conexiuni cu povestea citită. 

La final au primit „frunze” din hârtie colorată pe care elevii, tinând cont de vârstă și nivelul de 

cunostințe de limba engleză, au desenat lucrurile pentru care sunt recunoscatori. 

EVALUARE: Organizarea unei expoziții în cadrul clasei. 

Activitatea poate fi adaptată și pentru clase mai mari unde elevilor li se poate cere să își deghizeze 

curcanul în personajul de carte favorit sau în super eroul preferat. Ei pot completa un text mai lung 
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în care să menționeze numele personajului, titlul cărții, a autorului și o sugestie pentru cina de ziua 

recunoștinței. 
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Anghel Madalina Elena 

 

PROIECT ACTIVITATE 

SECVENȚĂ ADE 2 

   

 

DATA ꞉  14l10.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr. 17 Bacău 

PROPUNĂTOR:  Educatoare Anghel Madalina Elena 

GRUPA: mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU :„Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI: „Culorile si Bogatiile Toamnei” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Cosul cu legume” 

TEMA ACTIVITĂȚII꞉,, Legume pentru zarzavat” 

TIPUL ACTIVITĂȚII:formare de priceperi și deprinderi 

DOMENIUL EXPEREȚIAL ꞉ Domeniul estetic și creativ 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI: Pictură 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, cu elemente de individualizare 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea simțului estetic și a motricității fine,  

 

Dimensiuni ale dezvoltării꞉ 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare ; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);  

• Activare și manifestare a potențialului creativ 

 

Comportamente vizate꞉   

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate ; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență ; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți  

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 

și povestiri creative  

 

Obiective operaționale: 

• să denumească legumele din cosul de Toamna; 

• să enumere materialele de lucru puse la dispoziţie; 

• să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii ;  

• să mânuiască corect instrumentele pentru pictură; 

• să finalizeze  lucrarea artistico-plastică propusă 
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Apostu Mihaela 

 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

Secțiunea B, înv. primar 

  

Prof. Itinerant/ de sprijin Apostu Mihaela 

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani 

 

 

 O dată cu instalarea anotimpului multicolor s-au 

întors și micii elevi din clasele 0-IV. Sunt profesor de sprijin și 

îi ajut pe elevii cu cerințe educative speciale să facă față 

curricumului specific clasei. 

 Fiecare reîntâlnire e plină de emoție și mult drag, 

întrucât micuții se regăsesc în ambientul specific cabinetului 

de terapie educațională și își doresc să petreacă tot mai mult 

timp într-un climat prietenos, plin de înțelegere și susținere. 

 Tema tomnatică i-a atras pe elevii clasei a IV-a de la 

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, au pictat și colorat, au 

discutat despre schimbările specifice instalării acestui 

anotimp, și-au manifestat regretul că vara a plecat atât de 

repede... 

 Activitatea a avut un feed-back pozitiv, prin 

aprecierea efortului de a realiza cele mai frumoase lucrări. 
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Ardelean Cristina-Daniela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Binecuvântările Toamnei 

CLASA: a III- a  A 

CADRU  DIDACTIC:  prof. înv. primar ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „I. G. DUCA”- Petroșani / Hunedoara 

 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII 

 

DATA: 7.11.2022 

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 diferite materiale din natură specifice anotimpului toamna; 

3. Să memoreze și să recite expresiv poezii cu și despre toamnă; 

4. Să asambleze materialele adunate, astfel încât să obțină aranjamente de toamnă cât 

mai interesante; 

5. Să cânte cântecele dedicate anotimpului toamna. 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 Limba și literatura română; Muzică și mișcare; 

 Științe ale naturii; Arte vizuale și abilități practice. 

  

METODE  DE  EVALUARE: 

 Expoziție de lucrări în clasă. 

 

MATERIALE, RESURSE: 

 Resurse umane: 28 elevi. 

 Resurse materiale: Materiale din natură, hârtie creponată, frânghie, ciocan de lipit 

 decorațiuni autoadezive. 
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DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  PROPRIU-ZISE: 

Pentru a ne bucura de zona de munte în care locuim, am organizat împreună cu elevii mei o 

expoziție de lucrări realizate din materiale adunate din natură. Astfel, au fost obținute diferite tipuri 

de decorațiuni, expuse, fotografiate și transmise părinților pe whatsapp. 
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Atănăsoaei Oana 

 

Rolul creativității în viața preșcolarului 

 

“Personalitatea este un construct sumativ care include gânduri, motive, emoții, interese, abilități 

etc.” sau, altfel spus, un ansamblu de “modalități relativ consistente și durabile de percepere, 

gândire, simțire și comportare care oferă omului o identitate proprie” ( L. Davidoff, 1987, pag.443). 

Termenul de creativitate este introdus pentru prima dată în psihologie de către Gordon Allport, în 

1937, acesta făcând referire la inteligență, aptitudini sau trasături temperamentale. “G. Allport, 

apreciază că fenomenul creativității desemnează un ansamblu de trăsături proprii fiecărui individ la 

un anumit nivel, iar potențialul creativ existent la toți oamenii poate fi actualizat și dezvoltat.  

 

Creativitatea se află în interdependență cu trăsăturile caracteriale precum și cu atitudinile, devenind 

astfel una dintre cele mai înalte forme ale activității omenești. Creativitatea în viața individului 

uman, pe lângă faptul că reprezintă un proces complex de valorizare a personalității, este și un factor 

important de dezvoltare a sinelui. Generațiile actuale, devin din ce în ce mai creative și ca urmare a 

stimulilor cu care aceștia intră în contact în mediul înconjurător, dar, mai ales, ca urmare a 

schimbărilor pe care adulții le întreprind pentru ca aceștia să creeze, să se dezvolte și să devină 

persoane flexibile. 

 

Creativitatea preșcolarilor trebuie încurajată atât în mediul familial, cât mai ales în mediul școlar 

academic. Preșcolarii sunt cei care trebuie să descopere, să creeze și să redefinească noțiunile și 

experiențele de învățare, cadrele didactice fiind responsabile pentru a-i motiva și susține în acest 

demers creator.   

 

Strategia didactică este responsabilă, în mare parte, de stimularea potenţialului creativ al copilului 

preșcolar. În acest sens, ea vizează: 

• stimularea curiozităţii și a trebuinţei de cunoaștere la copii; 

• declanșarea motivaţiei pozitive și afective; 

• asigurarea unui climat educaţional dezinhibant, amenajat pe centre de activitate; 

• jocul și metode pedagogice active; 

• conduite didactice flexibile, care permit libera exprimare a copilului, încurajează autonomia, 

iniţiativa și creativitatea lui; 

• valorificarea activităţilor opţionale, care pot fi alternative eficiente celorlalte modalităţi 

privitoare la stimularea creativităţii copilului de vârsta preșcolară. 

 

Cu cât vom fi mai aproape de cei mici, prin încurajarea creativității acestora, cu atât vom dezvolta 

adulți responsabili, autentici, flexibili, apți pentru redefinirea universului personal și pentru 

dezvoltarea unei lumi autentice. 
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Ballo Eva 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,FESTIVALUL DOVLEACULUI” 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul Om și societate 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

 

Argument: Grădinița noastră organizează în fiecare toamnă Proiectul Educațional ,,Festivalul 

Dovleacului”, este o acțiune prin care copiii, alături de părinți sărbătoresc venirea toamnei cu toate 

bogățiile pe care le aduce. 

Am pornit derularea proiectului cu activități practice desfășurate în curtea grădiniței, cu copiii și 

părinții, urmărind formarea de deprinderi practice și morale în ceea ce privește utilizarii roadelor 

bogate aduse de natura înconjurătoare și bucuria de a muncii și crea alături de cei dragi. 

 

Scopul: Sensibilizarea copiilor, dar și a părinților cu privire la beneficiile activităților practice realizate 

împreună care să ajute la o mai bună colaborare între părinți dar și între copii, plăcerea de a crea 

împreună, ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale, la formarea unei personalități sănătoase. 

 

Obiectivele specifice proiectului: 

• Dezvoltarea creativității atât în rândul copiilor cât și a adulților; 

• Formarea spiritului muncii în grup; 

• Implicarea părinților, preșcolarilor, educatoarelor, în crearea unui ambient plăcut atât în 

grădiniță cât și în afara ei; 

• Oferirea șansei copiilor dar și a părinților de a-și exprima artistic și practic ideile personale; 

 

Descrierea pe scurt a activității: 

• Colectarea roadelor toamnei; 

• Valorificarea materialelor din natură aduse de către copii și părinți în vederea realizării unor 

creații necesare desfășurării proiectului; 

• Sculptarea dovlecilor; 

• Expunerea lucrărilor în curtea grădiniței și vizitarea exponentelor; 

• Organizarea unei mese festive cu delicatesele toamnei în curtea grădiniței; 

 

Beneficiari direcți și indirecți: 

• Direcți: preșcolarii grădiniței; 

• Indirecți: cadre didactice, părinții copiilor; 
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Barou Janina Aurora  

 

TEMA ACTIVITATII: Rapsodii de toamna 

GRUPA: Mica /Mijlocie 

CADRU DIDACTIC:BAROU JANINA AURORA 

UNITATEA SCOLARA:SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 AGRIJ 

 

DESFASURAREA ACTIVITATII: 

 Zana Toamna,imbracand haina ei multicolora,a trecut si pe la noi.Darnica,asa cum o stiu,ne-a 

chemat in gradini,livezi si potgorii,rasfatandu-ne cu bogatiile ei. 

 Uimind copiii cu frumusetea ei,acestia imi adreseaza o serie de intrebari: Ce se intampla in 

acest anotimp? Care sunt fructele si legumele specifice anotimpului toamna?Cum pastram fructele 

pentru iarna? 

 Asadar,povestea proiectului tematic:”Toamna,anotimpul bogatiei” incepe,iar prescolarii vor 

afla raspunsurile la tirul de intrebari adresate. 

 

 Proiectul se desfasoara pe o perioada de 3 saptamani si cuprinde urmatoarele teme: 

1. Aroma fructelor de toamna 

2. Hora legumelor 

3. Toamna-sarbatoarea recoltei 

 

Descrierea activitatii: 

 

 Scopul activitatii: Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator. 

 S-a asigurat climatul optim necesar desfasurarii activitatii din cadrul ALA,unde copiii au fost 

invitati sa se organizeze in grupuri si sa ocupe loc la masute. 

 

 Versurile cantecului „Toamna cea bogata canta” au introdus copiii in atmosfera de lucru.Intr-

un scurt dialog am reamintit cateva aspecte caracteristice anotimpului toamna ,apoi s-au prezentat 

materialele necesare pentru realizarea urmatoarelor lucrari: 

⁻ Fructe de toamna-pictura prin tamponare 

⁻ Farfuria cu fructe gustoase-colorare in contur 

⁻ Marul-amprentare 

  

 Dupa explicarea sarcinilor de lucru ,s-au efectuat cateva exercitii de incalzire,apoi s-a trecut 

la realizarea lucrarilor,intervenind ori de cate ori a fost necesar. 

 

 La final,am admirat cu totii lucrarile si am discutat pe baza acestora. 

 

     Insotiti de cantecul „A,a,a,acum e toamna,da!” am expus la panou lucrarile,realizandu-se 

astfel expozitia „Bogatiile toamnei”. 
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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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Bălan Viorela 

 

Fișa proiectului 

 

Nume și prenume educatoare: Bălan Viorela-Florica 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Florești, structura Cetatea Fetei 

Grupa: Mijlocie Veverițe 

Tema activității: Copacul toamnei 

Tipul activității: activitate cu conținuturi integrate 

Domenii experiențiale:  

Domeniul Ştiință: “Unde este frunza?”- joc didactic 

Domeniul Om și Societate: “Multe frunze colorate”- lipire 

Scopul activității:  

• formarea reprezentărilor despre poziția pe care o ocupă un obiect în spațiu; 

• dezvoltarea deprinderii de lipire, dezvoltarea mușchilor mici ai mâinii. 

Obiective operaționale: 

• să identifice corect pozițiile spațiale (sus, jos, în faţă, în spate, lângă) respectând indicațiile 

educatoarei; 

• să plaseze frunza în poziția spațială indicată, după modelul educatoarei; 

• să identifice instrumentele de lucru necesare realizării lucrării practice; 

• să respecte etapele și sarcinile de lucru prezentate de educatoare. 

Strategii didactice:  

Metode și procedee:conversația, explicația, exercițiul, jocul, demonstrația. 

Materiale didactice: frunze, lipici, planșa cu copacul, scrisoarea, recompense. 

Durata: 30min 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 Copiii sunt așezati în semicerc pe scăunele. Educatoarea inițiază o scurtă discuție legată de 

anotimpul toamna și de transformările din natură. Astfel, copiii își reamintesc de povestea din ziua 

precedentă, si anume Frunza, de Emil Gârleanu,  pentru a influența copiii să manifeste empatie față 

de copacul care a rămas fără frunze și față de frunze, care fără voia lor, au părăsit copacul. Pentru a 

capta atenția copiilor, folosind intonația potrivită, am prezentat cadoul adus de Zâna toamnă pentru 

azi și anume o planșă mare, pe care o expun treptat, stârnind curiozitatea acestora. Pe plansă este 

pictat un copac gol, care este supărat că a rămas fără frunze. Copiii au sarcina să-l înveselească, 

dăruindu-i acestuia frunze colorate. 

 La începutul activității, în cadrul activității matematice, ne-am jucat un joc didactic: „Unde 

este frunza?” Am lipit pe planșă frunze în poziții diferite față de copac (în stânga, în dreapta, pe, 

sub), iar copiii au fost solicitați pe rând să identifice și să denumească poziția acesteia. La varianta a 

doua a jocului, copiii au avut ca sarcină să lipească ei frunza, pe rând, în poziția spațială indicată de 

educatoare. 
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 Complicarea jocului s-a realizat print-un alt joc: „Adevărat sau fals”. În încercarea de-ai 

încurca pe copii, de a fixa cunoștințele, am lipit frunza într-o anumită poziție și am oferit atât 

varianta corectă cât și cea greșită, iar copiii au denumit  forma corectă. 

 Cu ajutorul textului poeziei: „Un arici cu tepii mici” am executat exercițiile de încalzire a 

mușchilor mici ai mâinilor. Apoi copiii au venit pe rând să lipească frunze de toamnă, astfel încât să 

realizeze lucrarea colectivă, lipind frunzele colorate pe planșă.   

 La finalul activității copiii au primit o scrisoare de la Zâna toamna. Aceasta îi felicită pentru 

modul în care au lucrat, pentru ce au realizat și pentru faptul că au adus bucurie copacului. Drept 

recompensă le-a dăruit fiecăruia un actibild cu față zâmbitoare. 
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Bănică Carmen Raluca 

 

COPĂCELUL DE TOAMNĂ CU FRUNZE MULTICOLORE 

 

                                                      Prof. Înv. Preșcolar: Bănică Carmen Raluca 

  Grădinița cu Program prelungit „ARIEL”, Ploiești 

 

Tema activității: „Copăcel de toamnă”– colaj cu frunze-activitate practică 

GRUPA MIJLOCIE – FLUTURAȘII 

CADRU DIDACTIC: Bănică Carmen Raluca 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit „ARIEL”, Ploiești 

ARGUMENT: 

 

Preșcolarii au nevoie încontinuu sa fie conectați cu realitatea, să conștientizeze modul în care natura 

ne oferă diverse materiale și este o resursă nelimitată cu ajutorul căreia putem crea nenumărate 

activități care ne dezvoltă spiritul creativ și estetic. De asemenea, reutilizarea hârtiei în alte scopuri 

ne ajută să reducem consumul excesiv și să contribuim la protejarea Planetei care suferă din cauza 

faptului că nu îmbrățisăm o conduită ecologică. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 

Dezvoltarea spiritului estetic și creativ prin îmbinarea și utilizarea frunzelor multicolore pentru a 

forma un copăcel de toamnă. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

1. să denumească culorile frunzelor utilizate; 

2. să lipească frunzele deasupra cartonului de hârtie; 

3. să realizeze mărunțirea frunzelor pentru a crea baza copăcelului și colajul din iarbă de la 

baza acestuia. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

În săptămâna cu tema „Toamnă a sosit” am realizat o plimbare pe Bulevardul Castanilor din Ploiești 

pentru a observa schimbările pe care anotimpul toamna ni le aduce și am adunat împreună cu 

preșcolarii frunze de diferite culori și mărimi pentru a le utiliza în activitățile noastre din săptămâna 

respectivă. 

De asemenea am discutat despre transformarea frunzelor, de faptul că toamna culorile diferă, ele își 

pierd treptat culoarea verde pe care o au și care este înlocuită de o paletă de culori: galben, ruginiu, 

maro, etc.  
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 În cadrul Domeniului Științe am realizat un copăcel de toamnă folosind materiale didactice 

din natură, dar și materiale reciclabile pentru a le oferi o nouă întrebuințare. În cadrul acestei 

activități, copiii își dezvoltă spiritul estetic și abilitatea de a lucra cu diferite instrumente (pensule, 

acuarele, frunze, lipici, etc). 
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Beiliciu Gabriela 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

• Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 

• Tema:  Festivalul Toamnei 

• Tip de activitate: Transdisciplinară 

• Scop: Stimularea expresivității și creativității prin activități practice și artistice 

• Clasa: a  IV-a A 

• Cadru didactic: ~ Prof. învățământ primar Beiliciu Gabriela 

     

COMPETENȚE GENERALE 

1.  Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau 

în grup 

3.  Dezvoltarea creativității și a simțului estetic; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1 Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical  

3.1  Promovarea produselor realizate pe baza unor criterii de calitate în vederea valorificării optime 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

O1 – să-și confecționeze un costum reprezentativ pentru anotimpul toamna. 

O2 – să interpreteze cântece, poezii, un discurs artistic specific personajului reprezentat prin costum. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: serbarea, conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic,  munca 

independentă, demonstrația și instructajul. 

Mijloace de învățământ: lipici, foarfecă, hârie/ carton colorat, model de felicitare și de mărțișoare, 

acuarele, carioca, creioane colorate. 

Timp de lucru: 50 minute. 

Modalități de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor/ 

comportamentelor corecte. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Într-o zi superbă de toamnă, când toată natura a fost pictată de maestra pictoriță în nuante de roșu, 

galben, portocaliu, ruginiu, maro, copiii s-au costumat și ei pentru a nu face notă discordantă cu 

peisajul de afară.  

De asemenea, clasa a fost îmbrăcată în strai de sărbătoare, pentru a întâmpina eleganta toamnă. Și, 

în locul toamnei, SURPRIZĂ:  au intrat în clasă, încântați, gălăgioși, bucuroși și nerăbdători copiii 

clasei a IV-a A , care mai de care mai aranjat aducând cu ei fructe și legume cu mireasmă îmbietoare 
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de toamnă. Ei au întruchipat prin costumațiile lor o parte din magnificul anotimp. Vestimentațiile, 

bineînțeles, că au fost însoțite de o prezentare a ceea ce au vrut să aducă în evidență pentru acest 

colorat anotimp.  

Pe ritmuri muzicale, copiii au încheiat activitatea cu o paradă și o ședință foto, de care au fost foarte 

încântați. 

 

,,Dar deodată, pe coline 

  Scade animația... 

  De mirare parcă-și ține 

  Vântul respirația. 

 

  Zboară vești contradictorii, 

  Se-ntretaie știrile... 

  Ce e?... Ce e?... Spre podgorii 

  Toți întorc privirile. 

 

Iat-o!... Sus în deal, la strungă, 

Asternând păpântului 

Haina ei cu trenă lungă 

De culoarea vântului, 

 

S-a ivit pe culme Toamna, 

Zâna melopeelor, 

Spaima florilor și Doamna 

Cucurbitaceelor...,, 
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Biro Elena 

Ilișiu Simona-Adriana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Din grădina de legume adunăm doar fapte bune” 

CLASA/GRUPA: Clasa  a III-a D 

CADRU DIDACTIC: Biro Elena; Ilișiu Simona-Adriana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Argument 

 

                Copilul care valorizează trăsăturile morale precum: sinceritatea, adevărul, bunătatea, 

respectul, încrederea, modestia, curajul este asemenea toamnei roditoare pentru societatea în care 

trăim, reușind să fie un bun exemplu pentru semenii lui. 

 

Obiective 

• recunoașterea trăsăturilor morale pozitive în comportamentul colegilor 

• identificarea legumelor de toamnă și foloasele acestora 

• crearea de rețete personale, a „murăturilor” sau a „conservelor” de toamnă, din calitățile 

morale proprii și ale colegilor 

• dezvoltarea încrederii de sine pe baza feeback-ului de la colegi 

 

Descrierea activității:   

     

                     Bucurându-ne de ultimele raze ale soarelui de toamnă și în febra pregătirilor de iarnă a 

părinților, elevii clasei a III-a D au transformat roadele toamnei – legumele – în bunătăți pentru 

suflet, desfășurând următoarele activități: 

 

• s-au etichetat borcanele cu denumirea rețetei: „Din grădina de legume adunăm doar fapte 

bune” 

• s-au decupat legumele preferate pe care și-au notat calitățile morale proprii și le-au lipit în 

interiorul borcanului 

• s-a scris câte un bilețel cu o calitate morală pentru fiecare coleg de clasă pe care l-a depus în 

borcanul fiecărui elev 

• s-au „sigilat” borcanele, decorând capacele, urmând ca fiecare elev să-și deschidă borcanul 

acasă, constatând cât este de apreciat de către colegi 
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Bîră Ilinca 

 

BOGĂȚIILE TOAMNEI 

 

Prof.înv.primar, BÎRA ILINCA 

Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci 

 

 

 Toamna cu dărnicia ei nu s-a lăsat prea mult așteptată și a poposit cu mare alai în curtea 

școlii noastre, Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci, Galați.  

 

 Ce ne-a adus? Un soare cald ce a luminat standurile amenajate în curtea școlii de către copii, 

părinți, bunici și cadre didactice și a mângâiat creștetul fiecărui participant la târg, dar și roadele 

nenumărate din dreptul fiecărui stand: compoturile, dulcețurile, legumele la borcan, legumele 

proaspete, fructele. Nu au lipsit nici florile parfumate și nici voia bună ce i-a cuprins atât pe cei mici 

cât și pe cei mari. 

 

 Pentru ca totul să fie la înălțime, activitatea a fost deschisă de un cuvânt scurt și la obiect de 

doamna director și de un program artistic care a inclus mai multe momente: recitaluri ale celor mai 

talentați elevi ai școlii, recitări de poezie dedicate toamnei și câteva hore în care s-au prins toți elevii 

școlii și chiar unii adulți mai îndrăzneți. 

 

 S-au desprins cu greu din horă și s-au întors fiecare la standurile lor. 

 

 Produsele tradiționale le umpleau nările și îi ademeneau să le guste. Au fost la înălțime 

plăcintele cu dovleac și mere, clătitele cu dulceață de gutui ori de prune, dar și diferitele sortimente 

de prăjiturele cu fructe de toamnă pregătite de mâinile pricepute ale mamelor și bunicuțelor. 

 

 Târgul BOGĂȚIILE TOAMNEI a impresionat și  prin bogăția și varietatea ornamentelor și 

decorurilor pregătite de fiecare clasă întrecându-se în creativitate. 

 

 Elevii clasei I B s-au implicat și ei în realizarea acestora. Au confecționat coronița toamnei pe 

care au purtat-o atunci când au mers și i-au invitat pe părinți să le fie alături în realizarea celui mai 

reușit stand. Tot ei au transformat borcănelele pline cu porumb în chipuri haioase pe care         le-au 

aranjat printre produsele frumos așezate în panere, au colorat peisaje de toamnă și au luptat cu 

câțiva dovleci reușind să își lase amprenta artistică pe ei. S-au mândrit tare mult cu aceștia! Ba chiar 

au trimis câțiva și la persoanele nevoiașe din proximitatea școlii împreună cu alte produse, roade ale 

toamnei expuse la târgul organizat. Evenimentul a căpătat astfel și un caracter umanitar. 

 

 La sfârșitul Târgului de toamnă, copiii și mulți părinți au propus ca acesta să devină o 

activitate tradițională a școlii noastre. 
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Blagă Daiana 

 

Nume și prenume cadru didactic: DAIANA-GEORGIANA BLAGA  

Vitamine, de la cine? 

Unitatea de învățământ :Grădinița cu Program Prelungit Camigo Cluj-Napoca 

Educatoare :Daiana Blaga 

Grupa: mijlocie 

Tema anuală de studiu :Când,cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului :Toamna pe cărare 

Tema săptămânii: Fructe de toamnă 

Tema activității :Mărul –observare 

Tipul acivității :Transmitere și însușire de noi cunoștințe  

Elementele componente ale activității :DȘ1 

Domenii și dimensiuni ale dezvoltării: 

E.DEZVOLTARE COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI : 

1.Relații,operații și deducții logice în mediul apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Elevul va fi capabil să : 

E.1.1.Identifică elementele caracteristice ale 

unor fenomene/relații din mediul apropiat 

 

E.1.4.Identifică posibile răspunsuri/soluții la 

întrebări ,situații problem și provocări din viața 

proprie și a grupului de colegi 

-să denumească prin observare direct fructul 

prezentat de educatoare –mărul 

-să descrie părțile componente ale fructului 

prezentat de educatoare 

-să enumere cel puțin două beneficii ale 

consuului de fructe 

 

Strategii didactice : 

✓ Metode și procedee didactice: explicația,demonstrația,observația 

✓ Mijloace didactice :Frunze,cretă,măr,casserole,lupe 

Descrierea activității : 

Activitatea de OBSERVARE-MĂRUL,s-a realizat prin abordarea metodei REGGIO EMILLIA.Utilizarea 

materialelor concrete îi ajută pe copii să își însușească mai ușor informațiile în procesul de 

învățare.În cadrul acestei activități,am observant mărul cu ajutorul simțurilor.Copiii au putut observa 

materialele prezentate prin intermediul lupelor,descoperind caracteristicile legate e 

formă,culoare,mărime și textură. 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

43 

Blaga Daniela 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: CULORILE   TOAMNEI 

CLASA  I C 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  Blaga Daniela 

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 poeziile 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 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, frunze presate , de toamnă, lipici, foarfeci, 

creioane colorate, carioci 

Forma de organizare: frontal, individual 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

          3-4 elevi vor recita poeziile ,,Toamna” de Demostene Botez, ,,Cântec de toamnă” de Nicolae 

Labiș, ,,Vânt de toamnă ” de M. Lovin. . Se discută pe baza acestor  poezii:schimbările apărute în 

natură, în viaţa animalelor şi oamenilor , frumusețea toamnei etc. 

           Se prezintă două activități legate de toamnă , din care copiii să o aleagă fiecare pe cea 

preferată: colaj cu frunze presate – Balerina toamnei” sau Frunze de toamnă – mozaic şi se discută 

despre: materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce vor fi folosite în realizarea lucrării. 

Elevii se împart pe două grupe , fiecare realizând una din temele alese.  

             În timp ce lucrează, elevii vor interpreta și audia cântecele de toamnă . După terminarea 

lucrărilor, copiii vor realiza o expozitie cu acestea.  
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Blandul Florentina 

 

PROIECT – RAPSODII DE TOAMNĂ – 2022-2023 

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: A sosit toamna 

Forme de realizare: activitate practică – DOS, activitate artistico-plastică – DEC 

Tipul activității: consolidare priceperi și deprinderi 

Temele activităților: 

DEC  -    Crizanteme colorate și parfumate - pictură 

- Flori de toamnă – dactilopictură, colorare 

DOS – Coronița Toamnei – 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, în grupuri mici 

Obiective operaționale:  

O1. Să picteze flori de toamnă, prin tehnica petei de culoare uscate, utilizând acuarele în culorile 

specifice. 

O2. Să utilizeze tehnica dactilopicturii pentru decorarea florilor de toamnă. 

O3. Să plieze și aplice pe coroniță elementele/stickere cu elemente de toamnă (legume, fructe, flori). 

O4. Să decupeze coronița decorată, 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: dactilopictura, decupare pe contur, aplicație (lipire), pliere, pata de culoare uscată 

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 
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Bibliografie:  

Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup, ghid 

metodic, Ed, Arves. 

*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2019, DPH București. 

 

Poze de la activitățile desfășurate: 

Crizanteme colorate și parfumate (pictură) 

 

 

Flori de toamnă – dactilopictură, colorare 

  

Coronița Toamnei  (decupare, lipire, pliere) 
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Bobu Raluca Ana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Sentimente de toamnă 

CLASA: a VI-a 

CADRU DIDACTIC: Bobu Raluca Ana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 

DURATA ACTIVITĂȚII: septembrie- octombrie 2022 

Toamna aduce cu sine diverse sentimente pentru copii, emoțiile începutului unui nou an școlar, 

bucuria revederii colegilor, nostalgie ca a trecut vara și vacanța, dar este și un anotimp care oferă 

multe oportunități de joacă. Activitățile din cadrul proiectului încurajează exprimarea emoțiilor, 

evidențierea unor aspecte pozitive ale tabloului de toamnă, precum și prilejul de a descoperi natura. 

Scopul: antrenarea copiilor în activități relaxante care să contribuie la starea de bine a acestora  

Obiective: 

• observarea naturii și a transformărilor acestora 

• dezvoltarea creativității 

• exprimarea unor emoții și sentimente 

• realizarea unor produse artistice 

Borcanul toamnei- activitate în cadrul căreia elevii au fost provocați să adune comori ale toamnei 

din drumețiile cu familia sau prietenii, excursii, drumul spre casă sau școală, parc sau gradină 

reprezentate de ghinde, castane, frunze, semințe, crenguțe pe care să le depoziteze într-un borcan 

pe care apoi sa- l decoreze cum consideră. Borcanele vor fi aduse la școală și folosite pentru decorul 

de toamnă al clasei. Fiecare elev își va prezenta borcanul asociind micile comori cu sentimentele, 

locurile, împrejurările și momentele pe care acestea le reprezintă. 

De ce își schimbă frunzele culoarea toamna? Elevii au aflat misterul apariției culorilor magice ale 

frunzelor toamnă cu ajutorul tainelor biologiei și a unei povestioare. Clorofila, pigmentul care 

conferă culoarea verde a frunzelor este mai prezentă vara, când lumina este intensă. Toamna, pe 

măsură ce vremea se răcește și intensitatea lumini scade, frunza produce mai puțină clorofilă, de 

aceea frunzele nu mai sunt verzi. Ceilalți pigmenți, galbeni, roșii, portocalii devin mai intenși pe 

măsură ce clorofila este distrusă. De aceea frunzele devin galbene, portocalii și ruginii. 

Elevii au desenat diferite tipuri de frunze pe care le- au pictat folosind cromatica pigmenților care 

dau culoare toamnei. 

Culorile Satului Bucovinean. Satul capătă o strălucire aparte toamna. Întorcându-ne în timp, am 

povestit despre toamna la sat, tradiții, amintiri din activitățile desfășurate împreună cu bunicii 

toamna. Imagini ale satului în culori specifice toamnei au fost surprinse în picturi ale copiilor. 

Sculptură de dovleci. Activitate îndrăgită și așteptată de elevi în fiecare toamnă, activitate care 

poate implica și ajutorul părinților pentru a petrece timp relaxant împreună. Tematica sculpturilor a 
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fost de această dată realizarea unor căsuțe de poveste în care se poate pune o lumânare pentru a 

părea că acestea sunt luminate. 

Pentru fiecare secțiune au fost evidențiate lucrările care au surprins și au adus în sala de clasă o 

parte din farmecul anotimpului toamna. 

 

                    

                        Culorile satului                                            Amintiri din toamna copilăriei  

            

               Pigmenții frunzelor de toamnă                   Borcanul toamnei 
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Boca Alexandra 

 

Tema activității: ,,Murături asortate!”  

Grupa: Mijlocie a Steluțelor  

Cadru didactic: Boca Alexandra  

Unitatea școlară: Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” , Cluj-Napoca  

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor despre anotimpul toamna, folosirea legumelor pentru a 

pune murături.  

Desfășurarea activității : Toamna se culeg roadele muncii de prin livezi, vii și grădinile de legume și 

zarzavaturi .Este anotimpul recoltelor, este sezonul murăturilor și al dulcețurilor.  

Pentru a învăța cât mai multe despre anotimpul toamna,în cadrul domeniului om și societate, vom 

desfășura activitatea gospodărească : ,,Murături asortate!”  

Preșcolarii vor observa și denumi materialele și legumele de care avem nevoie pentru a realiza 

aceasta activitate. La ALA 1 în cadrul centrului nisip și apă, copiii au spălat legumele apoi preșcolarii 

au fost împărțiți în patru echipe și fiecare a avut pe masă un borcan de 800 ml, oțet, apă, sare , feli 

de morcovi, feli de ceapă, boabe de piper, boabe de mustar, foi de dafin, usturoi, hrean și legumele 

pentru murat respectiv: o grupă a avut gogoșari, altă grupă gogonele, altă grupă castraveți iar ultima 

grupă a avut legume asortate.  

Educatoarea expilică modul de a pune ingredientele și legumele în borcan, apoi se adaugă sarea și 

apa. Se ofera ajutor fiecărui copil care va întâmpina dificultăți, pentru a finaliza activitatea. La final 

educatoarea duce borcanele la bucătărie pentru a fi puse la dustulit.  

A fost o activitate interesantă și distractivă în acelși timp.  

Murăturile au fost savurate de copii si educatoare ,dupa doua săptămâni. 
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Bondar Adriana Elena 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: TOAMNA ÎN SUNETE, CUVINTE ȘI CULORI 

CLASA/GRUPA: a IV a 

CADRU DIDACTIC: BONDAR ADRIANA ELENA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ STROIEŞTI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITTĂŢII:  

 

 Scopul proiectului 

Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar precum și stimularea 

potențialului artistic al elevilor prin aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice prin implicarea 

unui număr cât mai mare de elevi și profesori în vederea petrecerii plăcute a timpului liber în 

preajma artelor și întărirea relațiilor elev-elev,elev-profesor, profesor-profesor. 

           Obiective generale 

Stârnirea interesului tinerilor față de tradițiile legate de sărbătorile toamnei; 

Facilitarea comunicării nemijlocite dintre tineri; 

Trezirea interesului elevilor pentru frumosul din jurul lor; 

Încurajarea elevilor în efortul de a căuta diferite surse de informare; 

Găsirea unor noi modalități de petrecere a timpului liber. 

          Grup țintă 

Elevi, cadre didactice, părinți, bunici 

          Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinți, vizitatori; 

          Resurse materiale: panouri pentru expoziție, aparat foto, diplome,Cd-uri. 

          Rezultate așteptate: realizarea unui dialog constructiv între participanți, crearea unui 

parteneriat activ în școală, expoziție cu vânzare a produselor de toamnă, expoziție de desene, 

spectacol ,,Avenit pe dealuri toamna”, valorificarea resurselor spirituale și căutarea de surse diverse 

de informare, divesificarea activităților școlare, atragerea cadrelor didactice și a elevilor în activități 

extrașcolare. 

           Evaluarea prin produse: expoziția de lucrări plastice, susținerea momentelor artistice dedicate 

toamnei, baza de date, portofoliul, fișele activităților derulate, fotografii 

           Diseminare: afișierul școlii, anunțuri la fiecare clasă, postarea activităților pe pagina web a 

școlii. 
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Bordaș Maria Magdalena 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Festivalul Toamnei”- activitate transdisciplinară 

CLASA PREGĂTITOARE A 

CADRUL DIDACTIC: BORDAȘ MARIA MAGDALENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr.9 ”Nicolae Orghidan” Brașov 

Desfășurarea activității: 

Am desfășurat împreună cu elevii mei o activitate integrată, cu tema ”Festivalul Toamnei”. Elevii au 

venit îmbrăcați  în costume, ce reprezentau diverse personaje, animale, fructe, legume al 

anotimpului toamna. Astfel, în clasă am avut o adevărată paradă a costumelor, zâne ale toamnei, 

dovlecei, zâna merelor, zâna dovleceilor, ursuleți, arici, vulpițe etc. 

Activitate integrată: 

CLR - Fiecare elev și-a prezentat costumul și a explicat de ce și l-a ales. S-au alcătuit propoziții despre 

toamnă, au despărțit cuvinte în silabe și au identificat sunete, au format cu alfabetare 

Numlit/jetoane cu litere, cuvinte cu litere cunoscute, au dat exemple de povești în care sunt 

personajele, pe care le reprezintă. 

MEM – Am numărat crescător, descrescător 0-5 folosind dovlecei, mere, frunze. Am 

descompus/compus numere 1-5, folosind jetoane, am identificat vecinii numerelor. 

DP – Am discutat despre importanța consumării fructelor și legumelor, spălarea și păstrarea acestora 

înainte de a fi consumate, îmbrăcămintea adecvată anotimpului de toamnă și igiena acesteia, am 

făcut salată de fructe. 

MM – Am interpretat cântece de toamnă. Am dansat ”Dansul toamnei”. 

AVAP – am realizat coronița toamnei si diverse animale din fructe și legume. 
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Bostan Cristina Magdalena 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Plantele în anotimpul toamna 

CLASA PREGĂTITOARE C 

CADRU DIDACTIC: Prof. Bostan Cristina Magdalena 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE ”IONEL PERLEA”, Slobozia, Ialomița 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitățile dedicate anotimpului toamna s-au desfășurat în perioada 03 - 7 octombrie 2022, la 

nivelul mai multor discipline/arii curriculare:  

1. C.L.R. –Audierea unor texte literare despre toamnă (”Toamna” de Demostene Botez);  

-Exprimarea propriei păreri despre anotimpul toamna;  

-Enumerarea unor nume de fructe și legume;  

-Formularea răspunsurilor la ghicitorile citite;  

2. M.E.M.-Formarea mulțimilor de obiecte având drept cardinal numărul corespunzător cifrei 1/2;  

-Vizionarea prezentărilor PPT despre toamnă-discuții;  

3. A.V.A.P.-Realizarea unor compoziții folosind tehnici simple (colorare cu puncte, decupare pe 

contur și lipire a hârtiei) - ”Fructe și legume de toamnă”, ”Copacul”;  

4. M.M.-Învățarea și reproducerea în colectiv a cântecului ” Toamna”;  

5. D.P.- Jocuri de completare a unor enunțuri :”Îmi place toamna pentru că....”, ”Fructele de 

toamnă preferate sunt...”;”Trebuie să ocrotim natura deoarece...”.  

Prin activitățile desfășurate s-a urmărit formarea competențelor specifice diverselor discipline de 

învățământ.  

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

personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

55 

Bucur Ana Maria Alexandra 

 

Tema activității: Rapsodii de toamnă -Ariciul cel țepos 

 

Grupa Mijlocie Buburuzelor 

 

Cadru Didactic: Prof. Bucur Ana Maria Alexandra 

 

Grădinița cu program normal Conduratu, Județul Prahova  

 

Desfășurarea activității: 

În cadrul activității Rapsodii de toamnă, ne-am propus să realizăm o activitate specifică pentru 

această perioadă a anului, sis ă ne folosim de ce avem la îndemână mai exact frunzele din pom. De 

această data însă am realizat o activitate practică de lipire a unor frunze diferite ca mărime și 

culoare. Copiii s-au grupat în cadrul unui atelier de lucru în care am realizat minunatul nostru arici 

țepos. S-au asigurat materiale și condiții necasare pentru realizarea și buna desfășurare a activității 

practice. Materialele au fost constituie din frunze culese chiar de membrii grupei și de fișele de lucru 

puse la dispoziție de către educatoare. 

Captarea atenției se realizează cu ajutorul Centrului tematic în care se află imagini specific 

anotimpului toamna. Se poartă o discuție cu copiii despre materialele prezente pe masă și se verifică 

cunoștințele lor despre sezonul de toamnă. Se anunță copiii că vor avea de realizat un arici care are 

nevoie de tepi și îl vom ajuta prin intermediul frunzelor pe care o să le lipim pe spatele lui. 

 

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 ariciul,frunze 

 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: Voi prezenta copiilor modul de lucru, insistând asupra 

tehnicii de mânuire a lipiciului, a frunzelor 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 Maria Adriana 

 

Nume și prenume cadru didactic: BUDA MARIA-ADRIANA 

Vitamine,de la cine? 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Camigo Cluj-Napoca 

Educatoare: Buda Maria-Adriana 

Grupa: mijlocie 

Tema anuală de studiu :Când,cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului :Toamna pe cărare 

Tema săptămânii: Fructe de toamnă 

Tema activității :Mărul – activitate practică. 

Tipul acivității: Formarea de priceperi și deprinderi 

Elementele componente ale activității: DOS2 

Domenii și dimensiuni ale dezvoltării: 

E.DEZVOLTARE COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA MEDIULUI : 

1.Relații,operații și deducții logice în mediul apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Preșcolarul va fi capabil să : 

E.1.1.Identifică elementele caracteristice ale 

unor fenomene/relații din mediul apropiat 

 

E.1.4.Identifică posibile răspunsuri/soluții la 

întrebări ,situații problem și provocări din viața 

proprie și a grupului de colegi 

-să enumere cel puțin două material aflate pe 

măsuța de lucru, utilizând un limbaj specific; 

- să cunoască tenica de realizare a mărului, 

folosind tehnica lipirii; 

- să execute exercițiile de încălzire a mușchilor 

mâinii, conform indicațiilor educatoarei; 

- să lipească toate formele realizând mărul, 

respectând indicațiile educatoarei. 

Strategii didactice : 

✓ Metode și procedee didactice: explicația,demonstrația,observația 

✓ Mijloace didactice: lipici, foi colorate. 

Descrierea activității: 

Activitatea practică – MĂRUL- din cadrul Domeniului Om și Societate, s-a realizat prin abordarea 

metodei demonstrația. Utilizarea materialelor îi ajută pe copii să își însușească mai ușor informațiile 

în procesul de învățare. În cadrul acestei activități, copiii au realizat mărul cu ajutorul materialelor 
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puse la dispoziție de către educatoare. Aceștia au putut descoperi părțile componente ale unui măr, 

dar și caracteristici legate de culoare, formă și mărime. 
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Bughianu Mihaela Loredana 

 

CLASA: PREGᾸTITOARE D 

CADRU DIDACTIC: prof. Bughianu Mihaela Loredana 

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

 

Argument : 

Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului , când in faţa ochilor ni se desfăşoară un tablou 

mirific , in care culorile se luptă pentru supremaţie , nu poţi să nu aduci un omagiu toamnei. 

Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura , în acest superb anotimp ,trezesc in noi impulsul 

creativ . De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna ,şi să punem în valoare , parfumul şi 

culoarea ei,  prin realizarea unor lucrări originale , prin care să valorificăm potenţialul creativ al 

şcolarilor. 

Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa , educând totodată tine- 

rele vlăstare spre a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi realiza creaţii artistice. 

 

Scopul: 

Valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor lucrări artistice ,folosind materiale diverse şi 

tehnici adecvate . 

 

Obiective : 

• Valorifică si dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. 

• Organizează într-o manieră placută şi  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ . 

• Formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ . 

• Copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă. 

• Participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinut. 

• Au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup. 

• Sunt caracterizate de optimism şi umor. 

• Creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

• Urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ. 

• Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

 

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

pozitiv în lucrarea fiecărui coleg 
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Buliga Mariana-Dana 

 

PROIECT TEMATIC 

 

Profesor: Buliga Mariana-Dana 

Scoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Lespezi, comuna Gȃrleni, județul Bacău 

Disciplina: Limba și literatura romȃnă 

Tema lecției: Toamna - zȃna cea bună și darnică                                     Tipul lecției: mixtă 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să recunoască caracteristicile anotimpului ,,toamna"; 

O2-  să recite expresiv propriile creații; 

O3- să conștientizeze puterea de expresie a limbii romȃne, utilizȃnd figurile de stil studiate: epitetul, 

repetiția, inversiunea, comparația, personificarea; 

O4- să-și dezvolte gustul pentru lectură; 

O5- să identifice poeți ce au dedicat versuri acestui anotimp; 

06- să  analizeze cuvȃntul ,,toamna" din punct de vedere fonetic, morfologic și sintactic. 

Metode și procedee: Conversația, Explicația, Recitarea expresivă, Jocul didactic 

Descrierea activității: Elevii clasei au fost împărțiți în patru echipe egale numeric – echipa frunzelor, 

echipa legumelor, echipa fructelor și echipa gȃndăceilor. Zȃna Toamnă își face apariția  și anunță 

activitatea ce urmează să se desfașoare: ,,Dragi invitați! Frunzele castanilor au ruginit și au început 

să cadă într-un vals amețitor, formȃnd un covor gros pentru pămȃntul roditor. Iarba și-a schimbat 

culoarea și treptat parcă se topeste sub stropii reci de ploaie. Norii plumburii au pus stăpȃnire pe 

înaltul cerului cenușiu, iar soarele nu mai răzbește în fața lor. Tot ceea ce ne înconjoară pare un 

tablou pictat în nuanțe de maro, roșu, portocaliu, galben, verde… Sunt culorile Toamnei. În 

activitatea ce va urma vom sărbători împreună acest anotimp, bucurȃndu-ne de roadele frumuseții 

celui mai bogat dintre anotimpuri. Fiecare elev din echipa frunzelor, legumelor, fructelor  și a 

gȃndăceilor va recita poeziile alese pentru evidențierea caracteristicilor acestui anotimp. S-au 

evidențiat diverse creații lirice din literatura romȃnă: ,,Sfȃrșit de toamna” de Vasile Alecsandri, 

,,Amurg de toamnă” de Lucian Blaga, ,,Antologie” de Vasile Voiculescu, ,,Emoție de toamnă" de 

Nichita Stănescu, ,,Cȃntec” de Ana Blandiana, ,,Amurg violet” de George Bacovia, ,,Rapsodii de 

toamnă” de George Topȃrceanu, ,,Toamna” de Tudor Arghezi, ,,Toamna” de Octavian Goga. Elevii 

vor prezenta desene și lucrări realizate din materiale ,,luate" din natură cu tema ,,toamna". În acest 

timp, se va audia melodia ,,Toamna” de Vivaldi. Invitații vor nota pe biletele cele mai frumoase 

lucrări. Elevii care s-au înscris la concursul de creație își  vor prezenta propriile realizări. Se cere 

invitaților să noteze pe bilețele creațiile cele mai reușite. 
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Butnariu Elena 

 

PE CĂRĂRILE TOAMNEI 

 

CLASA: a IV-a  B 

COORDONATOR: prof. înv. primar BUTNARIU ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI, JUD. SUCEAVA 

 

 

                                                                        ARGUMENT 

Coboară-ncet din înălțimi un aer din ce în ce mai rece. Anotimpul ruginiu, plin de culoare și farmec a 

sosit. În drumul său peste pământul încărcat de verdeață, toamna, precum un pictor priceput, 

preschimbă culoarea peisajului în tonuri calde de galben-maroniu. Temperaturile anunță prin 

răsuflarea lor răcoroasă, prefacerile naturii care vor veni. În scurt timp, amintirea zilelor frumoase de 

vară va fi alungată. Cerul senin, nepătat de nori colorați, se va acoperi cu nori mari și gri, din care vor 

izvorî ploi reci și mohorâte. 

Toamna este , mai întâi de toate, un anotimp frumos și vesel. Acum, natura atinge un apogeu 

coloristic.   

Aceste inestimabile vor constitui subiectul cărții noastre , numită generic LAPBOOK. 

În primul rând, termenul de lapbook semnifică o carte ținută în poală, întrucât, are dimensiuni mari. 

Acesta reprezintă un portofoliu realizat de cei mici sau mari care cuprinde toate informațiile 

necesare ale unui subiect studiat și include multe imagini și o varietate de culori. 

Activitatea este din ce în ce mai populară în diferite țări datorită potențialului său de a stârni 

interesul și creativitatea . Nu doar că le antrenează motricitatea fină, dar este și un bun exercițiu 

pentru a le evalua puterea de concentrare. 

Elevii vor avea oportunitatea de a-și dezvolta diferite abilități prin procesul creării unui lapbook. 

Spre exemplu, această activitate îi va ajuta să sintetizeze tot ceea ce au învățat la o materie într-un 

mod interesant și distractiv. Mai mult de atât, vor avea și oportunitatea de a reflecta asupra modului 

eficient de organizare și structurare a informației, dezvoltându-și astfel abilitățile de organizare. 

De altfel, acest material este o activitate interactivă ce necesită diverși pași pentru a fi completată  

întrucât, aceștia vor trebui să se documenteze înainte de a decupa, colora, lipi și decora șabloanele. 

Materialul reprezintă un mod excelent de abordare pentru elevii cu diferite stiluri de învățare, ca de 

exemplu, vizual, kinestezic sau tactil. 

Vom pătrunde în universul mirific , descoperind bogăție de culoare, desfătare de arome și bucuria de 

a lua parte la schimbările vieții - asta înseamnă, pe scurt, TOAMNA. 

 

I.INFORMAŢII  GENERALE   

Tipul activităţii: : Lapbook 

Perioada de desfășurare:11-20 octombrie 2023 
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II. SCOPUL 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de valorizare şi promovare a frumosului, prin intermediul 

creației artistico-plastice; 

III. OBIECTIVE:  

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

• confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate, în realizarea de lapbook-uri; 

• stimularea creativității și a expresivității  prin poezie, pictură, colaj, în lucrări care să 

oglindească anotimpul  toamna; 

 

IV. PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII:  

Proiectul „Pe cărările Toamnei ” realizat de elevii Școlii Gimnaziale Verești , îndrumați de cadrele 

didactice, a culminat cu o expoziție de lucrări de tip lapbook. Această activitate extracurriculară   și-a 

propus să vină în întâmpinarea elevilor ca o modalitate de punere în valoare a unor abilități creative.  

Sintetizând informații despre toamnă, elevii au realizat lucrări de tip lapbook, care au fost expuse 

spre a fi jurizate. 
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Carpiuc Angela-Iuliana 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

Data: 4.11.2022 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Păltinoasa 

Educatoare: Carpiuc Angela-Iuliana 

Nivel I/Grupa:Mică “Buburuzelor” 

Tema anuală de studiu:”Când/cum și de ce se întâmplă?”  

Tema proiectului:”Mărul”  

Tema săptămânală:”Mărul” 

Categoria de activitate:DOS(domeniul om și societate) 

Tipul de activitate de învățare:formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Tema activității:“Salata fermecată”  

Mijloc de realizare:Activitate cu caracter practic-gospodăresc 

Tipul activității:mixtă 

 

Scopul activității:Dezvoltarea sferei de cunoaștere despre fructele de toamnă,formarea  deprinderii 

de a consuma fructe și a deprinderilor practice,gospodărești; 

 

Obiective operaționale: 

• Să recunoască şi să denumească fructele de toamnă; 

• Să precizeze importanţa consumului de fructe în alimentaţie; 

• Să stabilească reguli de igienă referitoare la conservarea şi consumarea fructelor; 

• Să utilizeze corect instrumentele de bucătărie; 

• Să coopereze cu colegii pentru realizarea sarcinilor.  

 

Strategii didactice:                 

a.Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația   

b. Resurse materiale: recuzită pentru bucătărie, fructe de toamna,coșuri cu fructe,tacâmuri,boluri, 

etc. 

c.Forme de organizare: frontal, individual,în perechi; 

 

Durata:30 minute 

 

Bibliografie: 

• Daniela Răileanu, Dorina Vieriu, Iuliana Alecsa, „Proiectarea pas cu pas”, grupa mică- 

Îndrumător pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, Editura Diamant. 

• MEN(2019), “Curriculum pentru învățământul preșcolar” 
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Căluian Maria-Magdalena  

 

Toamnă, mândră doamnă …. 

 

NIVELUL: clasa a II-a D Step by Step, Școala Gimnazială Nr. 22 Galați 

 

ARGUMENT: 

De ce? Pentru ce? Din ce cauză? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care ni le punem ori de câte 

ori natura ne trezește interesul și curiozitatea. În aceasta etapă, lanțul întrebărilor pare nesfarșit: 

“De ce pleacă rândunelele de la noi?”; “De ce cad frunzele din copaci?”; “De unde vine ploaia?”; 

“Oare plantele știu ca sunt îngrijite?” 

 

Studierea mediului, pe care noi punem un mare accent, are ca finalitate nu numai pregatirea pentru 

viața reala, ci și însușirea unor noțiuni, învățătorii avand rol de ghid în aceasta lume a științei. Având 

permanent în atenție faptul că știința este un mod de a gândi și observând dorința copiilor de 

explorare a naturii, am conceput împreuna cu aceștia proiectul tematic: “Toamnă, mândră 

doamnă..” 

 

În cadrul acestui proiect am încercat să investigăm, să cercetăm și să ne răspundem la întrebări. În 

prima etapă am citit povești legate de toamnă (CIOC! CIOC! CIOC! De Emil Gîrleanul) și apoi am 

realizat, din hârtie, scorbura în care se ascundea veverița. 

 

În a doua etapă a proiectului am realizat din frunze și o farfurie de carton, coama unui leu. Copiii au 

lipit frunzele și au realizat leii ce au înfrumusețat holul școlii, respectiv expoziția noastră.  

A treia etapă a constant în pictura unei păduri de mesteceni, în culorile toamnei, având trunchiurile 

copacilor albe, specific acestei specii, dar frunzișul pădurii este pictat în culori calde.  

 

Ultima etapă a proiectului și cea mai adorată de elevi a fost denumită „Carnavalul Toamnei bogate” 

și a constat în realizarea unei expoziții cu fructe și legume de toamnă, precum și cu produse din 

cămările gospodinelor. Elevii s-au costmat în legume de toamnă sau în „Zâna Toamnei” și au împărțit 

bunătați colegilor.  

 

După degustarea produselor s-a realizat etapa de feedback, unde fiecare elev a împărtășit impresii și 

a fost fotografiat pentru panoul clasei.  

 

 

Prof.înv.primar, 

Maria-Magdalena Căluian 
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Chereji Estera-Nicoleta 

 

Proiect de lecție 

 

Nume și prenume cadru didactic: Chereji Estera-Nicoleta 

Clasa: pregătitoare 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: dezvoltarea imaginației și a creativității prin cultivarea dragostei pentru natură 

Obiective operaționale: 

O1: să observe modificările ce apar în natură în anotimpul toamna 

O2: să aleagă culorile specifice frunzelor din anotimpul toamna 

O3: să picteze trunchiul de copac, format din propria mână, în culoarea specifică 

O4: să realizeze, prin amprentare, frunzele de toamnă, în culori specifice anotimpului 

Strategia didactică: 

Metode: explicația, conversația, exercițiul, observația 

Mijloace: bloc de desen, pensule, tempera, borcan cu apă, frunze  

Forme de realizare: individual 

Desfășurarea activității: 

 Pentru a descoperi modificările ce se petrec în natură, s-a realizat, în prealabil, o mică ieșire 

în parcul școlii pentru a observa copacii de toamnă și culorile ce colorează acest anotimp. 

 Elevii au realizat, apoi, un copac de toamnă, prin amprentare, folosind degețelele.  

 S-a realizat apoi o expoziție a acestora și s-au ales cele mai bune lucrări artistice. 
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Chiforiuc Simona-Loredana 

 

Unitatea de învățământ.: Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Brașov 

Tema activității: Soare de toamnă- colaj cu frunze 

Clasa: a III-a (32 elevi) 

Data: 18 octombrie 2022 

Durata: 1 oră 

Domeniul: Arte vizuale și abilități practice 

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: 

• Cultivarea elevilor dragostea pentru frumosul din natură, dezvoltarea şi exprimarea 

expresivităţii şi creativităţii lor; 

• Valorificarea potenţialului creator al elevilor cu privire la capacitatea lor de a reda aspecte 

de toamnă prin pictură. 

 

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. 

 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

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

• Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: joc didactic, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observația, turul 

galeriei. 

Mijloace de învățământ: frunze, coșulețe,  lipici, planșete, hărtie colorată, foarfece. 

 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei  ore de curs. Înaintea desfășurării activităților 

propriu-zise, elevii au avut la dispoziție o săptămână în care să strângă frunze uscate de toamna în 

culori galben-arămii. Frunzele au fost puse la presat pentru a se lucra ușor cu ele. 

 Activitatea a debutat cu cântecele, poezioare, ghicitori despre  frumusetea si bogatia toamnei. 

Se propune elevilor sa realizeze din frunze, un soare, folosind frunze de nuanțe și mărimi 

asemănătoare. 

Pentru această activitate se folosește taierea, decuparea, lipirea frunzelor pe spatele lucrării. Se 

prezinta si cateva modele. 

Lucrarile elevilor au fost apoi expuse în clasă si evaluate de colegi . Fiecare elev a completat cu  

notificarea “Acest soare ne transmite emoții de....  “. 

În încheiere am cântat cântece de toamnă. 
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Chihaia Iuliana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CARNAVALUL TOAMNEI-GREIERELE ȘI FURNICA 

CLASA: a IV- a  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar CHIHAIA IULIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnnazială Corocăiești / Suceava 

DATA: 10.11.2022 

LOCUL: Sala de clasă  

 

SCOPUL: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităților 

artisticoplastice, muzicale, literare şi practice; dezvoltarea atitudinilor de colaborare și toleranță, de 

cooperare , de apreciere și comportare civilizată; cultivarea interesului pentru lectură.  

 

 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 aptitudinilor practice .  

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

1. Să memoreze și să recite expresiv poezii despre toamnă , despre greiere și furnică.  

2. Să pregătească coșul cu roadele toamnei,cu produse proaspete, conservate și deserturi de sezon 

3. Să se costumeze în personajele care dau titlul carnavalului- greierele și furnica 

4. Să picteze și să decupeze desene și decorațiuni specific toamnei ;  

5. Să cânte cântecele dedicate anotimpului toamna.  

6. Să prezinte roadele toamnei si sa servească împreună din bunătățile pregătite.  

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Comunicare în limba română; Muzică și mișcare; Arte vizuale și 

abilități practice.  

 

METODE DE EVALUARE: - expoziție de lucrări în clasă; coșurile cu roadele toamnei; recitarea 

poeziilor pregătite 

 

MATERIALE, RESURSE:    Resurse umane: 22 elevi.  

Resurse materiale: - Coșurile cu roadele toamnei, acuarele, carioca, foarfece, foi , costume pentru 

carnaval ( greierele și furnica).  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PROPRIU-ZISE:   

 Pentru a ne bucura de frumusețile anotimpului toamna, am abordat această temă sub forma unui 

carnaval, pentru a integra mai multe  aspecte.  Fetițele s-au costumat în furnici, iar băieții în greieri. 
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Cu toții au adus coșuri cu legume, fructe (proaspete sau conservate), cu deserturi pregatite din 

fructele toamnei. Ei au prezentat produsele aduse, subliniindu-se necesitatea unei alimentații 

sănătoase. Apoi au pictat diverse decorațiuni sau desene specific toamnei pentru a realiza un décor 

potrivit în clasă.   În clasa astfel decorate, costumați corespunzător, au recitat si au cântat cântece în 

ton cu tema carnavalului. S-a discutat conținutul fabulei  „Greierele și furnica” , s-a desprins mesajul 

educative. Am concluzionat ca ca harnicia si voiosia merg mana-n mana, ca generozitatea si arta se 

imbina frumos.  

La finalul activității copiii au servit din coșurile cu roade și prăjituri, bucurându-se de minunatele 

daruri ale toamnei.  

Copiii au primit diplome pentru buni recitatori, pentru costume deosebite și rețete delicioase. 

Părinții au putut urmări înregistrarea video a activității. 
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Ciobanu Raluca-Alina 

 

Titlul activitatii:  ,,TOAMNA ȘI FESTIVALUL RECOLTEI” 

Unitatea scolara: Școala Gimnazială ,,DORA DALLES,, Bucșani-Dâmbovița 

Argument: 

Frumusețea naturii și bogățiile anotimpului toamna, manifestate printr-o paletă de culori, forme 

sonore și o multitudine de fructe și legume, au o influență binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i 

învățăm să observe, să simtă, să experimenteze și să se apropie cu emoție de acest spectacol sublim 

al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu practicul și cu sensibilitatea. 

Menirea noastră, a dascălilor este de a forma și dezvolta personalityatea copiilor prin frumosul 

existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori și creatori de frumos, punând în practică 

multe din cunoștințele deja acumulate. 

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 

Grup țintă: elevii clasei a II-a  

Beneficiari:elevi, cadre didactice, părinți 

Resursele :  

Umane: elevii claselor primare, părinți, cadre didactice. 

Materiale: foi de flipchart, creioane colorate, carioci, acuarele,foarfecă, lipici, materiale din natură, 

videoproiector, prezentare PPT, fișe lectură textul Toamna și festivalul recoltei, sticle decorative, 

diferite semințe, cereale, borcane, coșuri, baloți de paie, fructe, legume. 

Temporale: 2 săptămâni din lunile octombrie-noiembrie 

Obiective:   

-Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii 

ştiinţifice; 

-Formarea simţului şi gustului estetic; 

 -Stimularea creativității și a expresivității  prin lectură, pictură, colaj, în lucrări care să oglindească 

anotimpul  toamna; 

-Confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate.  

-Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 

-Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 

Descrierea activitatii:  Elevii au lecturat textul ”Toamna și festivalul recoltei”, au urmărit ppt-ul cu 

același nume, au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare, utizând materiale din 

natură, au audiat și interpretat cântece specifice toamnei. 
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 S-au realizat sticluțe decorative ”Sporul casei”, utilizându-se seminte și cereale, la sfârşitul 

activităţii elevii apreciind critic şi autocritic lucrările realizate.  

 Toți elevii învățământului primar au participat la Festivalul recoltei, fiecare aducând și 

prezentând coșulețe cu roadele toamnei, au conservat legume și fructe în borcane, au observat cum 

se realizează gemul în tuci, au desfășurat jocuri și întreceri legate de anotimpul toamna.  

 

Modalități de evaluare a activității: 

- Realizarea unei expoziții cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

- Fotografii, filmulețe şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 
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Ciubotaru Amalia 

PROIECT TEMATIC 

 

TEMA ANUALA DE STUDIU : “Când, cum și de ce se întâmplă ?” 

TEMA PROIECTULUI : „ Sărbătoarea dovlecilor luminoşi” 

CADRU DIDACTIC: CIOBOTARU AMALIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;  

• Activare și manifestare a potențialului creativ; 

• Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

• Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii; 

• Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum; 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII 

Activitatea are drept scop înțelegerea adecvată a semnificației sărbătorii de Halloween. 

 

OBIECTIVE 

• Dobândirea de către preșcolari de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Halloween; 

vechi legende, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece 

specifice; 

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

carnaval; 

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

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera 

educaționala prin proiecte, grupuri țintă, parteneriate, finanțări, obiective clar definite, evaluări și 

diseminări ale informațiilor, menite să contureze profilurile culturale ale școlarilor, să deschidă porți 

spre educația permanentă.  

Dimensiunea europeană a învățământului românesc, presupune o disponibilitate și o mobilitate 

crescută a cadrului didactic, o ancorare realista în contextul economic actual, în centrarea întregii 

sale activități pe elevul de azi. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu 
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ajutorul imaginilor sau a substitutelor (prezența concretului în orice tip de activitate este absolut 

indispensabilă). Rolul cadrului didactic (dar și al familiei) este acela de a oferi în mod gradat și în 

acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe necesare care motivează conduitele și normele eco-

civice, să creeze și să organizeze activități educative stimulative.  

Cetățeanul de mâine, parte integrantă a unei comunități locale, naționale dar și europene.  Întrucât 

nu putem stăvili progresul și avalanșa de informație caracteristică evoluției societății umane și 

secolului în care trăim, este necesar ca informațiile noi să fie asimilate corespunzător, ducând la 

formarea armonioasa a personalității elevilor.  

În acest sens am propus elevilor activitatea extracuriculară "Halloween; Sărbătoarea dovlecilor 

luminoşi; PETRECERE  DE HALLOWEEN” care intenționează să înlăture prejudecata ca Halloween este 

o sărbătoare americană și că nu se încadrează în peisajul cultural românesc. Superstițiile se regăsesc 

în orice cadru cultural, în variate forme. Pentru a combate pericolul imitației și asimilării greșite a 

formelor fără fond, ne-am propus să acordam atenție acestui eveniment, stimulând capacitățile 

creative, intelectuale și afective ale elevilor prin diferite activități.  
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Ciubotaru Daniela Nicoleta 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”  

LOCALITATEA: București, Sector 4  

GRUPA: Mare 2 „Piticii Veseli”  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșcolar: CIOBOTARU DANIELA NICOLETA  

TITLUL PROIECTULUI: Domeniul Om și Societate: Activitate practică „Mărul” - bobinare  

Anotimpul toamna reprezintă o perioadă bogată în subiecte îndrăgite de preșcolari, o perioadă în 

care ei pot explora natura cu ajutorul tuturor simțurilor. La început activitățile se pot realiza cu 

trimitere directă la vremea de afară,fenomenele naturii din anotimpul toamna, iar pe măsură ce 

schimbările din natură au fost înțelese de copii, se pot aduce în discuție teme legate de bogățiile 

anotimpului. Astfel, cei mici descoperă parfumul florilor de toamnă, gustul legumelor și dulceața 

fructelor.  

Merele reprezintă o temă interesantă de învățare pentru preșcolari. Ele permit acestora să 

interacționeze cu ceva familiar, deoarece merele sunt disponibile în magazine și sunt fructe 

consumate de aceștia atât la grădiniță cât și acasă. Deoarece ei sunt deja atât de familiarizați cu 

aceste fructe, preșcolarii vin la activități având deja cunoștințe de bază, ceea ce îi ajută să facă și mai 

multe conexiuni în învățare.  

În cadrul activității practice copiii au realizat mărul prin tehnica bobinării.  

Materialele necesare:  

- șablon măr  

- carton gros  

- sfoară colorată  

- frunze fetru/ din spumă  

- lipici  

Preșcolarii au ordonat pe diferite direcții firul pentru a acoperi uniform suprafața plată a mărului de 

carton. Aceștia au ales culorile potrivite mărului (verde sau roșu), au discutat despre importanța 

fructelor în viața omului, igiena specifică și modalitățile de consum. La final preșcolarii au lipit o 

frunză din spumă pe fiecare măr. 
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Ciupitu Florentina 

 

Creativitatea copiilor prescolari 

 

                                          Prof.inv. prescolar CIUPITU FLORENTINA 

 

 Creativitatea se caracterizează prin originalitate sau noutate și prin valoare sau utilitate 

pentru societate.  Aceasta  ajută la progres. Din acest motiv ea este considerată forma cea înaltă de 

activitate.   

 De asemenea,  creativitatea se referă și la găsirea de idei, soluții,  probleme. Consider că 

școlii îi revine sarcina de a dezvolta aceste idei. Chiar dacă elevului i se prezintă un anume tipar de 

învățare,  modul diferit în care el poate rezolva problemele poate fi considerat creatoare. Astfel, noi,  

ca educatoare, putem identifica potențialul creativ al elevilor și îl putem dezvolta.   

O societatea care stimulează creativitatea este o societate care ajută individul prin oferirea de 

libertăți creative,  prin libertatea de exprimare și libertatea de a fi el însuși  . Deci, munca pedagogică 

este menită să sprijine și să asigure premisele creativității. 

 În învățământul preșcolar un rol important îl are activitatea pe grupe,  care facilitează 

dezvoltarea potențialul creativ al elevilor prin intermediul rolurilor pe care și le asumă preșcolari în 

cadrul grupului. În cadrul activităților fiecare persoană creatoare vine cu ideea sa proprie,  având o 

mare influență asupra celorlalți.  Creativitatea înseamnă îndrăzneală.  De aceea,  fiecare preșcolar 

trebuie să dispună de aceea libertate interioară și fiecare educatoare are rolul de a scoate în 

evidență această libertate. Se poate realiza acest lucru prin valorificarea frumosului. 

 Cultivarea creativității de la cele mai fragede vârste,  individual și de grup, constituie baza 

majoră a educației. 

 Pentru şcoala modernă este o provocare să adapteze oferta educaţională la posibilităţile de 

creativitate ale tuturor copiilor. Şcolii îi revine rolul de a identifica, de a recunoaşte şi a reacţiona la 

diversitatea cerinţe creative ale  elevilor, prin îmbinarea strategiilor didactice cu diferite grade de 

învăţare, asigurând astfel o educaţie de calitate. 

 De aceea, alegerea temei propuse provine din cerinţele învăţământului şi anume adaptarea 

transmiterii cunoştinţelor, a însuşirii acestora şi dobândire de deprinderi, măsurarea şi aprecierea 

cantitativă a învăţării şcolare cu scopul de a soluţiona problemele cu care se con-fruntă elevii în anii 

de şcoală. Pentru realizarea acestor obiective, noi, cadrele didactice trebuie să fim mereu 

preocupate de dezvoltarea gândirii logice la elevi, de stimulare a efortului propriu şi muncă 

independentă, de a utiliza rezervele funcţionale ale gândirii elevilor şi de a utiliza cele mai potrivite 

metode şi procedee în scopul îmbunătăţirii procesului creator. 

 Stimularea potențialului creativ al preșcolarului prin lucrul în grup trebuie să constituie un 

prilej de verificare a metodelor şi procedeelor izvorâte din necesităţile copiilor, o preocupare 

continuă pentru transmiterea şi însuşirea eficientă a conţinutului atât de bogat şi variat al 

învăţământului. 
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Cîrstea Roxana-Mădălina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamna-n șezătoare”        

GRUPA: MIJLOCIE  

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar – CÎRSTEA ROXANA-MĂDĂLINA 

NUMĂRUL PREȘCOLARILOR: 14 copii 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială și Grădinița “Colibri”, Constanța 

 

                                                      

 

ARGUMENT  

Importanța păstrării valorilor naționale, a conservării si promovării tradițiilor în societatea 

contemporană este constituită din nevoia de a ne cunoaște istoria, datinile, folclorul și meșteșugurile 

pe care le-au păstrat și transmis străbunii noștri. 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII  

Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare a unor elemente de istorie, geografie, 

religie care definesc portretul spiritual al poporului român şi identificarea şi descrierea elementelor 

locale, specifice zonei în care locuiesc preşcolarii. 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Grupa mijlocie “Albinuțe” a desfășurat  activitatea artistică ”Toamna-n șezătoare” în cadrul 

“Festivalului de Toamnă”.  Momentul artistic a cuprins activități practice de cusut pentru fete și de 

curățat porumb pentru băieți. Activitățile practice au fost presărate cu poezii de toamnă, scenete, 

cântece și dansuri populare. 

 Preșcolarii au fost dornici să se implice în astfel de activități în care să se simtă importante, să ştie că 

activităţile lor contribuie la păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile ce definesc un popor, 

făcându-l unic, statornic şi nemuritor, în ciuda scurgerii timpului.                                                            

Am ales această activitate în ideea de a le transmite mai departe generațiilor faptul că tot ce e 

românesc nu piere, de a pune în valoare frumusețea și bogăția obiceiurilor și tradițiilor strămoșești.  
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Cîrstoi Livia 

 

Grădinița din curtea școlii 

 

Gradinăritul poate fi o activitate educativă și distractivă în același timp pentru cei mici. Majoritatea 

copiilor sunt încântați de ideea de a săpa în pământ, de a observa plantele și de a sădi chiar ei 

semințe din care să iasă plăntuțe. Aceste îndeletniciri îi ajută să se dezvolte atât prin faptul că vor 

petrece timp afară, în aer liber făcând mișcare cât și pentru că le va da încredere în sine, vor învăța 

despre responsabilități și se vor simți importanți întrucât vor fi conștienți că îți pot procura, prin 

forțe proprii, ingredientele pentru o salată delicioasă.  

Școlarii mici se vor distra și vor învăța în același timp, dezvoltându-și mai multe abilități noi cum ar fi: 

• Responsabilitatea - vor învăța că pentru a crește mare și frumoasă, o plantă are nevoie de 

grijă și atenție: 

• Cunoștințele: cei mici vor începe să descopere lucruri noi despre lumea plantelor, ce rol are 

soarele, apa în dezvoltarea unei plante etc; 

• Încrederea în sine: pe măsură ce vor experimenta cu plantarea, îngrijirea plantelor și vor 

culege chiar ei roadele acestora, cei mici vor fi mult mai încrezători în forțele proprii; 

• Dragostea pentru natură: grădinăritul este una dintre activitățile prin care micuții învață să 

iubească natura și să se bucure de ea;  

• Exercițiu fizic: treburile în grădină ne solicită și din punct de vedere fizic, ceea ce este perfect 

pentru că le va consuma ceva din rezerva infinită de energie; 

• Munca în echipă: fie ca cei mici grădinaresc împreună cu părinții, bunicii sau cu 

frații/surorile, această activitate le va dezvolta abilitățile de cooperare și de comunicare; 

• Creativitatea: grădinăritul le oferă copiilor un context perfect în care să își pună la treabă 

creativitatea, să găsească modalități noi și interesante de cultivare și îngrijire a plantelor;  

• Alimentația sănătoasă: atunci când cei mici au plantat cu manutele lor și au avut grijă de 

plantele din grădină, vor afla lucruri noi despre cât de importante sunt fructele și legumele 

pentru sănătatea lor și le vor consuma cu o plăcere mai mare decât o făceau înainte. 

 

➢ Tema activitatii noastre a fost ”Plantele si nevoile lor – Grădinița de flori din curtea șolii”. 

➢ Au participat elevii clasei a III-a C ”Mickey și Minnie”, de la Școala Gimnazială ”George Emil 

Palade”, Buzău. 

➢ Cadru didactic coordonator: prof.înv.primar Cîrstoi Livia 

➢ Desfășurarea activității:  

Au fost achiziționate 13 jardiniere de beton și pământ de flori. Copiii, cu ajutorul părinților, au mai 

adus câteva sacoșele cu pământ de grădină. Jardinierele au fost așezate în formă de floare și 

umplute până la jumătate, de copii , cu pământ.  

După această activitate, copiii au observant părțile component ale unei flori și au discutat despre 

rolul fiecărei părți și nevoile plantelor pentru a crește și a se dezvolta. 

Apoi, au plantat in fiecare jardinieră, în perechi, câte o crizantemă.  

După aceea, s-au organizat în echipe ce vor urmări dezvoltarea și îngrijirea plantelor. 
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Cociorvan Dorina 

 

Proiect de activitate extracurriculară 

 

1. Titlul proiectului:  

,,BOGĂȚIILE TOAMNEI” 

2. Tipul de activitate:  

• Activitate artistică 

3. Resursele implicate (număr de cadre didactice, număr de elevi etc.) 

a) Resurse umane: elevii clasei  pregătitoare – 18, prof.înv.primar,  

b) Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale din natură, 

videoproiector, prezentare PPT, CD - ,, Anotimpurile”, de Vivaldi. 

4. Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: 

• Sala de clasă 

• Curtea școlii 

5. 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. 

6. 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. 

7. Descrierea activităţii:  

• Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna; 

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

• Desfășurarea unor colaje ( Borcanul cu murături); 

• Recitarea unor poezii și interpretarea unor cântece despre toamnă; 

8. Modalități de evaluare a activității: 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

• Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 

9. 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. 

 

Data                              Prof.înv.primar, 

14.10.2022                                                                                       Cociorvan Dorina 
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Comănescu Laura Bianca 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Data: 10.10.2022 

Grădinița: Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată”, Brașov 

Educatoare: prof.înv.preșc Comănescu Laura Bianca 

Nivelul/grupa: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie „Steluțele” 

Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „Alai de toamnă” 

Tema săptămânii: „Buchet de toamnă” 

Tema activităţii: „Tufănica, fiica toamnei” 

Tipul de activitate: mixtă – însuşire de noi cunoştinţe, formare şi consolidare de priceperi şi 

deprinderi, activitate integrată tip 2 (ADE+ALA) 

Forma de organizare: Activitate pe arii de stimulare, frontal și individual. 

Mijloc de realizare: observare 

Scopul activității integrate: familiarizarea copiilor cu aspecte privind florile de toamnă prin 

observarea tufănelei, consolidând informațiile prin activități liber alese. 

Resurse umane: preșcolarii grupei mici „Steluțele”, educatoarea. 

Elemente de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului preșcolarilor în 

urma realizării sarcinilor didactice, autoevaluare, aprecieri verbale. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 ALA1:   Construcţii – „Flori din grădina toamnei”- îmbinare  

                             Artă – „Tufănica”- hașurare 

                             Joc de rol  – „Micii grădinari” 

 ADE: Domeniul Știință-cunoașterea mediului – Observare „Tufănica” 

 ALA 2 - ,,Dansul florilor de toamnă” 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei  

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

a) Cognitive 

Să observe cu atenție plantele puse la dispoziție. 

Să identifice corect pe suportul ilustrativ/pe planta expusă, părțile componente ale tufănelei. 

Să enumere nevoile unei plante (apă, aer, lumină, pământ). 

b) Psiho-motorii 

Să îşi menţină poziţia corectă a corpului, în toate etapele activităţii. 

c) Socio-afective 

Să manifeste spirit de cooperare. 
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Coșer Dana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Tablou de toamnă”  

CLASA: a IV-a A  

CADRU DIDACTIC: prof. pentru înv. primar Coșer Dana  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov  

DISCIPLINA: Educație civică  

DOMENIUL INTEGRAT: Educație fizică și sport (EFS), Geografie  

EFECTIVUL DE ELEVI: 28 elevi  

DURATA: o zi  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea defășurată cu ocazia anotimpului toamna a vizat observarea schimbărilor aduse naturii 

datorită sosirii acestui anotimp.  

Școlarii clasei a IV-a A au realizat cu această ocazie o scurtă excursie. Această excursie a constat în 

bifarea a doua obiective turistice, aflate in judetul Sibiu, respectiv „Valea Zânelor” și „Calendarul 

naturii”.  

În cadrul acestei activități, elevii au vizitat cele doua obiective turistice, au observat schimbările 

aduse de către acest anotimp atât asupra animalelor, cât și asupra viețuitoarelor.  

Acestă activitate desfășurată în afara unității de învățământ a permis elevilor punerea în practică a 

comportamentelor moral-civice realizate atât în interiorul unei instituții / muzeu, cât și în deplasarea 

cu ajutorul unui grup.  

Voia bună și temperatura favorabilă a permis o bună desfpșurare a acestei activități extrașcolare, 

bifându-se încă o amintire alături de elevii clasei a iv-a. 
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Cotîrță Camelia 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ” 

CLASA/GRUPA: CLASA  a II-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. COTÎRŢĂ CAMELIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA” PETROŞANI 

 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

         A venit Zâna Toamnă peste pământ, scuturând din trena ei alaiul de frunze ruginii, arămii, de 

legume şi fructe proaspete. 

         Am hotărât să pătrundem în paradisul culorilor , să ne contopim cu bogăţia pe care o poartă 

toamna, redând toate acestea prin desen, pictură, colaje,folosind materiale din natură. 

         Am început călătoria noastră printr-o plimbare prin împrejurimi pentru a vedea natura în 

toată splendoarea culorilor ei. Ne-am jucat în covorul de frunze multicolore. 

         Ne-am imaginat cum ar arăta Zâna Toamnă şi am colorat-o cât de bine am putut. 

        Am vizionat filmuleţul,,Timpul toamnei” https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA  

          Într-o zi de toamnă gri, ne-am gândit să devenim noi un mic soare ce îşi trimite razele palide 

spre pământul plin de brumă, pentru a aduce zâmbete pe chipurile mohorâte ale oamenilor. 

          În altă zi ne-am întrecut în a deveni adevăraţi stilişti. Am coafat şi machiat nişte fete 

minunate! 

         Am realizat colaje cu minunatele frunze de toamnă. Aricii ne-au ieşit adevărate opere de artă. 

La fel şi vazele cu flori de toamnă. O minunăţie, nu alta! 

        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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Covaci Tünde –Gyöngyi 

 

Tema activității: Rabsodii de toamnă 

Educatoare: Covaci Tünde –Gyöngyi 

Unitatea de învățâmănt: Liceul Teoretic ,, Petőfi Sándor,, Săcueni,   

G.P.N. Nr. 3 Ciocaia 

Grupa: mare , grupa piticilor 

Perioada :  

Desfășurarea activității:  

 Toamna aceasta am discutat despre particularitățile acestui anotimp, și ne-am plimbat prin 

sat, să privim frunzele îngălbenite a copacilor, cuiburile goale a berzelor și iarba uscată. Am adunat 

frunze uscate și castane. 

 Am avut diferite activități. Am numărat castane, am format grupe după culorile și formele 

frunzelor. Am lucrat în echipe, și cu toată grupa.  

 Am discutat despre fructele și legumele de toamnă. Aceste fructe și legume sunt gustoase și 

pline de vitamine. 

 La domeniul estetic și creativ am folosit frunzele adunate de copii, și am format un copac. 

Am ,,pus în borcane compot de mere”, am lipit strugure, am lipit broccoli și conopidă, și am pictat și 

am lipit ,,pădurea de toamnă”. 

 Am realizat un colț de toamnă, cu fructe, legume, castane și frunze uscate.  

Copii au participat cu plăcere la aceste activități și s-au înbogățit cunoștințele cu multe lucruri noi. 
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Crăciun Doriana 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșcolar CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN 

NIVELUL I 

TEMA ZILEI: „Sărbătoarea toamnei” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Sporul casei” 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică 

FORMA DE REALIZARE: pe grupuri 

SCOPUL: consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- Să efectueze mişcări ai muşchilor mici ai mâinii; 

- Să orneze sticluța; 

- Să manifeste interes pentru aspectul estetic al lucrării. 

METODE ȘI PROCEDEE:  conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul, munca 

independentă. 

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:  semințe diferite, sticluțe; 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

     Curriculum pentru educația timpurie (2019), Ministerul Educaţiei Naţionale; 

     Metodica predării activităților practice în grădinița de copii  

DURATA: 20-25 minute 

 

Desfășurarea activității 

 

EVENIMENTUL  

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

1.Organizarea 

activităţii 

- pregătirea materialului pe măsuţe, în curtea grădiniței  

-stabilirea ordinii şi disciplinei  

 

2. Captarea 

atenţiei  

 

Se va face sub forma de surpriză. Toamna ne-a pregătit un 

stand cu produse specific acestui anotimp. 

Expunere 

Conversaţia 

3. Anunţarea 

temei  

Copiii vor fi anunţaţi că vor pregăti „Sporul casei”, umplând 

sticluțe cu diferite soiuri de semințe. 

Expunerea 

4.Explicarea şi 

demonstrarea  

Intuirea materialelor de pe măsuțe. 

Se explică copiilor modul de lucru.  

Explicaţia 

Demonstraţia 
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5. Executarea 

temei de către 

copii 

La început vom face câteva  exerciţii pregătitoare pentru 

încălzirea muşchilor mici ai mâinii copiilor. (închiderea şi 

deschiderea pumnului, plouă, cântăm la pian). 

După explicarea şi demonstrarea modului de lucru  voi spune 

copiilor că pot începe să lucreze urându-le spor la muncă. 

Voi trece printre măsuţe dând explicaţii celor care nu au 

înţeles şi ajutând pe cei care întâmpină greutăţi. 

Exerciţiul  

 

 

Munca 

independenta 

6. Analiza 

lucrărilor 

Copiii care au lucrat corect şi frumos vor fi apreciaţi. Conversaţia  

7 Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri cu privire la participarea copiilor la activitate 

şi vor cânta  “Sunt român” 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

95 

Crăciun Rodica 

 

Grădinița Tichilești, Jud. Brăila 

Educatoare: Crăciun Rodica 

Nivel: I (Grupa mijlocie) 

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

Tema proiectului: „Bogăţia şi frumuseţea toamnei” 

Tema activităţii: „Ce ştii despre…” 

Tipul de activitate: consolidare - evaluare 

Mijloc de realizare: Activitate integrată(DŞ+DOS) – joc exercițiu și lipire 

Scopul activităţii: consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor despre anotimpul toamna. 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 După ce au sosit toţi copiii, le-am propus să facem cercul prieteniei pentru a realiza 

„Întâlnirea de dimineaţă”. În timpul acestei activităţi copiii au stat pe perniţe, în cerc, pentru a se 

putea vedea bine panoul (Salutul, Calendarul naturii, Activitatea de grup, Omul zilei, Noutatea zilei) 

şi a relaţiona în bune condiţii. 

 Tranziţia a marcat trecerea copiilor de la „Întâlnirea de  dimineaţă” către centrul Ştiinţă. 

Aceasta s-a realizat prin cântecul „Galbene și roșii frunze”.  Ajunşi acolo, li s-a citit copiilor ghicitori 

despre toamnă. Pe rând, copiii au fost rugaţi să răspundă și să precizeze câteva caracteristici ale 

anotimpului toamna. 

 De la Centrul tematic au fost aduse două coșuri, cu fructe/legume de toamnă.  Jocul a 

început să se desfășoare frontal, fiecare copil având de sortat fructe/legume după criteriul formă și 

culoare și de asezat în alte coșulețe mai mici. Jocul a continuat până ce toții copiii au sortat 

fructele/legumele după criteriile date. După sortare, fiecare copil a trebuit să spună cateva 

caracteristici ale fructului/legumei alese și sortată. 

  La centrul „Artă” copiii au lipit în lădițe fructe/legume de toamnă.  

  Evaluarea activităţilor de la toate centrele s-a desfăşurat prin metoda „Turul galeriei”. 

Copilul zilei a mers pe la centre spunându-și părerea despre modul de lucru al copiilor. Coșulețele cu 

fructe/legume și lucrările au fost duse în spaţiul special amenajat pentru desfăşurarea finalităţii zilei: 

mini-şezătoarea toamnei fiind folosite ca decor.  

 La mini-şezătoarea toamnei am stat pe perniţe, în cerc, am recitat poezii, am cântat şi am 

dansat în cinstea Zânei Toamna. Am avut ca invitaţi copiii de la grupa mare. La final, am făcut 

aprecieri asupra întregii zile iar copiii au primit, ca stimulent pentru toată activitatea desfăşurată 

plăcintă de mere și prăjitură de morcov. 
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Criste Mariana 

 

Tema activității: „Rămas bun, toamnă bogată!”- Colaj 

Unitatea de învățământ: Șc. Gim. „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare 

Cadru didactic: Criste Mariana 

Clasa pregătitoare A 

Domenii vizate: 

• Matematică și explorarea mediului 

• Limbă și comunicare  

• Arte 

Competențe vizate: 

MEM  

• 3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive 

simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 

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  

 

Desfășurarea activității: 

 Toamna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri nu doar pentru că este anotimpul 

revederii cu elevii mei dragi, ci și pentru că este cel mai rodnic și darnic anotimp. Pe lângă legumele 

și fructele sănătoase și bogate în vitamine, ne oferă și un peisaj cu o paletă mirifică de culori. 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul zilei cu ajutorul „Zânei Toamna” care ne-a amintit despre 

schimbările care au loc în natură: ziua se scurtează, noaptea se mărește; soarele nu ne mai încălzește 

cu atâta putere; păsările se pregătesc să plece în țările calde, iar copacii își îmbracă hainele 

multicolore. 

 Ne-a condus apoi prin livezi și pe câmpii unde oamenii muncesc de zor la culesul fructelor și 

al legumelor.  

 Ne-am oprit din călătoria noastră la gospodinele harnice care pregătesc pentru iarnă diferite 

murături, dulcețuri și compoturi, amintindu-ne cât de importante sunt fructele și legumele pentru 

sănătatea organismului nostru folosindu-ne de „Piramida lui Maslow”. 

 Am aflat apoi, că nu doar gospodinele lucrează de zor ci și animalele. Și ele își adună privizii 

pentru iarnă.  

 La finalul călătoriei noastre, la ora de arte vizuale și abilități practice, cu ajutorul frunzelor pe 

care le-am cules împreună, am încercat să realizăm lucrări în care să redăm hărnicia animalelor.Ne-

am străduit să surprindem veverița care adună ghinde pentru iarnă, ori alte viețuitoare harnice. 

Lucrările elevilor au fost expuse în sala de clasă, iar cele mai frumoase lucrări le împărtășim cu 

dumneavoastră. 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

98 

 

 

 

 

 

  



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

99 

Cucoș Miruna Adelina 

 

Carnavalul toameni în mii de culori 

 

 Toamna... anotimpul culorilor și a armoniei. Culorile predominant calde creează câmpului 

vizual o atmosferă linistită și relaxantă. Ce poate fi mai frumos decât un tablou de toamnă cu copaci 

ruginii, un izvor presărat cu frunze multicolore și cu raze timide ale soarelui? 

 Pornind de la 

frumusețile naturii din această perioadă, am hotărât împreună cu elevii și părinții să organizăm la 

nivelul școlii Carnavalul toameni. Toată lumea a răspuns afirmativ acestei inițiative, așa că am 

început să ne împărțim sarcinile.  

 Pentru început am discutat despre costumele elevilor, deoarece aceștia erau nerăbdători. 

Am propus ca toate costumele să fie lucrate de ei, fără a fi gata cumpărate. Am dat exemple de 

materiale ce pot fi folosite în confecționarea costumelor: materiale naturale (frunze de la copaci, 

frunze de vie) sau artificiale (reciclabile și/ sau materiale textile). Fiecare elev a avut la dispoziție  o zi 

să se gândească ce costum va realiza. Între timp eu și părinții am discutat despre alte lucruri 

organizatorice. Aceștia au propus ca fiecare părinte să pregătească acasă câte o gustare, ca la finalul 

carnavalului, elevii să deguste din bucate. Eu am continuat ideea lor și le-am sugerat să valorificăm 

fructele/ legumele toamnei. A urmat să discutăm despre locație și decor. Fiind în luna Noiembrie, 

vremea este imprevizibilă, așa că am decis să se desfășoare pe holul școlii. În ceea ce privește 

recuzita, părinții au fost foarte promți și au adus baloți de fân, snopi de stujeni, țoale de cordele, 

carpete tradiționale și diferiți dovleci. După ce am pus toate aceste aspecte la punct, alături de elevii 

clasei a IV-a am învățat un cântec de toamnă, pentru a-i încânta pe colegii nostri mai mici. La orele 

de arte vizuale și abilități practice am pregătit și sporul casei, acele sticluțe  care conțin straturi de 

cereale, condimente și altele. 

 În ziua festivalului elevii au venit costumați și cu coșurile pline de bunătăți. Am făcut 

cunoștiță cu regii și prinții toamnei, reginele toamnei, prințesa florilor de toamnă, dovleacul, 

morcovelul și căutătorul de frunze. Elevii au defilat și au prezentat costumele. Aceștia au avut mari 

emoții, așa că i-am încurajat cu ropote de aplauze. Am ascultat cântece de toamnă, am dansat și ne-

am înfruptat din bunătăți. Mesele gemeau de mâncare: tartine cu zacuscă și cu tocană de legume, 

placinte cu mere, dovleac și gem de prune, cornuri cu magiun, tartă cu mere și cu fructe și compoturi 

de pere, mere, piersici, prune și alte fructe gustoase.  

 Elevii clasei a IV-a i-au încântat pe colegii săi cu un cântec, Toamna , fiind un exemplu pentru 

preșcolarii nostri. A urmat momentul pentru fotografii. Fiecare clasă împreună cu profesorul 

întrumător au făcut poze de grup și individuale pentru a avea cele mai frumoase amintiri.  

 Acest eveniment a fost unul la nivel de școală și grădiniță, însă pe viitor ne dorim ca la acest 

carnaval să participe mai mulți copii din localitatea noastră. Organizarea Carnavalului toameni a fost 

o activitate care promovează starea de bine în școală. Școlarii au spus că asemenea zile îi fac să se 

simtă fericiți, creativi, încrezători și îi ajută să capete încredere în propriile forțe. Începând de la cei 

mai mici, până la cei mai mari, copilașii au avut chipurile inundate de zâmbete largi. Acest lucru nu s-

ar fi putut desfășura fără buna relație dintre școală-părinți-elevi.  
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Curtă Andreea 

Petruț Georgeta 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Rapsodii de toamnă” 

CLASA/GRUPA: a IV-a Step By Step 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Andreea Curta/Prof. înv. primar Georgeta Petruț 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 

 

ARGUMENT: 

 Toamna este anotimpul perfect pentru a valorifca darurile pe care natura ni le oferă, 

momentul în care ne lăsăm imaginația să zburde și să creeze. Pornind de la această idee și de la 

dorința de a celebra sfârșitul care se apropie al toamnei, am creat activitatea în cadrul 

simpozionului, o activitate care a adus zâmbete pe buzele copiilor și care a fost un prilej dedicat, în 

special, exercițiului de imaginație. 

 

SCOP: 

 Marcarea apropierii sfârșitului de toamnă prin activități creative și practice referitoare la 

specificul anotimpului care stă să se încheie.  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 Elevii au fost solicitați să iasă în curtea școlii de unde să adune frunze de toamnă după gustul 

lor, care dintre care mai speciale. La intrarea în clasă aceștia au fost anunțați că vom desfășura o 

activitate surpriză în care vom discuta despre toamnă și vom crea o lucrare practică folosind frunzele 

adunate de fiecare.  

 Astfel, mai întâi, elevilor li s-a împărțit câte o fișă de lucru a cărei cerință era să scrie despre 

toamnă. Pornind de la întrebările: Cine? Când? Unde? Ce s-a întâmplat? elevii au fost invitați să își 

folosească imaginația redactând un text în care să folosească un singur element din fiecare categorie 

a întrebării. Dând frâu liber imaginației, au ieșit din penița stiloului o groază de idei care mai de care 

mai năstrușnice, textul imaginativ devenind astfel și un moment distractiv pentru copii.  

 Întrucât personajul cel mai întâlnit în compunerile lor a fost ariciul, ca activitate practică, 

elevii au decorat un arici cu frunzele culese din curtea școlii, dovedind astfel îndemânare, interes și 

mult drag pentru ambele lor creații și pentru activitatea cuprinsă în programul lor școlar.  
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Dan Adina Liana 

 

COPACUL TOAMNEI 

 

                                                                                     Prof. Dan Adina Liana 

                                                                                                 GRĂDINIȚA P.P. Nr. 11,Arad 

 

Grupa: Mică  

Categoria de activitate: 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. 3. Activare și manifestare a potențialului creativ.  

Comportamenete vizate:  

A. 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate,  

C. 3.1 Manifestă creativitate în activități diverse.  

Obiective operaționale:  

O1 – să execute exercițiile 
de încălzire a mușchiilor 
mici ai mâinii, conform 
indicațiilor educatoarei,  

O2 – să lipească frunzele 
realizând lucrarea ,,Copacul 
toamnei,,. 

METODE ŞI PROCEDEE: 
conversaţia, explicaţia, 
demonstraţia, exercițiul  

MATERIAL DIDACTIC: 
frunze, hârtie maro 
decupată în formă de 
trunchi , 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 prin sosirea în sala de grupă a Zânei Toamna. 

III. Anunţarea temei şi a obiectivelor: Astăzi o să  realizăm ,,Copacul toamnei,, din frunze culese 
chiar de Zâna Toamna.  

IV. Dirijarea învăţării: Se intuiesc materialele de pe măsuțe iar Zâna Toamna explică și demonstrează 
realizarea lucrării: se lipește trunchiul copacului după care se lipesc frunze pe coroana copacului. 
Înainte de efectuarea lucrărilor se vor realiza câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai 
mâinii.  
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V. Evaluarea: Lucrările se evaluează  printr-o expoziție, astfel fiecare copil poate observa și aprecia 
lucrarea colegilor.  

VI. Încheierea activităţii: Activitatea se încheie împărțind recompense copiilor.  
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Dascalu Silvia 

 

Târgul de Toamnă - Ziua Recoltei 

 

                                                    Profesor înv. primar, Dascălu Silvia 

                                                            Școala Gimnazială Nr.33, Galați 

 

           Toamna, anotimpul recoltei și al bucuriei, ne-a inspirat să participăm la un proiect tematic 

mult îndrăgit, „Târgul de Toamnă-Ziua Recoltei”, organizat de o grădiniță parteneră din apropierea 

unității noastre, cu un scop caritabil.  

           Astfel, ne-am mobilizat cu mic, cu mare, și am pornit împreună la ,,târg,, nu înainte de a ne 

pregăti.  

          Am realizat cu  dibăcie  lucrări tematice utilizând diverse materiale și tehnici, le-am evaluat  cu 

mare dificultate întrucât erau foarte frumoase și le-am recompensat cu premii. Am realizat o 

expoziție cu acestea și  am prezentat-o la târg. Părinții și bunicii au pregătit bunătăți gătite în casă 

precum: prăjituri sau plăcinte cu fructe de toamnă, conserve, zacuscă, compoturi, dulcețuri, și alte 

bunătăți specifice , spre a le prezenta la vânzare pe taraba școlii noastre din curtea instituției 

organizatoare.  

          Era o frumoasă zi de toamnă, într-o sâmbătă. Soarele ne mângâia cu razele lui călduțe și peste 

taraba noastră gătită de sărbătoare, în strai tradițional, cu ,,marfă,, aleasă,  plutea arareori câte o 

frunză galben-roșiatică, desprinsă din copăcelul din apropiere. Peste tot, în jur, te puteai bucura de 

culorile și de bogățiile toamnei. Expozițiile de lucrări întregeau decorul multicolor al locului. Târgul a 

început la ora stabilită și în atmosfera specifică,  nu știai unde să-ți îndrepți privirea și auzul spre a 

admira mai întâi. Într-un unghi al târgului se desfășura un program artistic deosebit cu cântec, joc și 

voie bună în stil românesc. Produsele, cu prețuri simbolice, erau foarte ispititoare. Fructe alese, 

crizanteme, plăcinte, brioșe, colăcei,  miere de albine, diferite tipuri de dulcețuri, murături…și lista 

de produse era lungă. Pentru început, ne-am  cumpărat câte o brioșă sau câte o plăcintă, deoarece 

acestea erau foarte ademenitoare. Mai apoi, au urmat cumpărăturile până s-a umplut la maxim 

,,cutia faptelor bune,,. Micii vânzători, strigau în cor,  ,,Poftiți de cumpărați!,,. Cumpărătorii de toate 

vârstele alegeau cu atenție produsele spre a le cumpăra. 

           A fost un eveniment de neuitat pentru fiecare. Spre sfârșitul târgului, nu te dădeai plecat, 

deoarece farmecul acestuia ne-a cucerit pe fiecare dintre noi. Ne-am retras în cele din urmă cu 

promisiunea că ne vom întoarce în toamna următoare la Târgul de Toamnă pentru a sărbători Ziua 

Recoltei. 

 

,,Toamnă, toamnă harnică 

Și de toate darnică…. ,, 

(Cântec) 
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Dănilă Iuliana 

 

 

Unitatea de învățământ: Grădinița nr. 122, sector 1, București  

Grupa: mică B  

Nume prenume cadru didactic: Dănilă G. Iuliana  

Funcția didactică: profesor învățământ preșcolar  

 

Proiect didactic 

 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?  

Tema proiectului/ săptămânii: Zâna Toamnă! (subtema: ” Dansul frunzelor de toamnă!”)  

Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și Creativ (DEC)  

Disciplina: Educație plastică  

Tema activităţii: Frunze colorate  

Mijloc de realizare: pictură (tehnica ștampilării)  

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi  

 

Scop:  

- Consolidarea deprinderilor de a utiliza tehnici, materiale și ustensile specifice picturii în scopul 

realizării unor corespondenţe între forma obiectelor din natură şi redarea lor artistică;  

- Stimularea expresivității și a creativității.  

 

Obiective:  

- să denumească materialele şi instrumentele de lucru folosite;  

- să picteze frunzele, folosind tehnica de lucru menționată (tehnica ștampilării);  

- să execute corect tema plastică propusă.  

 

Comportament așteptat:  

⁻ să mânuiască corect instrumentul de lucru;  
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Imagini din cadrul activității de educație plastică:  
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Deac Ancuța-Claudia 

       

CORONIȚA ZÂNEI TOAMNA 

                                                                                                          

Deac Ancuța-Claudia 

                                                                                                         Grădinița P.P. Nr.11,Arad 

 

           

GRUPA Mijlocie 

CATEGORIA DE ACTIVITATE- DOS: Activitate practică 

SCOPUL: Formarea unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrică.  

MIJLOC DE REALIZARE: lipire 

 

SUBIECTUL ACTIVITATII: “ Coronița Zânei Toamna ” 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ. 

 

COMPORTAMENTE  VIZATE:  

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;  

2.2.Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți;  

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;  
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3.2. Demonstrează creativitate prin activități 

artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative.  

3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec,joc cu text și cânt, dans etc.  

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să enumere materialele de lucru necesare realizării lucrării; 

O2 - 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. 

       

 METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

       

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  coronițe din  carton, flori,frunze de diferite culori și lipici. 
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Deliman Alina-Luiza 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Copacul  toamna  

CLASA  a II-a  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 culorile calde prin dactilopictură; 

• Să-şi exprime liber trăirile legate de această activitate. 

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 

Mijloace: negativul pentru cântece, carton colorat,acuarele,pensule  

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 unui copac de toamnă şi se discută despre aspectul acestuia, culorile 

frunzelor, covorul multicolor așternut pe pământ etc. Se observă apoi planșa model în care s-a 

folosit ca tehnică de lucru dactilopictura și se stabilesc: materialele şi instrumentele, etapele şi 

tehnicile de lucru ce vor fi folosite în realizarea lucrării.  

             În timp ce lucrează, elevii vor interpreta cântecele despre toamnă învăţate şi vor audia 

fragmentul Toamna de Vivaldi.  

 La sfârșitul orei, lucrările vor fi afișate pe tablă și se va realiza un tur al galeriei. 
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Diaconescu Felicia Elena 

 

JOCUL MATEMATIC – FACTOR DECISIV ȊN CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

 

DIACONESCU FELICIA ELENA 

Prof. înv.primar, Șsoala Gimnazială „Sf. Andrei” 

 

 Vorbind despre jocurile didactice, Ursula Şchiopu preciza că ele „educă atenţia, capacităţile 

fizice, intelectuale, perseverenţa, promptitudinea, spiritul de echipă, de ordine, dârzenie, modelează 

dimensiunile etice ale conduitei.” 

 Şcolarul trebuie să fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult. Munca şcolară 

trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă.” (Revista „Învăţământ primar nr.1-

3\2006, p.172) 

 Activităţile interdisciplinare sunt „activităţi care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de 

activitate unde cunoştiinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin 

intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un 

context integrat. Termenul poate fi asociat cu cel de activitate tematică Diferenţa dintre unitatea de 

învăţare şi activitatea tematică este aceea că o unitate de învăţare urmăreşte atingerea obiectivelor 

de referinţă ale unei discipline, pe când activitatea tematică combină obiectivele de referinţă ale mai 

multor arii curriculare  Abordarea interdisciplinară permite adâncirea reală între discipline. 

 Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative.  

 Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii 

de cunoaştere diverse, de obicei 2-3 discipline, într-o structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii 

agreabile, relaxante. Pornind de la principiul căruia copiii nu fac bine decât ceea ce le place, se pot 

organiza cu succes jocuri didactice, la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei, ca 

activitate de sine-stătătoare. Prin jocuri interdisciplinare li se oferă eleviilor o mai puternică 

motivaţie, sunt solicitaţi în timpul orelor fără ca ei să simtă învăţarea ca pe o povară, li se trezeşte 

dorinţa şi bucuria de a participa la joc. 

 „Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştiinţelor asimilate la situaţii nou-create, 

apropiate de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual, 

pregătesc şcolarii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea.”( Revista „ Învăţământul 

primar” , nr 2-4 , 2002, p. 34) 

 Pentru ca elevii să poată realiza abordări interdisciplinare, este necesar apelul la modalităţi 

de lucru care conduc la exersarea principalelor procese de gândire, a capacităţilor operatorii ale 

gândirii, fără de care nu este posibilă înţelegerea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre 

fenomenele lumii reale. 

 Potrivit teoriei lui Gardner, înţelegerea profundă a conceptelor fundamentale din diferite 

discipline este posibilă acordând elevilor posibilitatea de a le explora printr-o gamă largă de 

inteligenţe 

 Se poate organiza şi desfăşura, în acest sens, o şezătoare matematică. 
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 Pentru a realiza o astfel de lecţie se stabilesc în planificare unităţile de învăţare la care 

conţinuturile se pot aborda interdisciplinar (în general, se pretează lecţiile de consolidare, 

recapitulare şi sistematizare a cunoştiinţelor). 

 

 Este necesar să se aleagă acele strategii didactice care solicită transferul de cunoştinţe de la 

alte discipline.Se selectează conţinuturile în funcţie de clasa la care se desfăşoară activitatea şi de 

capacităţile intelectuale ale elevilor.Se îmbină formele de lucru: activitatea frontală cu cea 

individuală şi pe grupe, utilizându-se mijloacele didactice adecvate.Pentru ca activitatea să fie mai 

atractivă, conţinutul problemelor ce se vor rezolva este scris pe bileţele care se introduc în „ Traista 

cu surprize”, de unde vor fi extrase pe rând de către elevi. Traista poate fi punct de pornire în discuţii 

despre obiceiurile poporului român. 

 Se explică termenul de şezătoare (adunare restrânsă la sate, în serile de iarnă, la care 

participanţii lucrează şi totodată petrec, spunând poveşti, glume, ghicitori , cântece). Conversaţia se 

desfăşoară frontal, se bazează pe valorificarea experienţei de viaţa elevilor, pe cunoştinţe însuşite pe 

căi extradidactice şi este axată pe aspecte ce constituie un transfer către domeniul etno-cultural 

românesc. Urmează extragerea unui bilet de către elevul care citeşte cerinţa. 

 Problema se rezolvă frontal, iar modul atractiv de prezentare a cerinţei elimină inerţia 

intelectuală, asigură optimismul elevului care lucrează fără a fi suprasolicitat, aplicând cunoştinţele 

însuşite în situaţii noi. Un alt elev citeşte cerinţa care se rezolvă prin muncă pe grupe (constituite în 

funcţie de aptitudinile elevilor).„Notaţi titlurile şi autorii unor poezii, basme, cărţi care conţin 

numere.” 

Învăţătorul le comunică elevilor că au posibilitatea să rezolve sarcina de lucru prin cuvinte, desen, 

mişcare sau combinarea acestor mijloace.. 

 În rezolvarea sarcinii au fost implicate diferite inteligenţe şi s-a realizat un transfer către 

limba română. Interpretaţi un cântec care conţine numere. Posibilităţi; „Un elefant”, 

„Numărătoarea” 

 Exemplele pot continua. Densitatea lecţiei se stabileşte în funcţie de ritmul de lucru al 

elevilor, de perioada în care se desfăşoară activitatea, ţinând seama că la final de semestru 

randamentul elevilor scade. 

 Chiar dacă printr-o astfel de activitate se realizează interferenţe cu alte discipline, nu se 

neglijează formarea şi dezvoltarea, la elevi, a capacităţilor de a opera cu numere, de a rezolva 

probleme, de a utiliza limbajul matematic, toate conducând la stimularea gândirii logico-

matematice. 

 Varietatea sarcinilor de lucru, a mijloacelor şi modalităţilor didactice folosite în activităţile 

interdisciplinare, pun elevii în situaţia de a aplica cunoştinţele asimilate în situaţii noi. Ei examinează, 

meditează, formulează idei, exprimă puncte de vedere diferite, cooperează cu colegii, participând 

activ la învăţare. 

 Promovarea interdisciplinarităţii în instruire valorifică informaţia dobândită de elevi şi pe alte 

filiere decât cea şcolară, asigurând înţelegerea, selectarea şi prelucrarea ei, în vederea integrării 

acesteia în structuri cognitive şi achiziţionarea noilor capacităţi. În multe situaţii, mijloacele 

extraşcolare lărgesc orizontul de cunoaştere al elevilor, iar cunoştinţele, astfel acumulate, pot 

constitui temeinice suporturi pentru însuşirea unor noi elemente de conţinut. 
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Dinescu Daniela Mihaela 

 

Titlul activităţii: Culorile toamnei  

Coordonatorul activităţii: Dinescu Daniela Mihaela 

Grupul ţintă: elevii clasei I  A  

Unitatea școlară: Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia 

 

Argument:    

 Toamna este un anotimp plin de culoare și arome. Este anotimpul bogăției și al muncii 

împlinite. Totul în jur exprimă schimbare și  transformare. Trebuie doar să îți faci timp și să observi 

diversitatea de culori, mirosuri și stări.  

 Pornind de la aceste considerente, am propus copiilor ca, pe parcursul unei zile, să observe, 

să descopere, să experimenteze și să creioneze toamna, cu toate frumusețile sale. 

 

Obiective:  

- să descopere schimbări ce au loc în natură, în anotimpul toamna; 

- să observe plante și viețuitoare din mediul apropiat; 

- să își folosească simțurile pentru a cunoaște aspecte ale toamnei (văz, auz, miros);  

- să transpună în lucrări artistice culorile toamnei 

 

Resurse:  

a. umane: 27 elevi, 1 cadru didactic; 

b. financiare: - 

c. materiale: filmulețe informative/de prezentare, planșe didactice, cartoane colorate, frunze, 

acuarele 

 

Descrierea activităţii:  

 Activitatea a debutat cu urmărirea unor materiale informative, referitoare la anotimpul 

toamna.  Apoi, copiii au ieșit în curtea școlii pentru a descoperi plante și viețuitoare, pentru a 

observa schimbările care se petrec în natură. Cu bucurie și interes, au răspuns provocării de a-și 

folosi simțurile pentru a vedea, auzi, mirosi și simți natura.  Au înțeles astfel că aceasta este în 

schimbare și că o pot înțelege mult mai bine dacă sunt atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor.  

 Fascinați de culorile diverse ale toamnei, au adunat frunze de diferite forme și culori, pe care 

le-au folosit apoi în crearea unor spiriduși de toamnă și pentru ornarea clasei. Au realizat lucrarea 

plastică cu titlul ”Copăcelul toamnei”, în care au încercat să surprindă diversitatea de culori, specifică 

anotimpului.  

 

Rezultate aşteptate:  

a. dezvoltarea simțului de observație;  

b. exprimarea creativității și a originalității;  

c. receptivitate față de diverse activități desfășurate în școală 
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Modalităţi de evaluare a activităţii:  

a. poze din timpul activității; 

b. expoziție de lucrări 

 

Rezultate înregistrate: album foto, expoziție de lucrări plastice, pavoazarea clasei 
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Dinu Dana Elena 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,PARFUM DE TOAMNĂ” 

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE ,,ALBINUȚELE VESELE” 

CADRU DIDACTIC: DINU DANA-ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRACHE CERNĂTESCU”, LOCALITATEA CERNĂTEȘTI, 

JUDEȚUL DOLJ 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  

 Împreună cu preșcolarii grupei mijlocii Albinuțele am hotărât să realizăm o activitate în 

cadrul domeniului experiențial Om și societate, categoria de activitate- Activitate practică. Tema 

activității a fost Parfum de toamnă, mijlocul de realizare lipire iar tipul activității formare de priceperi 

și deprinderi. 

 Activitățile specifice domeniului Om și societate sunt unele dintre cele mai îndrăgite 

activități de către copii. Prin aceste lucrări copilul se exteriorizează, își prezintă trăirile interioare și își 

exprimă practic atitudinile. 

 În cadrul momentului organizatoric s-au asigurat condițiile necesare desfășurării activității: 

aranjarea mobilierului, pregătirea materialelor necesare realizării temei, aerisirea sălii de grupă. 

 Reactualizarea cunoștințelor s-a realizat pe baza conversației euristice dintre educatoare și 

preșcolari referitoare la aspectele caracteristice anotimpului toamna.  

 Captarea atenției s-a realizat prin prezentarea unei scrisori surpriză, trimisă de Zâna Toamnă, 

care a cerut ajutorul copiilor pentru a-și reface grădina de flori. 

 Dirijarea învățării a debutat cu prezentarea și analiza modelului educatoarei. În cadrul 

explicării și demonstrării modului de realizare al lucrării s-a insistat pe tehnica de lucru și pe criteriile 

de reușită. Înainte de a începe realizarea lucrării, preșcolarii au fost rugați să execute câteva exerciții 

pentru încălzirea mușchilor mici. 

 După ce le-au fost explicați pașii care trebuie urmați în realizarea lucrării, preșcolarii au 

lucrat tema, menționându-le să ceară ajutorul în caz de nevoie. Pe parcursul activității am repetat 

copiilor să lucreze ordonat și curat, păstrând aspectul estetic al lucrării. Am urmărit modul de lucrul 

al fiecărui copil și am intervenit în cazul în care aceștia au avut nevoie de ajutor. 

 După finalizarea lucrării, am recurs la turul galeriei, pentru evaluarea și autoevaluarea 

lucrărilor copiilor. Albinuțele au fost încurajate să numească lucrarea care le-a plăcut cel mai mult și 

să precizeze criteriile de reușită care au fost respectate în cadrul lucrării. 

Încheierea activității a constat în înmânarea unor stimulente în formă de flori. S-au făcut aprecieri 

verbale generale și individuale asupra modului de desfășurare a activității. 
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Dobai Marinela 

 

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

Prof. înv.primar: Dobai Marinela 

 

,,CARNAVALUL  TOAMNEI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nr. 

crt. 

Activitate Loc de 

desfăşurare 

Interval 

orar 

Responsabili 

1 Pregătirea activităților, stabilirea 

planului de desfășurare a 

evenimentelor cu Carnavalului 

Toamnei 

Sala de clasă  

Luna 

octombrie 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare 

2 Pregătirea produselor specifice 

anotimpului toamna ce vor fi aduse 

pentru expunere. EXPOZIŢIE 

Curtea şcolii  

08:00 – 

09:30 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare 

3 -Confectionarea de măşti, costume 

pentru carnaval şi coroniţe 

-Degustare de fructe, legume și 

produse realizate din acestea 

Sala de clasă 

Acasa cu 

părinţii 

 

Luna 

octombrie 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare 

4. Parada costumelor de carnaval: 

-activităţi specifice: parada costumelor 

de carnaval în oraşul Jibou; 

-realizarea de fotografii si filmări, care 

vor fi expuse la Panoul şcolii sau pe 

site-ul şcolii 

Şcoala 

noastră 

Oraşul Jibou 

 

10:00 – 

10:30 

 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare 

5. Realizarea dansului  

-activităţi specifice: elevii împreuna cu 

doamnele învăţătoare realizează dansul 

toamnei, melodie „Toamna” - 

Lollipops 

 

Curtea şcolii 

 

10:30 – 

12:00 

Cadrele 

didactice 

coordonatoare 
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Dobra Carmen Mădălina 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL –  FRUMUSEȚEA TOAMNEI 

Prof. înv. primar: Dobra Carmen Mădălina 

Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea 

 

Toamna a sosit și odată cu ea spectacolul de culori care ne binedispune și ne face mai visători, mai 

creativi... Frumosul din natură are o influență binefăcătoare asupra copiilor. Ei trebuie să observe și 

să se apropie cu emoție de spectacolul sublim al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu 

sensibilitatea. 

Menirea noastră, a dascălilor este de a forma personalitatea copiilor prin frumosul existent în 

natură, în artă, astfel încât aceștia să devină consumatori și creatori de frumos.  

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extraşcolare în şcoală şi în comunitate, pe baza 

proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate 

a activităţii didactice. 

Am derulat în acest semestru, în luna septembrie, un proiect educativ - Frumusețea toamnei, prin 

intermediul căruia am urmărit consolidarea cunoştinţelor elevilor despre toamna și stimularea  

imaginaţiei creatoare. 

Obiectivele proiectuluiau fost: 

- însușirea și consolidarea cunoștințelor despre caracteristicile anotimpului toamna; 

- 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. 

Grupul țintă a fost reprezentat de elevii clasei a III-a. Tot ei au fost și beneficiarii proiectului, alături 

de cadre didactice și părinți. 

Activitățile proiectului: 

1. Toamna în culori (pictură) 

Cunoscând diverse tehnici de realizare a compozițiilor plastice, copiii au primit cu entuziasm tema de 

lucru, dând frâu liber imaginației creatoare. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse.  

2. Pomi arămii (colaj) 

Elevii au ales materialele de lucru pentru colaj și, influențați de cântecele audiate, de textele literare 

citite, de poeziile despre toamnă, au conceput lucrări deosebite. 

A fost realizată o expoziție cu lucrările elevilor. 

3. Micii poeți (cvintete) 

Elevii au avut posibilitatea să devină mici poeți realizând cvintete. Acestea conțin cinci versuri care 

respectă cinci reguli, cu scopul de a sintetiza conținutul unei teme abordate. Creativitatea nu s-a 

lăsat așteptată, iar elevii au realizat cele mai frumoase cvintete despre toamnă. 

 Ei au fost cei care au apreciat și au evaluat lucrările. Au dovedit că în orice situație pot fi 

creatori de frumos. 
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 Monitorizarea și evaluarea proiectului a constat în valorificarea potențialului creativ prin 

realizarea unei expoziții la nivelul școlii și a unui CD cu imagini surprinse în timpul activităților. 

Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu 

atât asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra 

construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. 

O parte din roadele muncii copiilor 
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Domășnean Alina Simona 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Emoții de  toamnă” 

 

CLASA/GRUPA:   I B Step by Step 

 

CADRU DIDACTIC: Domășnean Alina Simona 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

       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. 

     Contactul nemijlocit cu mediul oferă copiilor multiple si noi posibilităţi de cunoaştere a unor 

aspecte din natură, legăturile dintre acestea, cauzele care le determină şi urmările care le au. 

     Prin intermediul acestui proiect voi încerca să-i “înarmez” pe copii cu cunoştinţe precise, lărgindu-

le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta si de a descoperi relaţiile dintre 

fenomene. 

     Pentru oameni , toamna este anotimpul recoltei , al adunării roadelor. Pentru natură , toamna 

este o perioadă a insămânţării , a risipirii in cele patru vânturi. 

 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. Am privit îndeaproape frunzele copacilor, atât 

cele aflate pe crenguțele mai joase cât și cele așternute în jurul trunchiurilor copacilor, am pipăit și 

mirosit aceste frunze, am adunat în coșulețe frunze și ghindă, am observat că vremea s-a răcit și că 

păsările au plecat, că fluturii nu se mai văd pe nicăieri și că florile s-au ofilit, iar iarba și-a schimbat 

culoarea... 

 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.  
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Doncu Elena Cristina 

 

Mărul  dulce si gustos 

 

Profesor  învățământ preșcolar DONCU  ELENA CRISTINA 

                                                                                      GRĂDINIȚA NR.35 BUCUREȘTI    

Grupa mijlocie “Buburuzele” 

Domeniul experiential:Domeniul Estetic-Creativ 

Forma de realizare:Stampilare 

Scop: 

• formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,pictură: 

• stimularea expresivitătii si a creativitătii prin desen,pictură  

Materiale necesare: 

• Un măr potrivit (nici prea mare, nici prea mic); 

• Acuarelă/ Guașă (orice culoare dorești); 

• Coală A4 / A3 cartonată; 

• Pahar cu apă; 

• Pensulă  

 

Pasul 1: 

Taie pe jumătate mărul, după ce l-ai spălat 

 

Pasul 2: 

Aplică acuarelă pe toată suprafața mărului 

Sau…. 

Poți introduce jumătatea de măr direct în culoare, dacă ai la dispoziție o farfurie          

 

Pasul 3: 

Ștampileazăăă! 
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Felicitări Buburuzelor! 
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Dragomir Emilia 

 

Unitatea de învăţământ : Liceul  Teoretic  „C. Noica”  Sibiu , Structura Betania 

Prof înv primar:  DRAGOMIR  EMILIA 

Disciplina : Arte vizuale şi abilităţi practice 

Clasa I 

Tema activităţii:  Bogăţiile  toamnei 

Scopul activităţii: Stimularea creativităţii prin activităţi practice cu materiale din natură (frunze)  

                              şi hartie colorată; dezvoltarea simţului estetic 

Tehnici folosite: -tehnica colajului din hârtie 

                            -tăiere pe contur şi lipire 

                           -lucrări cu frunze: lipire, ştampile 

Desfăşurarea activităţii: 

       Activitatea ce armează a fi descrisă s-a desfăşurat pe parcursul a 3 ore.  Fiecare oră a debutat cu 

o discuţie liberă despre anotimpul toamna, reliefând bogăţia ei de culori, de roade ale pământului  

cu care suntem binecuvântaţi fiecare dintre noi de Dumnezeu.  Elevii au fost conştientizaţi de  faptul 

că spectacolul de culori cu care toamna ne încântă privirile,  ne hrăneşte sufletul şi ne dă o stare de 

bucurie şi fericire, chiar dacă anotimpul vine şi cu un oarecare disconfort termic şi fenomene 

meteorologice pe care nu le iubim prea mult.   

       În prima oră,  am vorbit despre roadele pământului, fructe şi legume (denumire, formă, culoare)  

şi despre importanţa lor în alimentaţia omului. Am cântat apoi „Cântecul toamnei” şi am făcut 

exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.  

       Copiii au lucrat colaje cu hârtie colorată, fructe de toamnă (pere, dovlecei).  

       Colajul este o tehnică de rupere a hârtiei si  lipire a  bucăţelelor rupte  pe o formă plană.   

       Apoi, prin tăiere şi lipire, am umplut un coş cu mere rumene.  

       În a doua oră,  mai întâi am purtat discuţii despre peisajele frumoase pe care toamna le ţese în 

fiecare colţ din natură, despre împortanţa copacilor  în sănătatea oamenilor şi a planetei, precum şi 

despre cauza  colorării şi căderii frunzelor.  În prealabil şi-au presat cele mai frumoase frunze. Au 

realizat prin tehnica lipirii frunzelor o lucrare „Copacii toamna!” şi un tablou cu frunze.  

      În a treia oră  au realizat ştampile cu frunze. Din discuţiile  purtate  despre alegerea nuanţelor de 

culori ce urmează a fi folosite, copiii au înţeles că lucrările lor trebuie să redea cât mai bine realitatea 

toamnei.  

      După fiecare activitate, în pauză, frunzele s-au transformat în  jucării cu care ne-am jucat şi ne-am 

relaxat.  Bucuria a fost maximă! 

       Mulţumim, Doamne, pentru acest anotimp bogat si minunat! 
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Dragoș Alexandra Elena 

 

SIMPOZIONUL ”RAPSODII DE TOAMNĂ” 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: FESTIVALUL RECOLTEI DE TOAMNĂ 

CLASA: PREGĂTITOARE A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OCTAVIAN GOGA”, BAIA MARE 

CADRU DIDACTIC: DRAGOȘ ALEXANDRA MARIA 

DURATA: 4 ORE 

RESURSE UMANE: 25 ELEVI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Elevii clasei au fost împărțiți în două grupe, cea a fructelor , respectiv cea a legumelor, 

aducând fiecare un coș specific. Au identificat atât legumele cât și fructele specifice anotimpul 

toamna, le-au pipăit, le-au mirosit , iar unele au fost chiar gustate.  

 Pentru ca activitatea sa fie mai interesantă s-a făcut o trecere la jocurile dinamice , specifice 

echipelor,  în care un membru din fiecare grupă a fost desemnat pentru a participa la jocurile 

propuse. Primul joc a fost reprezentat de o  întrecere printre jaloane cu un dovleac. Pentru a liniștii 

participanții, cel de-al doilea joc a constat într-o degustare a frcutelor și legumelor de toamnă fiind 

legați la ochi. Menținând spiritul  viu al ștafetelor , în cadrul celui de-al doilea joc, elevii au fost 

provocați să ducă o lingură plină cu boabe de struguri în gură .  Primul ajuns la lina de sosire a fost 

desemnat câstigător. 

 Întreaga activitate a fost gândită astfel încât să activeze toate simțurile copiilor și să aducă 

natura cât mai aproape de suflete. Cu ajutorul frunzelor uscate din natura, adunate de către elevii și 

puse la presat, cu zile în urmă, am decorat un arici sprinten.   

 Implicarea părinților în activitățile școlare reprezintă un punct important în evoluția 

întregului sistem de învățământ, astfel că au făcut și ei parte din această activitate, într-un mod 

indirect, pregătind o tartă cu mere, dovleac plăcintar la cuptor și mustul cel gustos și îmbietor.    

Orice festival reprezintă o atmosferă de sărbătoare și cum orice sărbătoare înseamnă dans, joc și 

muzică , am dansat și am cântat. Cântecul fredonat, specific anotimpului toamna a fost ” A, a, a , 

acum e toamnă da” , reușind sa facem și o horă veselă pe versurile cântecului ”Toamna coace 

merele”. 

 La sfârșitul activității elevii au fost felicitați și recompensați cu o diplomă.  
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Dulgheriu Paula Veronica 

 

Dovleacul- o comoară a Toamnei 

Prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei 

 

 Ce mult ne plac plimbările prin parc în zilele însorite de toamnă, când frunzele arămii se 

aștern sub picioare și ne însoțesc triluri de păsări cântătoare. Cele care nu ne părăsesc în sezonul 

rece. Un alt mod plăcut de a ne bucura de aceste zile însorite și călduroase este timpul petrecut în 

grădină, culegând ultimele „daruri" oferite de natură. Toamna este un anotimp minunat, frumos și 

bogat, o perioadă unică din an învăluită de culori calde, gusturi diverse și experiențe de neuitat. 

 Iar fluturașii clasei a III-a de la Școala Gimnazială nr. 1 Vadu Moldovei au descoperit o 

comoară a toamnei: dovleacul! Și au fost curioși să îi afle povestea: 

  „ A fost odată un dovleac fermecat, un dovleac magic, venit de foarte departe, tocmai de pe 

celălalt tărâm, un dovleac năzdrăvan, cu care se mândreau fetele de împărat, dar mai ales 

Cenușăreasa cea cu condurii de aur… și care, în fiecare seară, pe toți copiii cei cuminți îi purta în 

minunata lume a poveștilor… ” 

 Descoperindu-i povestea, copiii au pornit la lucru: au sculptat, au pictat, au împodobit 

dovleci.  Apoi au ales cel mai frumos dovleac, cel mai hazliu, cel mai fioros și cel mai dulce.  

 Cei mai talentați elevi au fost răsplătiți cu diplome și dulciuri. 
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Dumitru Alina 

 

CLASA: a II-a  D 

CADRU DIDACTIC: DUMITRU ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argument 

„Toamna este o a doua primăvară când fiecare frunză este o floare.”  spunea Albert Camus .Este 

unul dintre cele mai îndrăgite anotimpuri , care i-a inspirat chiar și pe marii scriitori. 

      Cu voioșia caracteristică , copiii au admirat culorile toamnei, încălziți de un soare blând și 

melancolic.Au fost surprinși să afle că vor crea la ora de AVAP un soare al lor , ce le va reprezenta 

zâmbetul inocent de copil. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Cultivarea simțului artistic 

• Dezvoltarea creativității , expresivității și sensibilității artistice 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• să manifeste interes pentru activitățile propuse 

• să selecteze materialele necesare după criteriile date  

• să realizeze colajul 

MATERIALE: Carton colorat A4 , frunze , foarfecă , lipici 

LOCUL: Sala de clasă 
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Dumitru Angelica 

 

Argument 

 

 Putem să ne jucăm cu materialele din natură în orice anotimp, fiecare are farmecul său, însă 

toamna are ceva special. Ghindele, castanele, conurile seamănă cu nişte jucării şi pot fi folosite în 

diferite activităţi sau pot deveni material didactic. Frunzele, au culori cum nu găseşti în alte 

anotimpuri, sunt sursă de inspiraţie în pictură. Materialele din natură pot fi la îndemâna oricui. 

Îmbinând utilul cu plăcutul, cu o plimbare în parc putem rezolva problema.                                                                                                                  

 Activităţile în care folosim materiale din natură sunt o modalitate de a transmite copiilor 

ideea de frumos şi astfel sunt încurajaţi să-şi exprime liber creativitatea. 

 

ANGELICA DUMITRU- Prof. înv. preşcolar 

Unitatea de învăţământ: Şc Gimnazială Tichileşti- Grădiniţa cu PN Tichileşti 

Localitatea: Tichileşti 

Grupa: Mare PN 

Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „Toamna în satul meu” 

Tema săptămanală: „Culori de toamnă” 

Tema zilei: „Daruri pentru Zâna Toamna” 

Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi 

Scopul activităţii: Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii 

cu materiale din natură. 

 

La începutul activităţii, la ”Întâlnirea de dimineaţă” am purtat o scurtă discuţie despre anotimpul 

toamna. Cu ce daruri a venit la noi toamna, ce alte caracteristici mai ştim despre acest anotimp, ce 

observăm în drum spre grădiniţă sau atunci când ne plimbăm în parc. Vom descoperi materialele la 

Centrul Tematic şi le voi spune că ne vom juca cu materiale naturale şi vom confecţiona  decoraţiuni 

de toamnă cu care vom decora sala de grupă şi o vom bucura pe Zâna Toamna.  

Activitatea se va desfasura la centrul Ştiinţă unde fiecare copil îşi va alege frunze de mărimi şi forme 

diferite, după care la centrul Artă vom picta frunzele (care încă sunt verzi) în culorile toamnei. Cât 

timp ele se vor usca vom lega crenguţele la capete pentru a realiza un triunghi. Cu ajutorul firelor 

(mohair, lână, etc), copiii vor înfăşura triunghiul până îl vor acoperi. Din frunzele pictate şi smocul de 

lână vor realiza decoraţiunea de toamnă, lipindu-le după cum doreşte fiecare. 

Copiii au fost încântaţi de lucrările lor şi le-au asezat în spaţiul destinat anotimpului de toamnă. În 

final am cântat şi am dansat ”Galbene şi roşii frunze”.  

 

Materiale folosite: frunze verzi de diferite forme şi mărimi, crenguţe, smocuri de lână brută, 

fire(mohair, lână, etc),acuarele, lipici. 

 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, instructajul oral 
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Duțuc Mirela Magdalena 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Felul activitatii: Activitate integrată - evaluarea cunoștințelor 

Data: 11.IX.2022 

Tema: Frumusetile și bogățiile Toamnei 

Cadru didactic: DUȚUC MIRELA-MAGDALENA 

Școala Gimnazială Nr. 6 SUCEAVA 

Clasa I, 22 elevi 

Obiectiv cadru 

• Dezvoltarea capacității de cunoastere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 

stimularea curiozității pentru investigarea lui. 

• Dezvoltarea creativității, a dragostei pentru natură și frumos și a expresivității limbajului. 

Obiective de referință 

• să recunoască și să descrie verbal și /sau grafic anumite schimbări și transformări din mediul 

apropiat; 

• să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum și interdependența 

dintre ele; 

• să realizeze zâna TOAMNĂ, desene cu roadele toamnei, magia toamnei printr-un copac 

decorat cu frunze lucrate/colorate și apoi decupate. 

Exemple de comportamente 

Explorarea mediului: Convorbire :”Toamna și roadele ei”; 

-să descrie schimbările care se produc în natura în anotimpul toamna; 

-să identifice și să denumească fructe, legume și flori care se întâlnesc în acest anotimp; 

-să precizeze cum ne pregătim roadele toamnei pentru anotimpul rece; 

AVAP : ,,ZÂNA TOAMNĂ”- colaj, ,,Coșul Toamnei”- pictură, Copacul magic al toamnei – pictură + 

decupaj/lipire, frunze 

-să picteze coșuri cu fructe și legume; 

-să realizeze peisaje de toamnă, respectând cerințele date, încadrând corect în pagină; 

-să lucreze în echipe, contribuind la realizarea Zânei Toamna și a copacului magic; 

-să păstreze acuratețea lucrărilor. 

Strategii didactice : 

Metode si procedee :observația, explicația, exercițiul, conversația, demonstrația. 

Mijloace : imagini cu anotimpul toamna, cartoane colorate , planșă cu fructe si legume, modele de 

decupate , lipici , jetoane cu fructe , legume si flori de toamna, scrisoare. frunze în culorile toamnei. 

Forme de organizare :Individual , pe grupuri mici . 

Bibliografie : 

Laurenția Culea,”Aplicarea noului Curriculum pentru educația timpurie-o provocare?”, ed. Diana 

Laurenția Culea , Angela Sesovici, Filofteia, Grama, Mioara Pletea.-Activitatea integrata din școală-

Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, ed. DPH, 2008 
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Nr. 

crt. 

Secvența    

didactică 

      Conținutul abordat      Strategii    Evaluare 

1. Moment 

organizatoric   

          Se pregătesc materialele pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității 

          Când au venit la școală, copiii  vor găsi 

în fața clasei un coș cu fructe, unul cu 

legume, flori de toamnă în vază și un plic 

între flori. 

           Copiii vor intui ceea ce vom face în 

oră, după care le voi citi scrisoarea de la 

Zâna Toamna (Anexă ) 

-Explicația , 

conversația, 

observația 

-Scrisoare , Cos cu 

fructe , legume , 

frunze si flori 

-aprecierea 

verbala a 

răspunsurilor 

copiilor 

2. Anunțarea temei și 

a conținutului 

         Atunci haideți copii să dăm curs 

provocării la care ne-a supus Zâna Toamnă 

și să realizăm desenele cu fructe si legume, 

peisajele de toamnă, copacul magic și pe 

Zâna Toamnă. 

Conversația , 

explicația 

Aprecieri 

verbale 

3. Desfășurarea 

activității 

         Se va face încălzirea prin jocul cu text 

si cant ”Bate vântul frunzele”. Apoi vom 

imita picăturile de ploaie , foșnetul 

frunzelor , după care prin metoda mâna 

oarbă copiii vor extrage cate o frunză dintr-

un coșuleț, iar în funcție de culoarea frunzei 

extrase vor merge la mesele amenajate 

corespunzător cerințelor zânei (frunza roșie 

– masa unde copiii vor desena fructe și 

legume, frunza galbenă – masa unde copiii 

vor picta peisaje , frunza verde – masa 

unde copiii vor realiza Copacul magic, iar 

cea portocalie – masa unde copiii vor 

realiza Zâna Toamnă. 

          Copiii se vor deplasa către un mesele 

pregătite cu materiale și vor începe sa 

realizeze dorințele zânei. Cei care vor lucra 

copacul magic și zâna, cu ajutorul 

învățătoarei vor așeza colile mari de hârtie 

pe niște panouri, pentru a se lucra mai ușor. 
 

Conversația , 

explicația , 

problematizarea , 

exercițiul 

- imagini cu 

anotimpul toamna, 

foi A4, fructe si 

legume, frunze 

decupate, coli de 

hârtie, acuarele, 

pensoane, apă, lipici, 

frunze uscate și 

presate 

Expunerea 

lucrărilor 

4. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

        Pe tot parcursul activității copiii vor 

răspunde la întrebările învățătoarei, legate 

de toamnă și vor respecta mereu indicațiile 

date pentru realizarea temelor. Fondul 

muzical cu cântece de toamnă vor motiva 

elevii la lucru. 

-Explicația , 

problematizarea, 

exercițiul 
 

Oferirea de 

stimulente în 

urma 

aprecierilor 

verbale ale 

învățătoarei 
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Dragii copii, bine v-am găsit!  

Mi-a șoptit vântul cald de toamnă că sunteți niște copii isteți și foarte pricepuți. Am auzit că ați 

învățat multe lucruri frumoase despre mine. Nu vreau să mă laud , însă este adevărat ca sunt un 

anotimp foarte bogat, în care oamenii culeg roade. 

Eu dau frunzelor cele mai frumoase culori. Știți ce culori au frunzele toamna?.. 

Ei, ca să mă conving, că într-adevăr sunteți niște copii isteți și pricepuți, vă provoc la o activitate 

interesantă, numită Frumusețile și bogățiile toamnei. V-am adus în clasă roadele pe care le culeg 

oamenii și reginele toamnei, crizantemele. Vreau să pictați aceste bogății din coșuri și să realizați un 

copac magic cu frunze decupate și frumos ornate. În finalul activității vă provoc în a mă realiza pe 

mine, zâna Toamnă, așa cum vă imaginați voi că sunt. 

Pentru că-mi sunteți tare dragi, v-am lăsat și un coș cu bunătăți. Vă pup și abia aștept să aflu vesti de 

la voi, despre cum v-ați descurcat. Spor la lucru! 

                                                                                                      Cu drag, Toamna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Încheierea 

activității 

         Activitatea se finalizează prin fixarea 

temei activității și a conținutului acesteia. 

Voi face aprecieri cu privire la modul în care 

s-a desfășurat activitatea, la participarea 

copiilor și la lucrările realizate de aceștia. 

Împreună vom compune o scrisoare 

adresata Zânei Toamna , prin care-i 

mulțumim pentru provocare și pe care o 

invităm să vină să vadă ceea ce au lucrat 

copiii clasei I. Dar până atunci îi vom trimite 

poze cu expoziția lucrărilor. 

 
Scrisoare 

adresata 

toamnei 
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Enache Elena 

 

Denumirea activității: Toamnă ești grozavă! 

Profesor: Enache Elena  

Unitatea de învățământ: Șc. Gim. Nr. 1 Buturugeni 

Tipul activității: Activitate de dezvoltare și argumentare  

Durata activității: 50 minute 

Clasa: a VIII-a 

Dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării prin oferirea de 

argumente pro și contra și  exprimarea preferințelor 

 

ARGUMENT: Toamna reprezintă o stare mixtă de sentimente. Ea reprezintă atât începutul, 

începerea școlii, începutul unor zile mai scurte și răcoroase, începerea strângerii recoltelor, cât și 

sfârșitul verii și al vacanței. Toamna are multe părți frumoase ce trebuie scoase în evidență în lucrul 

cu elevii. 

 

Scopul activității:  

• Dezvoltarea capacității de a exprima propriile opinii în legătură cu toamna 

• Valorificarea potenţialului argumentativ prin intermediul dezbaterilor;  

• Cultivarea sensibilităţii școlarilor 

 

Obiective: 

 La sfârșitul activității elevul va fi capabil: 

 - Să denumească caracteristiciile toamnei, activități de toamnă în grădină, la curte, la câmp, migrația 

păsărilor 

- Să argumenteze motivele pentru care toamna este un anotimp roditor sau nu  

- Să povestească despre sărbătorile specifice toamnei 

 - Să vorbească despre tranziția  căldură-frig, schimbările survenite din cauza scăderii temperaturilor, 

hainele specifice perioadei 

- Să lucreze individual și în echipă 

 

Materiale necesare: 

• post-it-uri 

• planșă poster 

• diplomă atelier:  Toamnă ești grozavă! 

• poze 

Produs: 

• poster fact file toamnă  

 

Descrierea activității: 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

139 

Elevii lucrează individual, activitatea desfășurându-se la comun, aceștia răspund la întrebări de 

genul: Este toamna anotimpul vostru preferat?; Ce înseamnă toamna pentru voi?; Ce se întâmplă 

toamna?; Care sunt sărbătorile specifice toamnei?; Care este sărbătoarea voastră preferată de 

toamnă?; etc. 

Fiecare categorie de întrebări este scrisă de către elevi pe post it-uri, acestea fiind lipite pe o planșă – 

poster. 

La finalul întrebărilor vom avea un poster fact file cu informații personalizate în funcție de 

preferințele elevilor. 

La finalul activității elevii vor primi câte o diplomă pentru participarea la atelierul Toamnă ești 

grozavă! 
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Fanea Ramona Elena 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Zâna Toamna  aduce flori 

CLASA :  a III- a B  

CADRU DIDACTIC : Fanea Ramona Elena 

UNITATEA ȘCOLARĂ :  Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Activitatea s-a desfășurat în primele săptămâni de școală, după ce am reușit să parcurgem 

primele ore de Științe ale naturii, o materie cumva nouă pentru fluturașii clasei a III a . Am pus mare 

accent pe învǎţarea prin descoperire, activitǎţile desfǎșurate fiind mereu noi, surprinzǎtoare și 

antrenante pentru copii, așadar am dorit să închei acea unitate printr-o activitate practică, în curtea 

școlii , unde am plantat crizanteme.   

 Florile sporesc în mod cert frumusețea unei curți, datorită coloritului impresionant, iar 

misiunea lor a fost de a demonstra că putem amenaja un loc în curte, ce să atragă atenția colegilor 

mai mari si mai mici.  

 Elevii au avut diferite sarcini ; unii s-au trudit cu așezarea jardinierelor, alții cu umplerea 

acestora cu pământ.  În imediata lor apropiere s-au postat floraresele clasei ce au fost responsabile 

cu plantatul , ca mai apoi, fiecare floare să fie “botezată” cu apă, , din partea altei echipe. Ultima 

echipă s-a ocupat de curățenie, ca în urma lor să rămână totul în ordine.  

Activitatea a fost una foarte antrenantă, au lucrat cu mare plăcere în echipă. 
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Făcăleț Daniela 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Culorile toamnei 

CLASA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Prof. inv. primar Făcăleţ Daniela 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 2 Poiana Comarnic 

DURATA: 2 săptămâni 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

ARGUMENT: 

         Armonia naturii, manifestată 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 IV–a , învăţătoare 

 

RESURSE MATERIALE: prezentări Power Point, hârtie glacế, foarfece, lipici, creioane colorate, 

acuarelă, materiale din natură (frunze uscate şi presate), diplome 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE:  

 “Soarele la apus” – amprentare cu frunze 

 “ Mesteacănul”, “Păsări călătoare”, “Iepuraşul”, “Faţa veselă” – colaj din hârtie glacė şi materiale din 

natură; 

 

EVALUARE: 

Expoziţii cu lucrările copiilor/ diplome 
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Fălăitar Alina 

Sînzianu Ramona Daniela 

 

PROF. INV. PREȘCOLAR SÎNZIEANU RAMONA DANIELA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FĂLĂITAR ALINA 

 

GRĂDINIȚA: COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC „ REGINA MARIA” DEVA 

GRUPA MARE/26 PREȘCOLARI 

PROIECT TEMATIC: RAPSODII DE TOAMNĂ 

DURATA PROIECTULUI: 10-21.10.2022 

ARGUMENT: Tot ceea ne înconjoară se transformă constant. Natura devine sursă principală a 

experiențelor directe de învățare. Este un loc magic în care poți experimenta nesfârșite situații de 

învățare. Folosindu-ne de toate simțurile dar și impulsionați de dorința de cunoaștere nestăvilită a 

ceea ce numim copil și copilărie, considerăm că o frumoasă călătorie sub mantia arămie a 

anotimpului toamna ne va deschide noi orizonturi pentru a înțelege și proteja mediul nostru de 

viață, pentru a înțelege frumusețea și bogăția fiecărui moment al timpului, indiferent de anotimpul 

în care ne aflăm. 

SCRISOARE DE INTENȚIE: „Stimați părinți peregrini alături de noi prin acest peisaj mirific al toamnei, 

vă informăm că în perioada 10-21.10.2022 vom desfășura proiectul tematic „RAPSODII DE 

TOAMNĂ”. Sunteți invitați să luați parte direct și indirect la periplul nostru în descoperirea celor mai 

frumoase și interesante rapsodii de toamnă! 

Cu drag, educatoarele și preșcolarii grupei mari ai CNP Regina Maria din Deva! 

EVENIMENT DE DESCHIDERE: Prima activitate derulată în cadrul proiectului a constat într-o scurtă 

ieșire prin împrejurimile școlii unde am putut observa natura în toată splendoarea ei. Copiii au fost 

îndemnați să folosească toate simțurile pentru a descoperi cât mai multe aspecte ale acestui frumos 

anotimp. Jocul cu frunzele, exerciții de respirație sub nesfârșitul cer, ascultarea foșnetului frunzelor 

sub piciorușe, atingerea firelor de iarbă acoperite cu brumă, observarea unui cuib de păsărele, ploaia 

de  frunze la adierea ușoară a vântului, norii mișcători, mirosul asfaltului acoperit de picături de 

ploaie, textura alunecoasă a unei băncuțe din curtea școlii acoperită de apa rezultată în urma ploii, 

temperatura apei din bălțile formate etc. În urma acestei observării directe de tip outdoor, am reușit 

să trezim curiozitatea preșcolarilor pentru tot ceea ce înseamnă anotimpul toamna, astfel că am 

stabilit de comun acord cu aceștia aprofundarea diferitelor aspecte ale toamnei pe care le-am 

identificat în natură. Am planificat pentru întreaga perioadă diverse activități didactice outdoor și 

indoor, sub diverse forme de realizare, pentru toate tipurile de activități prevăzute de Curriculum 

pentru Educație Timpurie. 

DȘ: „Ce ne aduce toamna”- lectură după imagini; „De-ale toamnei”- observare; ”Cum se formează 

ploaia” – experiment; „Reactualizarea cunoștințelor și deprinderilor matematice de a constituii 

mulțimi după diverse criterii, ordonarea acestora, așezarea lor în diferite poziții spațiale, cu obiecte 

din natură; 

DLC: „Toamna aurie”- memorizare; „Povestea rochiței arămii” -poveste creată; „Spune ce am adus în 

coș!„ – joc didactic; 
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DOS: „Rita, micuța furnică gospodină” – povestirea educatoarei; „Eu simt, tu simți, ei simt” – joc 

didactic; 

„Rochița toamnei” – lucrarea colectivă; „Peisaj tomnatic” – lipire (tehnica mozaic); „Chipul 

Toamnei”- lipire elemente din natură; 

DEC: „Pădurea în anotimpul toamna” – pictură; „Fructele toamnei”- desen decorativ; „Copaci în 

culori de curcubeu”- modelaj; „Ploaia” – cântec; „Toamna aurie”- joc muzical; „Toamna de Vivaldi” – 

audiție; „Stropi de ploaie” – exerciții de percuție 

DPM: jocuri și exerciții de dezvoltarea a deprinderilor motrice de bază, mers, alergare și săritură – 

„La plimbare pe cărare”, „Sari peste buștean!”, „Mergem pe potecă”, „ Ne jucăm cu frunze” 

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE: „Carnavalul toamnei: - expoziții cu lucrări realizare în cadrul proiectului, 

împărtășirea emoțiilor trăite de către preșcolari pe tot parcursul derulării proiectului. 
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Felderă Bianca 

 

TEMA ACTIVITĂȚII ”Ariciul” - lucrare colectivă 

CADRU DIDACTIC: prof. psihopedagog FELDERĂ BIANCA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr1 Sibiu  

DATA: 19 octombrie 2022  

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă  

CLASA: a VIII-a (4 elevi cu cerințe educaționale speciale: dizabilitate intelectuală, autism infantil, 

tulburări emoționale și de comportament, dificultăți de învățare) 

DURATA ACTIVITĂȚII: 2 ore  

SCOP: creșterea conștientizării elevilor privind necesitatea protejării mediului înconjurător, a 

reciclării și reducerii risipei, prin realizarea unei lucrări decorative colective, cu ajutorul materialelor 

naturale și reciclabile; 

 

COMPETENȚE:  

-consolidarea cunoștințelor despre anotimpul de toamnă; 

-dezvoltarea abilităților practice și de lucru în echipă prin realizarea unei lucrări colective;  

-dezvoltarea sentimentului de dragoste față de natură prin formarea unor priceperi și deprinderi de 

îngrijire și ocrotire a acesteia; 

TIPUL ACTIVITĂȚII: opțional interdisciplinar -Educație ecologică și de protecție a mediului  

EVALUARE: analiza produsului final (lucrare colectivă) 

RESURSE MATERIALE: materiale naturale (conuri, castane, ghinde, frunze, nisip sau pietriș fin), 

materiale reciclabile (sticlă plastic, fir textil, carton), lipici, silicon. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Anterior desfășurării activității propriu-zise, cu ocazia unei vizite în parc, elevii observă schimbările 

naturii specifice anotimpului de toamnă, flora și fauna zonei și strâng materiale naturale disponibile 

(conuri mici, ghinde, frunze uscate, castane).  

Cu ajutorul unei prezentări power-point elevii cu cerințe educaționale speciale își reactualizează 

cunoștințele referitoare la animalele sălbatice, viața acestora în pădure în anotimpul de toamnă, în 

special al ariciului. 

Cu ajutorul materialelor reciclabile (pet, fir textil gros, carton) și a celor naturale, elevii vor realiza 

ariciul -lucrare colectivă- respectând pașii de lucru indicați: realizarea corpului ariciului, prin învelirea  

unui pet de plastic cu fir textil gros, lipit în spirală; umplerea parțială a petului cu nisip, decorarea 

feței ariciului (pictarea botului, lipirea ochilor); pictarea conurilor în culori specifice toamnei, 

realizarea ”țepilor” acestuia prin lipirea de conuri mici, castane, ghinde și frunze uscate), realizarea 

adăpostului din carton și frunze.  

Prin activitatea practică, interactivă  elevii și-au reamintit regulile corecte de colectare selectivă a 

deșeurilor,  au explorat culori, forme și texturi variate, și-au pus în valoare creativitatea, 

îndemânarea, au colaborat, au lucrat în echipă. 
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Evidențiind ideea că dăm o nouă ”viață”, înfățișare sau utilitate unor deșeuri, cu toții am 

conștientizat că împreună putem fi  mult mai prietenoși cu planeta noastră! 
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Feșnic Teodora-Bianca 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

Argument:  

Natura este într-o permanentă schimbare și ne oferă bucuria fiecărui anotimp.  

Toamna, este anotimpul bogăției, anotimpul care ne oferă grâne bune și de soi. Acest anotimp  

educă prin cultivarea acestor alimente, prin grija față de pământul care ne recompensează. Educația 

trece dincolo de porțile școlii și oferă copiilor șansa să descopere natura care-i înconjoară. Această 

activitate își propune colaborarea copiilor cu părinții în identificarea grânelor de toamnă și 

finalizarea activității prin fișa „La piață” unde vor pune în practică creativitatea lor.  

Această perioadă este ideală pentru a le îndruma pașii copiilor spre porțile cunoașterii naturii 

înconjurătoare. 

Tema activității: Toamnă, toamnă darnică 

Obiective propuse:  

• Identificarea de către elevi a roadelor toamnei; 

• Utilizarea unor materiale din natura pentru realizarea unui colaj; 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor; 

• Dezvoltarea aptitudinilor creative; 

• Stimularea competiției. 

Data desfășurării: 03.11.2022 

Grup țintă: elevii clasei I 

Organizator: prof. înv. primar Feșnic Teodora-Bianca  

Locul desfășurării: acasă și în sala de clasă 

Durata proiectului: o săptămână  

Resurse umane: 27 de elevi 

Resurse materiale: grâu, ovăz, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, orz 

Activități desfășurate: 

1. Prezentarea proiectului elevilor; 

2. Pregătirea materialelor de către fiecare elev; 

3. Realizarea colajului în sala de clasă 

4. Expoziție cu lucrările elevilor 

Rezultate: panou demonstrativ în sala de clasă 

Evaluare: - stimulente, recompense 

 

Prof. înv. primar Feșnic Teodora-Bianca 
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Filip Violeta 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PECINEAGA                     

AN SCOLAR 2022-2023 

DENUMIREA PROIECTULUI: FRUNZE  RUGINII... 

 

RESPONSABIL PROIECT : Inv. FILIP VIOLETA 

GRUP TINTA: elevii clasei a-III- a 

PERIOADA DERULARII PROIECTULUI: 10.X.-11.XI. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• formarea si dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului 

inconjurator,precum si stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia; 

• imbogatirea cunostintelor referitoare la anotimpul toamna (aspecte, fructe, 

legume,flori). 

• educarea capacitatii de a proteja si respecta natura 

OBIECTIVELE PROIECTUILUI: 

• sa observe mediul inconjurator, schimbarile din natura in anotimpul toamna 

• sa se bucure de frumusetile naturale ale mediului inconjurator 

• sa realizeze lucrari plastice , ilustrand frumusetile toamnei 

• sa cunoasca fructele de toamna 

• sa alcatuiasca o plansa cu pasarile calatoare 

• sa conceapa colaje cu frunze si petale , boabe de porumb, dovlecei hazlii 

• sa compuna texte si poezii despre toamna 

• sa amenajeze o expozitie cu lucrarile realizate 

• sa cunoasca si sa respecte regurile de comportare civilizata si in natura  

• sa ocroteasca natura 

• sa participe cu interes la toate activitatile 

OBIECTE DE STUDIU INTEGRATE : 

-Limba  română 

- Știinte ale Naturii 

-Arte Vizuale și Abilitati Practice 

 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 

• organizarea concursului de poezii “Rapsodii de toamna” 

• realizarea unor frumoase compuneri despre toamna  

• expunerea unui panou care cuprinde desenele efectuate prin mai multe tehnici , 

lucrarile alcatuite din frunze uscate, boabe de porumb, dovlecei hazlii 

• carnavalul fructelor-expozitie 

• mandala –Toamna 
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MODALITATI DE EVALUARE: 

• realizarea de catre fiecare elev unui portofoliu care va cuprinde desene, creatii , 

compuneri despre toamna 

• realizarea unui CD cu fotografii 

Nr .crt Activitatea  Locul desfasurarii 

1. Frunze ruginii 

• observarea primelor schimbari din natura 

• adunarea frunzelor si al altor materiale pentru 

orele de abilitati 

 

Curtea scolii 

Padure 

2. “Azi e frig, şi nori, şi vânt, 

Frunzele cad pe pământ “ George Cosbuc 

• selectarea unor creatii ale marilor scriitori români 

• memorari de poezii 

• învățarea unor cântece adecvate anotimpului 

toamna 

• compuneri legate de toamna 

Sala de clasa 

 

3. Frunze ruginii cad pe carari... 

• lucrari plastice 

• colaje cu frunze si petale 

• plansa cu pasarile calatoare 

Sala de clasa 

4. Carnavalul fructelor 

• mandala de fructe 

• mandala toamna 

Expozitie  

Panou-holul scolii 

5. “Fiind băiet păduri cutreieram”…M.Eminescu 

• observarea anotimpului toamna in mediul urban 

• plimbari prin covorul multicolor din parcurile 

comunei 

Excursie  

 

   

FRUNZA 

Octavian Goga 

 

                                                                                            “ -

Frunza galbena uscata, 

De ce esti tu suparata  

 Si stai sus pe ramurea 

 Singurica, singurea?”  

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/sorincodoban/photo_thsun1/frunze2.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/sorincodoban/photogallery.html&h=299&w=436&sz=50&hl=ro&start=13&tbnid=TLEuISaz2AKfIM:&tbnh=86&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dfrunze%26svnum%3D10%26hl%3Dro%26lr%3D%26sa%3DG
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Galiș Anamaria 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Salata de fructe 

GRUPA : mare 

CADRU DIDACTIC: Galiş Anamaria 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TINCA 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Când/cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI:"Pe cărările toamnei" 

TEMA ZLE: Bogăţiile toamnei 

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

MIJLOC DE REALIZARE: activitate practic-gospodărească 

 Obiective de referință: 

-să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice; 

-să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însușite; 

Obiective operaționale: 

O1-să identifice materialele necesare realizării temei, observându-le; 

O2- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 

O3-să exerseze deprinderi practic-gospodărești, utilizând obiectele și materialele puse  la dispoziție; 

Mijloace de învățământ: şorţuri, fructe , cuțite, tăvi, pahare,  castron, frișcă 

Metode și procedee: exercițiul, observația, conversația, demonstrația, explicația 

Desfăşurarea activităţii: 

 Preşcolarii vor primi  de la Zâna Toamnă  un coş mare cu fructe din care  vor  face o salată 

pentru petrecerea zânei. Copiii vor fi îmbrăcaţi cu şorţuri, vor denumi fructele primite, vor specifica 

beneficiile pe care le au  fructele pentru organism, le vor spăla, tăia  şi aşeza în pahare, după care vor 

participa la petrecerea zânei unde vor servi salata de fructe. 
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Gavriș Angela 

 

Tema activității: „Cearta legumelor” 

Clasa/grupa: „Buburuzele”, Niv. I și II  

Cadru didactic: Prof. înv. preșcolar Gavriș Angela 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Gherța Mică, Satu Mare. 

Desfășurarea activității: 

Noutatea zilei, o reprezintă  intrarea  în  sala de  grupă  a  unei  eleve din clasa a IV-a, care are în 

mână un coș cu legume proaspete. Eleva își  exprimă  bucuria că preșcolarii, știu multe lucruri despre  

anotimpul toamna. Eleva îi roagă să o ajute ca să  înțeleagă ce rol au aceste  legume.  

 În coș se găsește o scrisoare  pe  care  propunătoarea  o  prezintă  preșcolarilor. 

Activitatea de grup:  se  va  realiza  prin  intermediul  surprizei, scrisoarea  primită.  

Eleva le va citi conținutul. Astfel ei vor afla ce activitate li s-a propus: Vom  asculta o poveste. Din 

poveste vom găsi  răspunsul  la  întrebarea: Care  este  cea  mai  bună  legumă și de ce?  

Toamna este  darnică, dar ea nu știe că ele, fiecare se laudă? Oare  de  ce? Voi  le  veți  identifica, 

care sunt, veți  spune cum  sunt, iar  apoi  de  ce  s-au  lăudat.  Îi vom  arăta Toamnei că  suntem  

harnici și isteți. 

Tranziţia  se  va  realiza  prin  intermediul cântecului „Supa de zarzavat!” 
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Geangu-Roncea Elena-Lavinia 

 

Școala Primară Nr.4, Vălenii de Munte, jud.Prahova 

 

TOAMNA – ANOTIMPUL ,,RECOLTELOR,, ȘCOLARE 

 

Toamna –i un pictor iscusit 

Ori un artist de neegalat , foarte vestit, 

Arborând peste întreaga natură culoare 

Multitudine de culori, o cromatică de amploare, 

Nescrise frumuseți, texte strălucitoare, 

Aromatice simfonii cântate cu grandoare. 

 

             Toamna,pentru noi , profesori și elevi, înseamnă deschiderea porților școlilor, noi experințe, 

începerea unui nou an școlar. 

             Toamna pentru agricultori presupune strângerea recoltelor, pentru artiști reprezintă izvor de 

inspirație și creație. 

             Toamna pentru animale constituie strângerea hranei, migrarea spre zone mai calde, este un 

moment prielnic pentru a-și pregăti odihna de peste an. 

             O mare parte dintre copaci își pierd frunzele, formând la nivelul solului un covor cu zeci de 

nuanțe cromatice. 

             Așadar, toamna este anotimpul care ne învață că schimbarea poate fi minunată sau, cum 

spunea Friendrich Nietzsche ,,Toamna este mai mult un anotimp al sufletului decât al naturii…,, 

             Revenind la mediul școlar, este cunoscut faptul că primele unități de învățare sunt dedicate 

acestui impresionant anotimp. La disciplina Limba și literatura română,se face cunoștință cu texte 

noi,texte din care se desprind principalele caracteristici ale acestuia, cu precădere cele ,,două sunete 

inconfundabile de toamnă: sunetul frunzelor uscate suflate de vânt pe stradă și trăncăneala 

stolurilor de gâște care pleacă spre țările calde,, așa cum sublinia Hal Borland. 
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             Ne-am jucat pe binecunoscutele texte ,,Balada unui greier mic,, de George Topîrceanu și 

,,Casa păpușii,, după Titel Constantinescu, am combinat cu artele vizuale și abilitățile practice, 

culminând cu realizarea unui târg de toamnă,organizat în colaborare cu celelalte colege, rezultatul 

fiind unul spectaculos. 

 

 

DACĂ TIMPUL AR FI AVUT FRUNZE,CE TOAMNĂ!,, afirma Nichita Stănescu. 
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Gheorghe Alexandra-Daniela 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

Data: 08.11.2022 

Grupa: Mijlocie „Steluțe”, nivel I  

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor”, Cumpăna 

Cadru didactic: Prof. Înv. Preșcolar Gheorghe Alexandra-Daniela 

Domeniul Experiențial: Domeniul Om și Societate (activitate practică)  

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă ?”  

Tema săptămânii: „Daruri de la Zâna Toamna” 

Tema zilei: „Dovleacul zâmbăreț” 

Tipul activității: formare de priceperi, deprinderi 

Mijlocul de realizare:  

DOS2: Activitate practică (lipire, asamblare) – „Dovleacul zâmbăreț” 

Scopul: Realizarea de lucrări originale prin tehnica lipirii. 

Obiectiv operațional: Să realizeze lucrarea lipind și asamblând materialele puse la dispoziție.  

Strategii didactice:  

Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, turul galeriei.  

Mijloace didactice: un dovleac, ochi, gură, autocolante, lipici, recompense. 

Forme de organizare: frontal, individual.  

Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, expoziția lucrărilor, 

acordarea de stimulente.  

Locul de desfășurare: sala de grupă 

Durata: 25 min.  

Etapele activității didactice: moment organizatoric, captarea atenției, anunțarea temei, dirijarea 

învățării, asigurarea retenției și a transferului, încheierea activității. 

 

 

Bibliografie:  

▪ Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

▪ Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, București, 2005 
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Gheție Cristian Nicolae 

 

COPACUL TOAMNEI ÎN POEZIE 

 

 

Titlul activității: Copacul toamnei în poezie 

Coordonatorul activității: prof. GHEȚIE CRISTIAN NICOLAIE 

Data desfășurării: 17.10- 21.10.2022 

Grupul țintă: 25 elevi 

Parteneri implicați: elevii, părinții 

Argument: Odată cu venirea toamnei, natura primește cele mai frumoase nuanțe, de la galben la 

roșu aprins, parcă ar fi într-un multicolor tablou. Arta și literatura se întrepătrund, anotimpul toamna 

este redat în poezie de numeroși poeți de-a lungul timpului. 

Obiective:  

- să le dezvolt interesul pentru lectură; 

- să participe cu interes la activitate; 

Resurse: hârtie colorată, planșă, lipici, foarfece, markere; 

Descrierea activității: Elevii au identificat poezii cu tema toamna, pe care le-au recitat în fața 

colegilor. Apoi am analizat aceste poezii, am observat cum este prezentat anotimpul toamna, ce 

moment este surprins,  cum sunt cadrele naturale prezentate, am observat imaginile artistice și 

figurile de stil folosite. Apoi elevii au încerc să creeze și ei o poezie, au citit-o colegilor și bineînțeles 

am făcut aprecierile potrivite. Activitatea a continuat cu realizarea unui copac. Fiecare elev a realizat 

o frunză pe care a scris o strofă dintr-o poezie preferată apoi i-a găsit locul pe copac. La sfârșit elevii 

au admirat copacul obținut fiind foarte încântați de rezultatul obținut. 

Rezultate așteptate:  

- implicarea elevilor în activitate; 

- stimularea interesului pentru lectură; 

Modalități de evaluare: frunzele, copacul, pozele realizate; 

Rezultate înregistrate:  

- toți elevii au citit poezii; 

- bucuria cu care au participat elevii la activitate; 

- aprecierea din partea profesorilor care le-au văzut copacul; 
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Gheție Mariana 

 

TOAMNA ÎN IMAGINI ȘI CULOARE 

 

 

Titlul activității : Toamna în imagini și culoare 

Coordonatorul activității: prof. GHEȚIE MARIANA 

Data desfășurării: 17.10 – 21.10.2022 

Grupul țintă : elevii clasei a VIII-a (23 elevi) 

Parteneri implicați: elevii, părinții 

Argument: Toamna este un anotimp frumos, care ne oferă multe bogății, atât materiale (legume, 

fructe) cât și spirituale. Ori în ce parte ți-ai îndrepta privirea nu poți să nu observi frumusețea care ne 

înconjoară. De aceea le-am propus elevilor să  observăm aceste frumuseți și să realizăm un proiect. 

Obiective: 

- să observe frumusețea din natură; 

- să se implice în activitățile desfășurate; 

Resurse: hârtie, carioci, acuarele, pensule, pixuri, etc. 

Descrierea activității: Elevii au observat natura înconjurătoare. Am discutat despre schimbările care 

se petrec în jurul nostru odată cu venirea toamnei. Le-am cerut să identifice texte în care este 

surprinsă frumusețea toamnei. Apoi am cerut elevilor să realizeze fiecare câte un material legat de 

această temă. Unii elevi au realizat creații literare, unii au făcut desene, unii au făcut colaje din 

frunze iar alții au prezentat ppt cu imagini frumoase surprinse de ei în acest anotimp. 

La sfârșitul activității elevii au ales cele mai frumoase lucrări (creații literare, desene) cu care vom 

participa la diverse concursuri. 

Această activitate s-a dovedit a fi foarte apreciată de elevi deoarece fiecare și-a putut alege ce 

activitate să facă, așa că au făcut ce le-a plăcut și mai ales au făcut cu drag. 

Rezultate așteptate:  

- implicarea elevilor în activități;    

- realizarea unor materiale frumoase; 

Modalități de evaluare: poze, expoziția cu lucrările elevilor; 

Rezultate înregistrate:  

- bucuria elevilor în realizarea materialelor; 

- aprecierea colegilor și a profesorilor 
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Giurcă Mioara Adina 

Întorsură Moldoveanu Geanina 

 

Liceul Teoretic „Callatis” 

Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 

Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 

E-mail:teoretic_callatis@yahoo.com,www callatis.ro 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

Denumirea proiectului: Rapsodii De Toamnă  

Tipul de proiect : național 

1. Titlul activităţii: Toamna – farmec și  culoare  inter  și transdisciplinară : biologie/română 

1. Coordonatorii activităţii:  Giurcă Mioara Adina  /  Întorsură Moldoveanu Geanina 

2. Data desfăşurării: octombrie 2022 

3. Durata activităţii:  4h 

4. Grupul ţintă:  elevii claselor gimnaziale  

5. Parteneri implicaţi: 

a. părinții      b. cadre didactice 

6. Resursele: 

a. umane: elevi, profesori, părinți 

b. materiale:  prezentări PPT, fructe, legume, ,,Basmul toamnei” de Ionel Teodoreanu 

c. de timp: ora de prezentare/ confecționare/ lectură 

7. Descrierea activităţii: 

Elevii au urmărit PPT-ul cu titlul ,,Basmul Toamnei” de Ionel Teodoreanu. Au avut loc discuții despre 

importanța toamnei , despre migrația păsărilor, coacerea fructelor,  pe baza informațiilor oferite de 

text. La finalul activității, elevii au realizat o expoziție cu  desene, machete  care surprind farmecul și 

bogăția  toamnei. 

8. Obiective: 

1. dezvoltarea competențelor de lucru în echipă 

2. diversificarea metodelor de realizare a activității 

3. asocierea informațiilor din basm cu informațiile științifice 

9. Rezultate aşteptate: 

a. colaborarea în echipă 

b. comunicare eficientă 

c. respectarea naturii 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

         Fișa de activitate 
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         Fotografii  
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Giurgiu Ligia 

 

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

LOCALITATEA: Cluj-Napoca, județul Cluj 

GRUPA: Mare ,,Ștrumfi” 

CADRU DIDACTIC: prof. Giurgiu Ligia 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Toamna și ariciul″ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE: DOS- Activitate practică 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Îmbogățirea și consolidarea cunoștințelor cu privire la unele aspecte specifice 

anotimpului toamna și formarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Momentul de captare al atenției s-a realizat prin prezentarea unei scurte povestioare, intitulată: 

,,Toamna și Ariciul Politicos″. După anunțarea temei activității copiii au primit materialele necesare 

pentru activitatea practică. Se intuiesc materialele de pe măsuțe, iar apoi se explică  și se 

demonstrează modul de lucru. Se execută  exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii: ,,Mișcăm 

degețelele,/Batem tare palmele./Cade ploaia binișor,/Stoarcem rufele ușor.″ Preșcolarii vor  începe 

să lucreze la realizarea aricului, oferindu-se ajutor acolo unde este cazul. La final se fac aprecieri 

generale și individuale referitoare la modul de lucru. 
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Glăvan Mihaela 

 

Arte vizuale și abilități practice, realizate cu ajutorul bogățiilor toamnei 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Domnești, Comuna Pufești 

Clasa I Domnești 

Profesor coordonator: Glăvan Mihaela 

Unitate tematică: Toamnă dragă, bine-ai venit 

Disciplina: Arte Vizuale și Abilități practice 

Subiectul: Planșă de toamnă  

Formă de realizare: Activitate integrată  

Domenii integrate: Comunicare în Limba Română, Abilități Practice, Matematică și Explorarea 

Mediului. 

Tipul activității: Formare de priceprei și perinderi 

Competențe vizate: Arte Vizuale și Abilități Practice 

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale;  

2.3. Realizarea de obiecte simple, pe baza interesului direct; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple; 

2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu. 

Obiective:  Numirea a cel puțin două flori de toamnă, pe baza discuțiilor și a materialelor arătate în 

prealabil. 

                Enumerarea evenimentelor importante ce au loc toamna, pe baza cunoștințelor. 

                Lipirea diferitelor seminte/boabe pentru a realiza corect vasul tradițional și florile. 

 

În fiecare an, toamna, aleg să fac o lucrare cu materiale diverse din natură la ora de avrte vizuale și 

abilități practice, alătui de elevii mei. 

Anul acesta, având clasa I, am ales ceva distractiv și interdisciplinar, aș spune. Am ales să decorăm un 

vas tradițional românesc cu tot ce ne-a oferit natura toamna. Am strâns împreună cu elevii semințe 

si boabe de fasole, de floarea soarelui, de soia, de grâu și orz și boabe de porumb. 

Munca noastră a început de la ora de matematică când am aflat suna numerelor cu ajutorul 

boabelor. Am renunțat la bețișoare și numărătoare și am folosit această metodă care i-a bucurat 

mult pe copii. 

La ora de Comunicare, am studiat litera â și am amintit ce binecuvântare este să fii român, am 

prezentat tradiții, obiceiuri și obiecte tradiționale, unde au văzut copiii vasul pe care urmau să-l 

decoreze. 

Așa că, îndată ce le-am captat atenția totul a căpătat sens pentru micuții mei. A sosit mult așteptata 

ora de arte unde au pus în practică tot ce au studiat în ziua aceea. 

Cu multă răbdare le-am prezentat materialele pe care urmează să le utilizăm, tehnica de lucru și 

etapele de realizare. Primul pas este să decupeze conturul vasului tradițional, să îl lipească pe o coală 

cartonată și colorată. Apoi, cu grijă alegem boabele necesare și le lipim cu atenție pe conturul 

vasului. După ce termină acest pas, creăm mici floricele tot în același mod. Am lipit vasul, l-am 
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încărcat bine cu tot ce ne-a oferit natura, am realizat și floricelele, apoi, am lipit o ramă pentru a 

părea o lucrare rară. 

Cu multă migală, am reușit să realizăm cele mai frumoase vase tradiționale și flori de toamnă, așa 

cum vedeți și în imagini. Mulțumesc! 
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Greceanu Gica 

 

PROIECT - PARADA TOAMNEI „BRUMĂREL”  

Explozie de culoare şi veselie  

la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” din Tulcea 

 

Entuziasm, bucurie, culoare, frumuseţe … 

„Parada toamnei – Brumărel ” aduce în şcoală o atmosferă de sărbătoare care adună la un loc elevi şi 

cadre didactice, părinţi şi bunici, de la clasa pregătitoare şi până la elevii din clasa a VIII-a, într-un 

program plin de voie bună și culoare. 

Şcoala întreagă s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare. În curtea şcolii am aşternut covorul multicolor 

de flori şi frunze, coşurile pline de roadele darnicului anotimp şi nu în ultimul rând, bucuria. Bucuria 

de frumos, bucuria de viaţă… 

Copiii au fost minunaţi! Fiecare a păşit cu mândrie, în paşi de paradă şi în ropote de aplauze, etalând 

adevăratele podoabe pe care numai ea, toamna, ni le poate oferi: fructe aromate, legume 

proaspete, flori înmiresmate, zâne şi regi în haine din frunze arămii sau în port popular. Iar  părinţii şi 

bunicii noştri dragi, s-au întrecut în laude şi aplauze, au lăcrimat vădit emoţionaţi, au dansat, au fost 

fericiţi alături de copii. 

Pentru noi, oamenii, fiecare anotimp e un prilej de bucurie. Frumuseţea naturii e unică şi merită să 

n-o lăsăm să treacă pe lângă noi. De aceea, această activitate a fost transformată  în tradiţie. 

Este importantă pentru noi toţi, deoarece Şcoala „Alexandru Ciucurencu” educă şi  modelează atât 

mintea, cât şi sufletul copiilor săi. Şi e frumos ca împreună cu părinţii care ne susţin şi ne sunt mereu 

aproape,  să ne bucurăm de cea mai mare bogăţie pe care o avem – copiii noştri. Să-i ajutăm să nu-şi 

piardă niciodată entuziasmul, bucuria, frumuseţea … 

 La paradă participă colegii noștri mai mici. Începând cu clasa a III-a ne ocupăm de târgul cu 

produse specifice toamnei. Anul acesta am îmbiat cumpărătorii cu versuri create colectiv la ora de 

opțional ”Pe aripi de poveste”. 

 

 Hai la cumpărături! 

 

Foaie verde, colorată, 

Când vine toamna bogată, 

Gospodarul, mic sau mare 

Se-apucă de conservare. 

Aşa am procedat şi noi 

Şi-am pregătit pentru voi, 

Învăţând ce-i conservarea, 

Borcanele cu adunarea. 

De legume, evident… 

Şi le-am transformat în brand. 

Ardei, morcovi, gogonele, 
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Mărar, ţelină, conopidă după plăcere, 

Au fost asezonate cum se cuvine 

În condiţii de igienă, pentru tine! 

Să cumperi ca amintire, 

Să ai în iarna care vine! 

                                                     Cu drag pentru tine, cumpărătorule, 

                                                            Clasa a III-a A 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea 

 

 
 

 

  

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

170 

Grosu Catherine Emilia 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Flori târzii de toamnă!” 

CLASA/GRUPA: mijlocie Furnicuțele 

CADRU DIDACTIC: prof. înv.preșcolar Grosu Catherine Emilia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: C.N. ANA ASLAN – Brăila, Grădinița cu p.p. Armonia 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Am început dimineața prin organizarea spațiului climatic și afectiv, astfel încât desfășurarea 

activității să se facă într-un mod cât mai plăcut. De asemenea am pregătit și materialul didactic 

necesar pentru activitatea ce urmeaza se desfășura. 

 Activitatea zilei a debutat cu “Întâlnirea de dimineață”, am salutat copiii ca de obicei “Bună 

dimineața, dragi furnicuțe, mă bucur să ne revedem și astăzi.” A urmat  apoi Salutul/Prezența, 

Calendarul naturii, Împărtășirea cu ceilalți, Activitatea de grup, Noutatea zilei și apoi am mers la 

activitățile pe domenii experențiale. 

În cadrul Activității de grup le-am propus copiilor să ne jucăm jocul: Dansul crizantemelor. Le-am 

împărțit preșcolarilor petale de crizantemă cu numele lor. Am așezat un panou, în interiorul căruia 

am pus un cerc rotund galben. Copiii s-au salutat cu petalele în mână, apoi au mers la panou  unde 

și-au așezat fiecare petala în jurul cerculețului galben pus de educatoare realizând astfel Floarea 

grupei. 

La Noutatea zilei le-am spus că în drum spre grădiniță m-am întâlnit cu o crizantemă (confecționată 

din fetru) care dorește să le fie prietenă, desigur dacă și ei doresc. După ce au fost de acord să fim 

prieteni le-am comunicat că, această minunată floare este un pic tristă pentru că ar vrea să aibă cât 

mai multe tablouri cu suratele ei, crizantemele dar….nu are cine să o ajute. I-am întrebat dacă doresc 

ei să facă acest lucru. Răspunsul fiind pozitiv am trecut la următoarea activitate: pictura. 

Pentru activitatea de pictură am avut nevoie de flori micuțe de tufănele, farfurii pătrate din carton, 

pensule și acuarele. Pictura a fost realizată prin tehnica amprentării cu ajutorul florilor de tufănele. 

Activitățile au fost făcute, având ca fond muzical cântecelul Crizantemă, dragă floare! La încheierea 

activității copiii au așezat tablourile și au recitat poezia Flori de toamnă de Crăița Georgescu, apoi au 

dansat, Dansul crizantemelor, pentru a o înveseli și mai mult pe micuța floare ce astăzi a poposit la 

noi. A fost o activitate la care copiii au participat cu bucurie și au mare interes. 
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Grosu Stela Valentina 

 

,,PUNEM MURĂTURI” 

-Prezentarea proiectului - 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița nr. 232 

EDUCATOARE: GROSU STELA VALENTINA 

NIVELUL: II – Grupa mare 2 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Toamna cea bogată” 

SUBTEMA: „ Legume de toamnă” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: OM ȘI SOCIETATE- Activitate casnic- gospodărească 

TEMA: ,,Punem murături” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și cunoștințe 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

- Imbogățirea cunoștințelor despre material și caracteristicile lor, precum și despre tehnici de 

lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple; 

- Formarea deprinderilor practice-gospodărești și utilizarea vocabularului specific. 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

- Planifică o activitate din 3- 4 pași și o realizează; 

- Urmează instrucțiunile cu 2,3 etape fără legătură cu contextele cunoscute; 

- Participă la activități în grupuri mici și mari. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea unor deprinderi practice manual și elemente casnice însușite 

anterior( realizarea unui produs alimentar după o rețetă) 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

a) cognitive: 

O1- să prezinte modalități de conservare a legumelor; 

O2- să recunoască și să denumească legumele și celelalte materiale pe care le vor folosi; 

O3- să prezinte importanța sării în conservarea legumelor; 

b) afective: 

O4 - să participe cu plăcere la activitate; 

O5 - să asculte cu atenție explicațiile educatoarei; 

c) psiho- motorii: 

O6– să așeze legumele în borcane, încercând să utilizeze toată cantitatea primita; 

O7 – să introducă sarea în borcane cu ajutorul lingurii; 

O8 – să pună apă caldă, cu cana, până se umplu vasele; 

O9- să infileteze capacele borcanelor în așa fel încât să nu curgă apa. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
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Material didactic: șorțuri, bonete, tocătoare, legume, borcane, farfurii, mirodenii, apă  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individuală 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

RESURSE TEMPORARE: 20 – 30 min 

RESURSE INFORMAȚIONALE: 

• „Curriculum pentru învățământul preșcolar – prezentare și explicități”, E.DP.H., București, 

2009 
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Haidu Flavia Maria 

Bîrlea Aurelia Cristina 

Lazăr Geanina Emo 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,FRUMOASA ȘI BOGATA TOAMNĂ” 

 

ORGANIZATOR 

• Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur 

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 11.10 – 19.10.2021 

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; 
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• 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. 

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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Hammaș Ilonka 

 

FIȘA DE PROIECT 

 

Hammaș Ilonka 

Școala Gimnazială Nr. 9 ”Nicolae Orghidan” Brașov 

 

I. Titlul proiectului: Tablou de toamnă: ”Frunza”, de Emil Gârleanu – clasa a III-a 

II. Justificarea alegerii temei 

Lumina și căldura lunilor de vară au dispărut, nopțile sunt mai lungi și mai reci, vântul bate puternic. 

Dar frumusețea toamnei este abia la început. Frunzele care cad și se transformă într-un covor 

colorat în roșu, galben și portocaliu completează tabloul. Aceste scene de toamnă au fost sursă de 

inspirație pentru artiști, secole de-a rândul. 

III. Materiale necesare: laptop, videoproiector, cântece de toamnă, textul ”Frunza” de Emil 

Gârleanu, fișe de lucru, materiale și imagini pentru pictură 

IV. Resurse alocate: 3 ore 

V. Scopul și obiectivele proiectului 

Proiectul își propune formarea și dezvoltarea la elevi a capacității de a recepta și redacta mesaje 

despre anotimpul toamna. 

Obiective: 

- să interpreteze vocal cântece de toamnă, utilizând ștafeta între grupuri mici; 

- să-și exprime părerea privind aspectele toamnei prezente în viața lor; 

- să citească corect, fluent și expresiv textul dat; 

- să extragă informații de detaliu din textul citit; 

- să redacteze mesaje potrivite cerințelor din fișele de lucru; 

- să realizeze planșe decorative de toamnă prin tehnica fuzionării culorilor. 

VI. Scenariul proiectului 

Activitatea I – Se cântă pe grupuri mici de elevi, prin predarea ștafetei, fiecare strofă din cântecele 

”Acum e toamnă, da!”, de Grigore Teodosiu, și ”Cântec de toamnă”, muzica Nicolae Lungu. Se 

realizează pe tablă ciorchinele ”Toamna”, cuprinzând aspecte din viața plantelor, animalelor și 

oamenilor la venirea toamnei. Se completează pe grupuri mici de copii fișa ”Îmi exprim părerea”, 

când fiecare elev mărturisește: ”Pentru mine, toamna este .....” și își motivează alegerea în 1-2 

enunțuri. 

Activitatea a II-a – Se parcurg cu elevii pașii lecturii explicative folosind tabloul de toamnă din textul 

”Frunza”, de Emil Gârleanu. Pentru fixare, se completează pe grupuri mici de elevi fișa ”Cadranele”, 

cuprinzând: cuvinte noi, expresii artistice, semnele toamnei, acțiunile personajului ”frunza”. Se 

concluzionează faptul că scriitorul însuflețește frunza, iar aceasta capătă gândire și simțire ca un om.  

Activitatea a III-a – Se realizează o compoziție ”Frunzele toamnei”, folosind tehnica fuzionării 

culorilor. Pentru alegerea culorilor, se vizionează imagini ”Toamna în pictură”. În fundal, rulează 

piesa ”Anotimpurile. Toamna”, de Antonio Vivaldi. 
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VII. Tema pentru acasă: Elevii vor citi în întregime textul ”Frunza”, de Emil Gârleanu, și vor completa 

fișa ”Jurnalul de lectură”. 

Bibliografie: 

• Ilie-Mare, Paula; Birău, Rodica – ”Lectură. Tehnici de lucru, clasa a III-a, a IV-a”, Pitești: 

Editura Carminis, 1996 

• Norel, Mariana – ”Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar”, 

București: Art, 2010 
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Hiliuţă Corina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Paleta de culori a toamnei 

 CLASA/GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Hiliuţă Corina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu P.P. “Croitoraşul cel  viteaz” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Toamna a  îmbrăcat natura toată intr-o mantie ruginie. 

Tabloul viu colorat al naturii ne încântă ochii şi sufletul. Nici chiar picăturile mici şi reci ce parcă 

dansează din înaltul cerului, nu reuşesc să ne tulbure fericirea! 

Şi cum să nu sărbatorim acest minunat anotimp în clasa ce zumzăie de copii! 

Activitatea pe care le-am propus-o, a dat posibilitate copiilor să se exprime în mod artistic, îmbinând 

modalităţi de realizare diverse. 

 

Am urmărit: 

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic. 

1.3 Manifestarea curiozităţii față de explorarea de mesaje artistice simple,exprimate vizual. 

 

2.3. Realizarea de produse utile și /sau estetice combinând material ușor de prelucrat și tehnici 

accesibile. 

2.5.Explorarea de utilizări în contexte utile și /sau estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort 

propriu. 

Obiective operaționale: 

 

O1 - să enumere materialele folosite pentru realizarea lucrării;  

O2 - să descrie anotimpul toamna; 

O3 - să descrie acţiunile desfăşurate în cadrul fiecărei etape a realizării produsului;  

O4 - să aplice tehnici de lucru adecvate ( colorare, decupare, lipire, asamblare);  

O5 - să folosească un limbaj adecvat ; 

O6 - să analizeze critic şi autocritic lucrările; 

 O7 - să lucreze curat, ordonat; 

O8 - să manifeste interes pentru activitate.  

Elevii au realizat colaje şi compoziţii plastice. 

 

            Piesa de rezistență a fost realizarea machetei ”Pădurea în culorile toamnei”. Finalul a fost 

 entuziasmant.  În ochii copiilor bucuria are o culoare ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Copiii au fost 

cei care au apreciat şi evaluat lucrările. Au dovedit că în orice situaţie pot fi creatori de frumos. 

Macheta a fost expusă în holul  grădiniţei pentru a fi admirată și de colegii preşcolari de la celelalte 

clase cât şi de părinți. 
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Hojda S. Maria 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1, Moisei, Maramureș; 

Disciplina: AVAP 

Clasa Pregătitoare 

Propunător : prof. înv. primar Hojda S. Maria  

Tema: Povestea unei frunze călătoare 

Tipul de activitate: artistico-plastică 

Forma de realizare: integrată 

Scopul activității:  

- Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității,  

- Stimularea potențialului artistic prin aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și abilităților 

practice. 

  

Competențe specifice:  

AVAP 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 

familiare; 

 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. 

CLR: 1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un filmuleț vizionat; 

 

Strategii de învățare: demonstrația, explicația, jocul didactic, conversaţia, observaţia, expunerea, 

Turul galeriei.  

     

Resursele implicate: 

 • Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale din natură, foarfecă, 

lipici, tablă inteligentă , proiector; 

 • Resurse umane: elevii clasei pregătitoare. 

 

Desfășurarea activității: 

Activitatea debutează cu vizionarea pe tabla inteligentă a filmulețului :  ,, Povestea unei frunze 

călătoare ’’ https://youtu.be/MWZ9UBTM49o  

Discutăm despre fenomenele ce se întâmplă în natură toamna. Ajungem la frunzele copacilor și la 

frunza din povestea noastră. 

Le-am adus o cutie cu ,,frunze călătoare ’’  și le-am propus să le admirăm mai întâi, apoi să facem 

asemenea băiețelului din poveste, să realizăm tablouri cu ajutorul lor. 

Elevii au primit instrucțiunile de realizare a tablourilor și tehnica de lucru. Le-am demonstrat cum 

putem lipi frunzele să obținem tablouri interesante. 

 

https://youtu.be/MWZ9UBTM49o
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Evaluarea activității: organizarea unei expoziții, turul galeriei, aprecieri pozitive. 

 

Rezultate scontate: toți elevii lucrează cu plăcere. 
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Ieremie Zenaida 

 

Școala Gimnazială Bosanci 

Județul Suceava 

Rapsodii de toamnă 

Proiect educațional 

 

Proiectul educațional „Rapsodii de toamnă”, derulat la clasa a III-a B, de la Școala Gimnazială 

Bosanci, a avut drept scop valorizarea potențialului creativ al elevilor, prin implicarea în ateliere de 

lucru interdisciplinare.  

 

Toamna  a fost descrisă, prin măiestria creionașelor fermecate, în texte literare cu tema „Ce 

înseamnă toamna pentru mine?”, în texte informative despre leguma preferată, în atelierul practic 

„Salata de legume / fructe”, prin care elevii s-au informat despre importanța alimentației sănătoase.  

 

Activitatea finală a prezentat părinților și tuturor invitaților modele de însușire a cunoștințelor 

evaluate prin metoda proiectului și crâmpeie de creativitate artistică.  Armoniile autumnale din 

vocile copiilor s-au îmbinat cu explozia de culoare din creațiile plastice și din coșurile micilor 

bosânceni, încărcate cu roadele acestei  toamne bogate.  
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Ilie Mirela 

Micloi Emilia Mihaela 

 

Tema: Colaj/ornamente-materiale din natură 

Titlul: Toamna 

Autorii: prof. inv. primar ILIE MIRELA 

              prof. inv. primar MICLOI EMILIA MIHAELA 

 

Unitatea școlară :ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.169 

Clasele : a III-a A, a III-a D 

 

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 materialele din natură 

(frunze,ghinde,dovleci ) și  subiectul (Balul toamnei  )   

 

Obiective : 

In cadrul proiectului, elevii : 

• vor identifica bogăţiile toamnei 

• vor realiza obiecte folosind diferite tehnici ( decupare, lipire, decorare) 

• vor crea produse finale: colaje/ornamente 

• vor evalua prezentări ale produselor finale: colaje/ornamente. 

   Resurse: 

• materiale: materiale naturale (frunze şi flori presate, seminţe, dovleci etc.),lipici, aracet, 

videoproiector 

• umane : elevii, învăţătoarea,  

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

demonstraţia, exerciţiul 
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• 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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Ioniță Ionela Tatiana 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

Grupa mijlocie 

 

 

1. Desenează elemente care sa reprezinte formele geometrice de mai jos. 

 

 
 

2. Numără şi traseaza tot atatea linii, cate forme geometrice sunt din fiecare. 
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Isac Paula-Piroska 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Minunățiile toamnei” 

CLASA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Isac Paula-Piroska 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu 

Structura Liceul Teologic Baptist „Betania” Sibiu 

 

Perioada: 17.10-11.11.2022 

Locul: sala de clasă 

Competențe specifice: 

AVAP: 2.1 Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar; 

2.3 Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct; 

2.4 Transformarea unui material prin tehnici simple. 

CLR: 2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte. 

Resurse: coli de bloc de desen, hârtie creponată, foarfecă, lipici, semințe de floarea-soarelui, 

videoproiector, laptop; 

Metode și tehnici: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei, decupare, îndoire, 

colaj; 

Evaluare: observarea sistematică a modului de realizare a sarcinilor de lucru, observarea sistematică 

a comportamentului elevilor în timpul activităților, expunerea lucrărilor realizate. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR: 

Activitățile dedicate acestei teme s-au derulat pe durata a trei săptămâni, timp în care elevii au avut 

de realizat mai multe lucrări, utilizând diverse tehnici și instrumente de lucru.  

La începutul primei activități, au fost dezlegate împreună cu elevii câteva ghicitori on-line despre 

fructe de toamnă, apoi au fost analizați strugurii aflați într-un coșuleț. În activitatea desfășurată, toți 

elevii au avut de realizat câte un strugure, prin tehnica mototolirii hârtiei creponate. Cu ajutorul 

biluțelor obținute prin mototolire, au fost decorați ciorchinii de struguri de diverse culori. 

A doua activitate a constat în realizarea unui covor de frunze uscate. Elevii au pictat frunzele cu 

acuarele tempera, apoi le-au aplicat pe coala de bloc de desen, lăsând o ștampilă. Frunzele au fost 

colorate cu diverse culori, specifice anotimpului toamna.  

La a treia activitate, toți elevii au realizat câte un arici, utilizând tehnica plierii și a decupării hârtiei. Ei 

au avut de pliat hârtia colorată sub formă de evantai, utilizând instrucțiunile primite de la profesor. 

Forma de evantai îndoită pe jumătate și lipită a reprezentat corpul ariciului. Această formă a fost 

lipită apoi pe un șablon decupat. Pe țepii ariciului au fost lipite diverse fructe decupate. După 

realizarea celor două lucrări, aricii au fost așezați pe covorul de frunze uscate, formând astfel un 

frumos peisaj de toamnă. 

Ultima activitate a avut ca scop realizarea unei lucrări reprezentând floarea-soarelui. Pe interiorul 

florii au fost lipite cu aracet semințe de floarea-soarelui, iar pe petale făină de mălai. Pe tulpini au 

fost lipite bucăți de hârtie glasată sau hârtie creponată verde.  
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Toți elevii au lucrat cu mult drag și cu entuziasm pentru obținerea unor lucrări creative și estetice. La 

finalul activităților, toate lucrările elevilor au fost expuse și analizate de către întreaga clasă, prin 

metoda turului galeriei. 
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Ivan Cornelia Adriana 

 

Grădinița cu program normal Tichilești, Jud. Brăila 

Educatoare: Ivan Cornelia Adriana 

Nivel: II (Grupa mare) 

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

Tema proiectului: „Bogățiile toamnei” 

Tema activităţii: ,,Rapsodii de toamnă” 

Tipul de activitate: consolidare  

Mijloc de realizare: Activitate integrată(DOS+DEC) – Activitate gospospodărească și Educație 

muzicală 

Scopul activităţii: consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor despre anotimpul toamna. 

 

DESCRIEREA   ACTIVITĂȚII 

 

Educatoarea vizitează împreună cu preșcolarii grupei centrele de activitate la care vor lucra. Aceasta 

pune la dispoziția copiilor materialele necesare desfățurării activității. Preșcolarii poposesc mai întâi 

la centrul Știință unde descoperă un coș mare cu mere coapte, colorate și gustoase. Astăzi ne vom 

bucura de prospețimea merelor. Mărul,este regele toamnei și astăzi îl vom sărbători cum se cuvine. 

Copiii încep să savureze gustul plăcut al merelor. Educatoarea poartă împreună cu copiii o discuție 

despre mere, despre modalităti de preparare și conservare. La întrebarea: ,,Vouă vă place plăcinta 

de mere?”. Copiii au răspuns cu încântare descoperind surpriza zilei. Educatoarea așază la dispoziția 

copiilor toate ingredientele rețetei de plăcintă cu mere, respectiv: mere, tavă, foi de plăcintă, zahăr, 

scorțișoară, nuci, răzătoare. Educatoarea explică sarcina și intervine doar dacă este necesar în cazul 

copiilor care necesită sprijin. 

Copiii rad merele, le așază pe foaia specială pentru plăcintă, asezonează cu zahăr, nuci, scorțișoară. 

Plăcinta este introdusă la cuptor iar copiii așteaptă să se prepare. Între timp se face ordine la masa 

de lucru și se pregătesc pentru gustare pe ritmul melodiei: ,,Acum e toamnă, da”. 

Educatoarea pregătește pentru fiecare copil o porție de plăcintă generoasă care este savurată cu 

plăcere. 

La activitatea preșcolarilor de grupă mare au fost invitați să savureze plăcinta de mere toți ceilalți 

preșcolari din grădiniță. 

Copiii grupei au fost felicitați, încurajați și recompensați pentru străduință și gustul minunat al 

plăcintei de mere. 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

189 
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Ivan Gabriela 

 

FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna în pădure” 

CLASA: a IV-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, fișe cu nori,   

           foarfece, lipici, carioci, creioane colorate. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

           Elevii clasei a IV-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 „Toamna în pădure”.  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 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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Ivuț Daniela 

 

Toamna și caracteristicile ei – tehnica piramidei 

                                                         Ed. Ivuț Daniela, Grădinița „Samariteanul” Nr. 23 Buteni 

 

Această activitate poate fi inclusă în proiecte tematice despre toamnă sau așa cum am desfășurat-o 

eu în cadrul proiectului tematic „Roata timpului” unde am avut activitatea „Călătorie prin anotimpul 

toamna”. La Domeniul Științe, am abordat caracteristicile toamnei prin munca în grupuri mici, 

realizând o piramidă. 

În cele ce urmează voi prezenta pe scurt etapele acestei activități, explicând mai mult modul de 

realizare al piramidei, având în vedere faptul că este o activitate cu preșcolari. 

După introducerea în activitate, captarea atenției, trecem la activitatea în grupuri mici, astfel:  

• Împărțirea copiilor în trei grupe de lucru 

• Explicarea schemei de lucru fiecărui grup: 

             - prima echipă: Roadele toamnei 

             - a doua echipă: Fenomene de toamnă 

             - a treia echipă: Munci de toamnă 

• Prezentarea piramidei 

• Împărțirea jetoanelor cu imagini  fiecărei echipe 

• Activitate în grupuri mici – dezbaterea pe marginea imaginilor observate, selectarea 

imaginilor potrivite 

• Completarea piramidei.  Fiecare echipă completează piramida în locul corespunzător, după 

care prezintă rezulatele muncii în grup, descriind imaginile cu care au completat piramida: 

Echipa roadelor – fructe, legume, flori, cereale 

Echipa norilor – fenomene ale naturii, îmbrăcăminte 

Echipa mânuțelor – munci de toamnă  

• Citirea piramidei în ansamblu 

 

Chiar dacă realizarea unei astfel de activități este mai solicitantă ca și pregătire și gestionare a 

grupurilor are multe beneficii printre care amintesc:  relaţii de colaborare, de ajutor reciproc între 

membrii grupului, trăirea emoțiilor pozitive în urma reușitei grupului, implicarea copiilor cu plăcere 

în activitate. 
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Anexa 1: Piramida toamnei  - poze din activitate
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Izso Tünde 

 

COPACUL TOAMNEI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: COPACUL TOAMNEI 

DATA:  octombrie 2022 

GRUPA: Grupa mixtă B -Albinuța 

CADRU DIDACTIC: Izso Tünde 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Tarcea, G.P.N. Nr.1 Tarcea 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢI : Se va purta o discuție cu Zâna Toamna despre anotimpul toamna. ( 

elemente specifice anotimpului, fenomene ale naturii, aspecte caracteristice). Se prezintă o planșă 

prin care sunt redate etapele realizării temei. Pe parcursul activității voi da indicații cu privire la 

respectarea cerințelor și tehnicilor de lucru. De asemenea voi atrage atenția asupra aplicării unei 

cantități potrivit de lipici, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării.Prima dată lipim copacul, aplicam 

lipici și așezăm pe foaie. Copiii primesc mai multe frunze colorate pe care le vor decupa după contur 

și le vor lipi pe copaci în partea de jos a paginii. Lucrările vor fi expuse la panou și evaluate de copii. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Educarea simțului estetic al preșcolarilor și a respectului față de natură. 

Educarea copiilor în vederea oservării frumuseții anotimpului toamna. Formarea și consolidarea 

unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motorică. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII : 

Exprimare sentimentelor față de frumusețile toamnei.Stimularea capacității creatoare a elevilor. 

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

 

Bibliografie: 

1) http://www.modeleazacopilaria.ro/hai-sa-fim-eco-de-mici-super-idei-de-reciclare-

creativa-pentru-copii/ 

2) http://www.gradinite.com/site/Articole/detalii/1089-reciclarea-pe-intelesul-copilului-

tau-educatie.html 

3) www.didactic.ro 

4) http://www.qbebe.ro/coltul_cu_activitati/3-

5_ani/idei_de_jocuri_care_invata_copilul_sa_recicleze 

 

 

 

prof.înv.primar Jurj Cristina 
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Lazăr Dixiana Ștefania 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ- CĂSUȚELE BUFNIȚELOR 

CLASA: a III-a C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: CĂSUȚELE BUFNIȚELOR 

 

 Prin intermediul activităților din cadrul Artelor Vizuale și a Abilităților Practice avem plăcerea 

de a crea frumosul, aceste activități fiind tare îndrăgite de copiii clasei mele. 

 În cadrul proiectului „Rapsodii de toamnă” îmi propun ca obiective îmbogăţirea 

cunoştinţelor copiilor despre anotimpul toamna, anotimp care, iată că s-a așternut și în acest an 

peste meleagurile noastre cu întregul ei alai de fenomene, dar și despre adaptarea viețuitoarelor la 

vremea rece ce cuprinde încetul cu încetul țara.  

 Soarele cel auriu se arată din ce în ce mai rar, iar cerul este acoperit tot mai des de nori care 

picură lacrimi de argint peste tot în jurul nostru. Frunze multicolore aștern pe pământ un covor 

foșnitor ce te îmbie la joacă. Păsările călătoare se îndreaptă grăbite către ţările calde, iar altele își 

pregătesc cuiburile pentru a rezista iernii ce va urma. Printre acestea se află și bufnițele, mascotele 

clasei noastre ” Bufnițele Exploratoare” care ne vor însoți în minunata călătorie a cunoașterii, a 

explorării tărâmurilor necunoscute. Astfel, fiecare bufniță a primit câte o scorbură în care să se 

adăpostească. 

 Ne-am înarmat cu hârtii și cartoane colorate, foarfece, lipici, creioane colorate și carioci și 

ne-am apucat sârguincios de treabă. Copiii au realizat cele mai frumoase căsuțe în scorburile 

copacilor pentru prietenele lor, bufnițele cele înțelepte. 

 Am avut parte de o activitate care le-a plăcut tuturor copiilor și la care fiecare dintre ei a 

participat cu mult entuziasm și s-a străduit să lucreze cât mai frumos, dovada fiind că din mâinile lor 

dibace au ieșit minunății. 
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Lăbuș Anca-Oana 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BERHECI 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

Tema activității: Ariciul înțelept 

Grupa: mică 

Cadru didactic: Lăbuș Anca-Oana 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului: Toamna 

Tema zilei: Frunzele de toamnă- ,,Ariciul înțelept”- DOS/ Activitate practică 

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată 

Scopul activității: -formarea de priceperi si deprinderi de a lipi într-un spațiu dat folosind tehnici și 

ustensile cunoscute; educarea atenției și a simțului estetic 

Obiective operaționale:  

O1-Să denumească corect materialele pregătite pentru activitate: frunze uscate, lipici, planșete, 

pensule; 

O2-Să lipească corect frunzele; 

O3-Să precizeze câteva caracteristici ale anotimpului toamna. 

Domenii de dezvoltare:  

Desfășurarea activității: Încep activitatea prin realizarea unei conversații cu copiii: 

-În ce anotimp suntem? 

-Ce se întâmplă cu copacii în acest anotimp? 

-Cum sunt frunzele copacilor toamna? 

-Ce animale cunoașteți voi care toamna se adăpostesc în frunze? 

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 același nume, aspecte caracteristice, 

fenomene ale naturii, îmbrăcăminte, 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. 
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Pe parcursul activității voi da indicații cu privire la respectarea cerințelor și a tehnicilor de lucru. De 

asemenea voi atrage atenția asupra aplicării unei cantități potrivite de lipici, pentru a păstra aspectul 

îngrijit al lucrării. Îi voi stimula și încuraja pe copii să lucreze frumos și îngrijit. Prima dată vom da 

frunza cu lipici. Aplicam frunza pe conturul ariciului. Copiii au primit un coș mare cu frunze colorate 

pe care le vor aplica după contur și le vor lipi pe arici. După ce au lipit toate elementele necesare 

realizării lucrării aceștia vor admira reușita. Lucrarea va fi expusă pe tablă și evaluată de copii. 
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Leach Adela 

 

PROIECT DIDACTIC 

PROF. ÎNV. PREȘC. LEACH ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM-IANCU”, ABRUD 

 

GRUPA: Combinată 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Bogățiile toamnei 

TEMA SĂPTĂMÂNII: În grădina cu legume 

TEMA ACTIVITĂȚII: Spune opusul! 

DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

DURATA:  20-25 minute 

 

 CATEGORIA DE ACTIVITATE:ADE 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă,transmitere si asimilare de noi cunostinte. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Dezvolatrea capacităților de exprimare orală; 

• Verificarea nivelului de însușire a deprinderii de a recunoaște legumele toamnei și de 

a utiliza corect antonimele. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- Să recunoască legumele prezentate; 

O2- Să asocieze legumele date între ele în funcție de opusul lor; 

 O3- Să formuleze enunțuri cu unele cuvinte găsite. 

SCOPUL JOCULUI: 

Fixarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la opusul cuvintelor și la legume. 

SARCINA DIDACTICĂ: 

Raportarea cantități la opusul cuvintelor și utilizarea corectă a acestora în exprimare și enunțuri. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: conversația, observația, exercițiul,  explicația, aprecierea 

verbală, jocul. 

FORME DE ORGANIZARE: 

• Frontal, individual  ( după caz) 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie 

• Educația este un orizont, nu o destinație- Scrisoarea metodică 

 

       DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
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 Copiii sunt așezați în semicerc, iar după ce asigur liniștea și a disciplinei, le voi spune că am o 

surpriză. Captarea și orientarea atenției se va face ( sub formă de surpriză). Le voi spune copiilor, că 

în drum se grădiniță m-am întâlnit cu grădinarul ,,Ghiță’’ și mi-a spus că este dornic să vă cunoască, 

deoarece a auzit că sunteți niște copiii cuminți, dar vrea să se convingă de asta, făcându- ne o vizită. 

Grădinatul ,,Ghiță’’ a adus cu el și câteva ghicitori.  Apoi se realizează anunțarea temei și a 

obiectivelor, pe înțelesul tuturor.  

 Explicarea jocului. Le voi explica copiilor ce trebuie să facă: să denumească legumele pe care 

li se vor prezenta. Apoi, le voi prezenta copiilor o planșă și le voi spune că ei va trebui să asocieze 

legumele dintr-un bol cu legumele de pe planșă, în funcție de opusul lor și să spună care sunt 

antonimele formate după asociere. Pentru demonstrarea jocului voi asocia eu o legumă de pe planșă  

cu una din bol și voi spune antonimele formate. Jocul de probă.Voi chema un copil pentru a efectua 

jocul de probă, demonstrând că a înțeles regula acestuia. Jocul propriu-zis 

 Le voi duce niște legume, iar ei trebuie să denumească legumele. Pe o planșă voi pune 

anumite legume, iar copii va trebui să le asocieze cu alte legume în funcție de opusul lor. Le voi da 

copiilor un exemplu de enunț cu antonimele subțire-gros:,, Creionul este subțire’’,,,Dovleacul este 

gros’’,iar copiii trebuie să formeze enunțuri cu următoarele perechii de antonime: mic- mare; lung- 

scurt; înalt- scund; slab- gras; puțin- mult; gol-plin; murdar-curat; noapte-zi; ud-uscat. 

 Complicarea jocului. Le voi împărți copiilor niște fișe pe care sunt desenate legume, iar ei va 

trebui să picteze legumele mari și groase. Deasemenea, ei vor formula fiecare câte o propoziție cu 

cuvintele sugerate de imaginile prezentate în fișă. 

 Evaluarea activității se realizează prin chestionarea orală, printr-un set de întrebări: Care este 

opusul cuvântului mic? 

 Care este diferența dintre un castravete și un dovleac? 

 Care este opusul cuvântului lung? 

 Care este opusul cuvântului scund? 

 În încheiere, Grădinatul ,,Ghiță’’ îi apreciază și le mulțumește că l-au primit la activitate, 

recompensându-i cu niște felii de morcov și cu ecusoane care au formele unor legume. 
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Luca Dana Alina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:”Toamna, în pădure” 

CLASA/GRUPA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Luca Dana Alina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Simion Balint”, Copăceni 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

        

   Toamna este anotimpul care îmbină toate culorile, oferind parcă un peisaj de poveste. Una 

dintre frumusetile acestui anotimp este pădurea. Plimbările prin pădure ne ademenesc, oferindu-ne 

o stare de liniște, relaxare și bucurie.Frunzele multicolore , purtate de vânt, dansează de jur 

împrejurul nostru. Acest spectacol pe care ni-l oferă natura, gratis , merită pus pe foaie, într-un 

peisaj tomnatic Așa că trebuie să-i învățăm și pe copii să observe și să se apropie de acest spectacol 

sublim al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

        SCOPUL: Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității, stimularea potențialului 

artistic prin aplicarea unor tehnici specifice  artelor vizuale și abilităților practice. 

 

        OBIECTIVE: 

    Realizarea de creații plastice adecvate  temei; 

    Dezvoltarea simțului artistic al școlarilor; 

    Stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații plastice; 

    Organizarea unei expoziții cu lucrările școlarilor; 

 

       RESURSE MATERIALE: 

- Foi A4 

- Creioane colorate, acuarele, pensule, burete de vase, pahare cu apă, etc. 

 

Desfășurarea activității: 

-Convorbiri tematice despre anotimpul toamna 

-Realizarea lucrărilor prin tehnici diferite: amprentare cu degetul și cu buretele 

-Expoziție de lucrări 

-Audiție muzicală- Anotimpurile- Vivaldi 
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Lucșa Simina-Emilia  

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

Argument:  

Toamna este un anotimp al fanteziei în care se realizează trecerea naturii de la viață la stadiul de 

adormire. Acest lucru oferă o imagine de neuitat vieții pe care o trăiește natura. O descriere amplă a 

acestui anotimp este dată de natura în care fructele se coc și se culeg legumele. Se poate observa 

cum acestea își schimbă culoarea, majoritatea fructelor având o culoare caldă. Se poate observa cum 

urșii se pregătesc pentru sezonul de iarnă si hibernare. Oameni adună recolta exact ca furnicile, care 

își adună mâncarea pentru iarnă în povestea ,,Greierele și furnica”.  

Această activitate își propune colaborarea copiilor cu părinții în identificarea grânelor de toamnă și 

finalizarea activității prin fișa „Mărul multicolor” unde vor pune în practică creativitatea lor.  

Această perioadă este ideală pentru a le îndruma pașii copiilor spre porțile cunoașterii naturii 

înconjurătoare. 

Tema activității: Toamna, doamna colorată 

Obiective propuse:  

• Identificarea de către elevi a fructelor toamnei; 

• Utilizarea unor materiale din hârtie pentru realizarea unui colaj; 

• Dezvoltarea abilităților de cooperare între elevi; 

• Dezvoltarea aptitudinilor creative; 

• Stimularea competiției 

• Formularea unui punct de vedere obiectiv și susținerea lui cu argumente pertinente 

Data desfășurării: 31.10.2022 

Grup țintă: elevii clasei I G 

Organizator: prof. înv. primar Lucșa Simina-Emilia 

Locul desfășurării: acasă și în sala de clasă 

Durata proiectului: o săptămână  

Resurse umane: 25 de elevi 

Resurse materiale: hârtie glasată, lipici, foarfece 

Activități desfășurate: 

5. Prezentarea proiectului elevilor; 

6. Pregătirea materialelor de către fiecare elev; 

7. Realizarea colajului în sala de clasă 

8. Expoziție cu lucrările elevilor 

Rezultate: panou demonstrativ în sala de clasă 

Evaluare: - stimulente, recompense 

 

Prof înv. primar Lucșa Simina-Emilia 
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Lupu Elena 

 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Zemeș, jud. Bacău 

Profesor: Lupu Elena 

 Deși un anotimp capricios, toamna este neîntrecută la dărnicie și la belșugul rodului. Oamenii 

culeg roadele muncii de peste an și le rânduiesc în cămări. Păsările călătoare pleacă spre orizonturi 

mai calde, frunzele își încheie ciclul de viață, bruma împodobește peisajul iar nopțile friguroase se 

instalează. Bogăție de culoare, arome și bucuria de a lua parte la schimbările vieții, asta înseamnă, 

pe scurt, toamna.  

 O astfel de muză nu putea scăpa de privirile agere ale poeților. Cu farmecul său aparte, 

toamna este model și motiv de inspirație. Ea dă putere și armonie puterii creatoare. Unii dintre cei 

mai cunoscuți poeți care au evocat acest anotimp sunt: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, George 

Bacovia, George Coșbuc, Adrian Păunescu. 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

ȘCOALA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

TITLUL PROIECTULUI: ,,EMOȚIE DE TOAMNĂ” 

PARTICIPANȚI: elevii clasei a VII-a C 

NR. ELEVI: 14 

PROFESOR COORDONATOR: LUPU ELENA 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: Elevii clasei a VII-a C și-au propus să descopere frumusețea toamnei 

ilustrată în poeziile unor autori consacrați. O primă etapă în realizarea proiectului a fost lectura 

poeziilor: ,,Emoție de toamnă” (N. Stănescu), ,,Dor de toamnă” (I. Dobre), ,,Zile de toamnă” (G. 

Coșbuc), ,,De ce nu-mi vii?” (M. Eminescu), ,,Toamna” (O. Goga), ,,Sfârșit de toamnă” (V. Alecsandri), 

,,Toamna” (G. Bacovia). A urmat apoi realizarea copacului cu frunze de toamnă. Elevii au decupat 

frunze din hârtie colorată pe care au scris crâmpeie de versuri . Pe trunchiul copacului se regăsesc 

pozele autorilor. Peisajul de toamnă a fost completat cu frunze adevărate. 
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Lupusoru Daniela 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI 

LOC. CONCESTI, JUD. BOTOSANI 

Prof. inv. primar, LUPUSORU DANIELA   

 

PROIECT EDUCATIONAL: „Frumoasă și bogată toamnă” 

                     

               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  

• 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. 

      

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii 
care să contina lucrari practice, 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; 

• Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte; 

• Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare corecta. 

 

GRUP ŢINTĂ :  Elevii clasei pregătitoare. 

 

PERIOADA: 3 octombrie –23 octombrie 2022 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Școala Gimnazială Nr.1 Concesti 

 

RESURSE:  - umane :  elevi, invatatoare, parinti; 

       -materiale : cartoane, coli colorate, frunze, fructe, legume, recolte de toamnă; 

  

STRATEGIA DE REALIZARE:  observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi 
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EVALUARE 

         - modalităţi de evaluare: 

• Recitarea unor poezii,  realizarea de desene, picturi cu diferite tehnici; 

• portofoliul, proiectul; 

• acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, ce se remarcă prin originalitate; 

• analiza activităţilor independente; 

• valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

 

          - rezultate aşteptate: 

• implicarea a cât mai multor elevi în activitate 

• cunoaşterea valorilor personale şi toleranţa elevilor faţă de valori diferite de propriile 
valori 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  

 

 

Săptămâna 

 

 

Denumirea 
activităţii 

 

 

 

  Mod de 
realizare 

 

Forma de 
organizare 

   

  Loc de        
desfăşurare 

 

3-9-oct.2022 

 

Din bogatiile 
toamnei 

 

 

 

Pictură. Colaj. 

Expoziţie de 
lucrări 

Expozitie fructe si 
legume 

 

Individual, 

frontal 

 

Sala de clasă 

 

 

10-16-oct.2022 

 

Toamnă fără 

margini 

 

Concurs 

Expoziţie cu 
picturi  si desene 

Prezentări Power 
Point 

 

 

Individual, 
frontal 

 

  Sala de clasă, 

   

 

 

24-30-oct.2022  

Serbare tematică 

Festivitate cu 
recitări si cantece 
de 
toamna,,Toamna 
fermecată,, 

 

 

Individual, 

frontal 

 

  Sala de clasa    
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Măiereanu Georgeta-Alexandra  

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna pe cărare” – evaluare proiect tematic 

GRUPA: mică 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Măiereanu Georgeta - Alexandra 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grăd. cu PP Zâna Zorilor, Cluj-Napoca 

ARGUMENT: 

Toamna, cu bogățiile ei nenumărate, ne farmecă și ne ademenește cu minunatele sale culori. Ne face 

să călcăm pe cărarile nebănuite și nedescoperite încă de noi, cei din grupa mica.  Acest minunatul 

anotimp al bogăției, al schimbărilor  nenumărate din natură, ne îndeamnă  să-i aflăm tainele cele mai 

ascunse. Copiii se lasă purtați de Zâna Toamnă pe acest tărâm nou și astfel, împreună cu piticii 

grupei mici, am desfășurat proiectul tematic ”Pe cărările toamnei”, proiect  care le-a plăcut copiilor 

și  ce s-a derulat pe o perioadă de patru săptămâni. 

 

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 realizeze diferite activități practice sau de 

pictură. 

 

ENUMIREA LUCRĂRILOR: 

1. Mere roșii – lipire 

2. Morcovelul  - dactilopictură 

3. Oameni din castane și frunze  

3. Arici din frunze – lipire 
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Marcu Elena 

 

PROIECT DE LECȚIE 

 

MOTO:     “SĂNĂTATEA NU ESTE TOTUL,  

DAR FĂRĂ SĂNĂTATE TOTUL ESTE NIMIC ” 

   SCHOPENHAUER 

 

DATA: 10.XI.2022 

UNITATEA: Şcoala Gimnaziala Paltinoasaa 

PROF. INV. PRIMAR: MARCU ELENA 

CLASA: a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare 

DISCIPLINA: Educaţie pentru sănătate  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sănătatea alimentaţiei 

TEMA: Să învăţăm să mâncăm sănătos! 

TIPUL LECŢIEI: mixtă 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

1.4. să descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase, activităţii fizice, odihnei 

2.1. să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc; 

2.4. să aplice corect normele igienico-sanitare;  

2.8. să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare 

2.10. să găsească soluţii proprii pentru rezolvarea problemelor de sănătate specifice vârstei 

 

SCOPUL: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor referitoare la alimentaţia  sănătoasă 

        Formarea deprinderii de a mânca sănătos 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

La sfârşitul orei elevii vor şti: 

O1. să recunoască alimentele sănătoase/dăunătoare sănătăţii 

O2. să înţeleagă şi să utilizeze termeni specifici alimentaţiei  sănătoase 

O3. să enumere produse ce aparţin fiecărei trepte din piramida alimentelor 

O4. să alcătuiască meniul unei zile cu alimente sănătoase 

O5. să poată depista, dintr-o varietate de produse alimentare, un aliment ce nu trebuie consumat 

O6. să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos 

O7. să participe activ la realizarea sarcinilor propuse 

O8. să colaboreze cu colegii de grup 
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RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:  

• RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, observaţia, ciorchinele, 

diagrama Venn,  jocul didactic, munca independentă. 

• RESURSE MATERIALE: produse alimentare, planşe, jetoane, fişe de lucru 

• RESURSE UMANE: clasa cu cei 15 elevi, aşezaţi în perechi sau în grupuri  

• FORME DE ACTIVITATE CU ELEVII: frontală, individuală 
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Marin Ionela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  “RAPSODII DE TOAMNĂ” 

 

CLASA/GRUPA:  Grupa mare A 

 

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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Lucrări realizate în cadrul activităților Domeniului Estetic și Creativ 
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Marinescu Elena 

 

TEMA ACTIVITATII „RAPSODII DE TOAMNA„ 

CLASA /GRUPA Grupa mijlocie 

UNITATEA SCOLARA  Gradinita cu program prelungit „Magic Years„ 

CADRUL DIDACTIC  Educatoare MARINESCU ELENA  

DESFASURAREA ACTIVITATII Domeniul Estetic si Creativ„Festivalul de toamna„ 

SCOPUL ACTIVITATII 

-Formarea de priceperi si deprinderi de a realiza creatii artistice 

-Educarea unor trasaturi moralesi de caracter independenta in actiune,incredere in fortele proprii 

-Educarea simtului artistic 

OBIECTIVE  

sa efectueze exercitiide incalzire a musculaturiifine a mainii 

sa enunte cateva caracteristici specifice anotimpului toamana 

sa respecte pozitia corecta in timpul lucrului 

sa manifeste independenta in actiune 

sa numeasca uneltele de lucru si scopul lor 

sa  si exprime sentimentele de bucuriefata de evenimentul trait 

Sa pastreze curatenia si ordinea la masa de lucru 

DENUMIRE LUCRARE „Toamna in culori„-pictura cu plastilina 
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Măcălău Elena- Adelina 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal ,, Remus Răduleț”, Brașov ( Colegiul 

Tehnic Energetic ,, Remus Răduleț”, Brașov. 

GRUPA/NIVELUL: Mijlocie „ Fluturașii” 

TEMA ANUALĂ: „Când,cum și de ce se întâmplă? ” 

PROIECT TEMATIC: „Toamnă harnică și de roade darnică” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Coșul toamnei cu fructe”               

TEMA ZILEI: DOS:„ Compot de mere cu dragoste” ( activitate practic-gospodărească); 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

• Valorificarea deprrinderilor de lucru însușite prin realizarea unei activități gospodărești, 

compotul de mere. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

• să se autoservească în situaţii simple:așezarea bonetei, spălatul pe mâini, spălatul fructelor, 

• să participe la prepararea compotului; 

• să participe la curăţarea locului de muncă, aşezarea veselei necesare şi a şerveţelului; 

• să reţină norme simple igienico-sanitare prin exersarea deprinderilor specifice acţiunilor. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea, exerciţiul; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal; 

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă; 

RESURSE: UMANE:  preșolarii grupei și doamna educatoare; 

                    MATERIALE: :bonete, mere, tocător, veselă, cuțite unica folosință, zahăr borcane,  

       etichete, șervețele, fierbător și apă; 

DURATĂ: 20- 25 de minute 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Copiii s-au echipat cu bonetele şi s-au spălat pe mâini, apoi au spălat merele. Am revenit în sala de 

grupă şi copiii s-au aşeazat la măsuţele unde au fost repartizate materialele pentru activitatea 

practic-gospodărească. 

S-au explicat  regulile minime de securitate:  

1.Nu ridicăm mâna cu cuţitul în dreptul feţei sau a altui copil; 

2. Cuţitul se lasă pe şerveţelul de pe masă după tăierea fructului; 

3. Copiii încarcă vasul cu fructele tăiate, aparatul de fierbere a fructelor lucrează numai adultul; 

4. În timpul fierberii compotului copiii nu au voie să se apropie de aparatul de fierbere.. 

S-au  explicat  sarcinile de lucru:  

În borcănel copiii  au pus 2 lingurițe de zahăr și apoi au tăiat  merele cubulețe, după le-au așezat în 

borcan, cât apa a fiert  pentru compot, copiii au curăţat locul de muncă şi au aranjat vesela şi 
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şervetele necesare pentru consumarea merelor. Am  prezentat copiilor câteva borcane gata aduse 

din cămară şi modul de conservare a compotului. 

Îndemnul pentru comportamentul sănătos extras în ordinea succesiunii acţiunilor: 

1. Folosim bonetă pe cap. 

2.Spălăm bine mâinile. 

3.Spălămi bine merele. 

4.Ajutăm pe mama/bunica la spălatul borcanelor numai pe cele care sunt mici. 

4.Ajutăm pe mama numai la curăţat fructele, la tăiatul lor numai cu cuţitele de plastic. 

5.Nu umblăm la oala pe aragaz când se fierbe compotul sau atunci când mama toarnă compotul în 

borcanele  fierbinţi. 

Fiecare normă enunţată a fost ilustrată pe palete cu cifre, le-am citit şi cu ajutorul copiilor și le-am 

afișat prin stabilirea succesiunii lor după numărul paletei.  

Am realizat  reţeta de compot ilustrată şi scrisă cu copilașii. 

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII:  

Am făcut turul galeriei și am observat fiecare borcanel, apoi am făcut aprecieri verbale asupra 

întregii activități, iar ca și recompensă copiii au primit stickere cu mere, îmbrățișări și o ședință foto. 
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Megyeș Andrei 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Concurs ~Farmecul toamnei~ 

CLASA: a IV-a D (25 de elevi) 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Andrei Megyeș 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 

SCOPUL:  

Valorificarea potențialului creativ al elevilor și dezvoltarea dragostei pentru natură. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a patru săptămâni (septembrie- octombrie) și a cuprins 

următoarele activități: 

- Lecție de științe ale naturii desfășurată în parc, cu scopul observării  modificărilor ce apar în natură.  

- Pregătirea unui moment artistic (Versuri închiante toamnei). 

- Realizarea unor lucrări artistice plastice folosind diferite tehnici de lucru. 

- Confecționarea unor obiecte decorative din materialele culese din natură (castane, ghinde, 

semințe). 

- Mini- expoziție și premiere. 

  

Elevii au participat cu plăcere și interes la activitatea desfășurată, dând frâu liber imaginaţiei şi 

fanteziei în descrierea frumuseţilor toamnei văzută prin ochii lor de copii. 
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Megyeș Manuela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Jucării cu materiale din natură 

CLASA: a IV-a A (25 de elevi) 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Manuela Megyeș 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a două săptămâni, cuprinzând următoarele activități: 

- Drumeție în natură pentru a culege diferite materiale: castane, ghinde, frunze, etc. 

- Pregătirea unui moment artistic (Cântecele toamnei). 

- Realizarea unor lucrări artistice plastice folosind diferite tehnici de lucru. 

- Confecționarea unor jucării/ obiecte decorative din materialele culese din natură (castane, ghinde, 

semințe). 

- Mini- expoziție. 

 

Copiii 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, când începem să îmbrăcăm sala de 

clasă în straie de iarnă. 
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Melenic Mariana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII : Culorile toamnei – bucuriile toamnei 

CLASA: I D 

PARTICIPANȚI: 27  de elevi 

TIMP DE DESFĂȘURARE: 3 ore (trei săptămâni) 

PROF.ÎNV.PRIMAR:  Mariana Melnic 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași 

SCOPUL ACTIVITĂȚII :  

• Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei; 

• Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 

artistico-plastice şi practice. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVIȚĂȚII  

 Am început cu o activitate de observare dirijatǎ, în cadul Domeniului Ştiinţe, adunȃnd 

totodatǎ materiale din naturǎ pentru activitǎţile practice. 

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă și în parcul școlii, elevii fiind împărțiți în 3 echipe cu sarcini 

diferite.  

Prima echipă au făcut colaj din frunzele culese în parc, așezând frunzele sub forma unui copăcel de 

toamnă. A doua echipă au reprezentat culorile toamnei prin tehnica mindfulness, colorând cu 

răbdare frunzele toamnei sau alte elemente specifice acestui anotimp, iar a treia echipă prin aceeași 

tehnică au colorat desene vesele specifice sărbătorii de Haloween.  

 

FINALTATEA PROIECTULUI: 

Fiecare echipă și-a prezentat în fața clasei lucrările realizate, iar din aceastea s-a realizat o expoziție. 

S-au făcut fotografii și filmulețe pe care le-au și apreciat părinții participând online la prezentarea 

lucrărilor. 
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Mihaei Elisabeta-Victoria 

 

FESTIVALUL TOAMNEI 

PROF.INV.PRIMAR MIHAI ELISABETA-VICTORITA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU MORUZI” 

COMUNA PECHEA JUDETUL GALATI 

 

Argument 

 Toamna  este anotimpul culorilor,bogatiilor,a schimbarilor si transformarilor  din jurul nostru 

,anotimpul miresmelor  crizantemelor ,cea mai darnica fiica a batranului an. 

 Frumosul din natura  manifestat in varietatea culorilor  are o influenta binefacatoare  asupra 

copiilor..Trebuie sa ii indrumam  sa observe si sa se apropie  cu emotie de acest spectacol  al naturii 

astfel incat ratiunea  sa armonizeze cu  sensibilitatea fiecaruia. 

 

Grup tinta-elevii clasei a IV a 

 

Obiective: 

• Formarea capacitatii  de  a observa  ,percepe  si a aprecia frumosul oferit de natura . 

• Formarea simtului si gustului estetic. 

• Dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice 

 

Descrierea activitatilor: 

• participarea elevilor la parada ,,Bogatiile toamnei “; 

• recitarea versurilor  despre toamna ; 

• interpretarea cantecelor,,Galbena gutuie”, ,,Valsul toamnei”; 

  

 Evaluarea proiectului s-a realizat   prin expunerea lucrarilor la expozitia din holul scolii. 

 Valorificarea  proiectului   s-a obtinut prin  diseminarea informatiilor  in randul 

elevilor,parintilor,cadrelor didactice si promovarea activitatilor instructiv educative in scoala si  

comunitate. 
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Milea Janeta 

 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

TOAMNA, ARMONIE ȘI CULOARE 

 

Data: 9 noiembrie 2022  

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială Tichilești, Brăila 

Responsabil activitate: prof. înv. primar Janeta Milea 

Grup țintă: elevii clasei a IV-a 

Tema: TOAMNA, ARMONIE ȘI CULOARE – colaje din frunze presate și semințe 

Tipul de activitate: activitate aplicativ-practică 

Discipline abordate: Limba și literatura română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice 

Resurse:  

• umane: elevii, învățătorul 

• materiale: carton A4,materiale din natură – frunze și flori presate, semințe 

Scopul activității: Cultivarea imaginației elevilor, încurajarea creativității și stimularea potențialului 

artistic prin aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și abilităților practice – tehnica colajului 

Obiective: 

• Stimularea creativității în lucrări care să oglindească anotimpul toamna 

• Realizarea de colaje folosind materiale variate(frunze și flori presate, semințe)  

• Identificarea caracteristicilor anotimpului toamna 

Descrierea activității:  

• Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna 

• Discuții despre schimbările din natură în anotimpul toamna 

• Recitarea unor poezii și intonarea unor cântece despre anotimpul toamna 

• Realizarea unor colaje cu materiale din natură ( frunze și flori presate, semințe) 

Modalități de evaluare:  

• Aprecieri verbale, observații, discuții de grup 

• Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor 
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Miorcăneanu Ana-Maria 

 

,,FRUNZA – ARMONIE DE CULOARE” 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR : MIORCĂNEANU ANA-MARIA 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 ROMA 

LOC. ROMA, COM. ROMA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

                                        

,, TOAMNA ESTE O A DOUA PRIMĂVARĂ, CÂND FIECARE FRUNZĂ ESTE O FLOARE.” 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

• Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 

stimularea curiozității prin investigarea acestuia ; 

• Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor. 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

• Formarea deprinderii de a analiza si descoperi elementele componente ale frunzei ; 

• Descrierea caracteristicilor frunzelor : formă, culoare , mărime, miros, așezare pe tulpină 

prin antrenarea organelor de simț; 

•  Compararea și analizarea unor reacții ale frunzelor în diferite situații, sub influența factorilor 

de mediu ( lumină, umiditate, căldură, brumă); 

 

RESURSE UMANE: elevii clasei pregătitoare 

 

DERULAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

NR. CRT. DENUMIREA ACTIVITĂȚILOR LOCUL DESFĂȘURĂRII 

1. ,,Alergând după o frunză” 

• Colectarea frunzelor din mediul înconjurător, 

studierea și clasificarea frunzelor. 

Curtea școlii 

2. ,,Cum ne anunță frunzele că vine toamna?” 

• Observarea, cercetarea și analizarea frunzelor. 

Sala de clasă 

3. ,,Regele frunzelor” 

• Realizarea unui colaj din frunze. 

Sala de clasă 
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Miron Roxana 

 

• TEMA  ACTIVITĂȚILOR :  Rapsodii  de  toamnă 

(Activități integrate - Arte, Limbă și comunicare, Științe ale naturii) 

• UNITATEA  ȘCOLARĂ: Colegiul Tehnic ,, Mircea Cristea” Brașov 

• CADRU  DIDACTIC: MIRON ROXANA – profesor în învațământul  primar 

• CLASA a II a A ,, Spiridușii ”  

 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚILOR : 

        Luna septembrie înseamnă terminarea vacanței de vară și întoarcerea elevilor la școală. În 

primele zile de școală , elevii mei mi-au spus că nu le pare rău ca s-a terminat vacanța deoarece le 

era dor de școală , de colegi și de ,,doamna” .  

     ,,Spiridușii ” clasei a  II a A au evidențiat frumusețea anotimpului toamna în câteva activități 

integrate desfășurate pe parcursul unor lecții de comunicare în limba română , matematică 

/explorarea mediului, arte vizuale/ abilități practice, muzică și mișcare. În timpul acestor activități , 

elevii au intonat cântece cu tematica toamnei , au compus versuri despre toamnă, au alcătuit un 

scurt text după imagini , spunând povestea toamnei în felul lor, și au realizat diverse lucrări artistice, 

utilizând tehnici de lucru diferite. 

        În cadrul primei activități de arte vizuale si abilități practice , elevii au învățat ce este hașurarea 

și au realizat lucrarea ,, Frunzele toamnei ”  prin această tehnică . Ei au primit o fișă cu câteva frunze 

conturate ( sursă de pe internet) pe care le-au hașurat cu carioci de diferite culori. În încheierea 

activității , elevii au compus câteva versuri cu tematica toamnei și câțiva dintre ei  le-au citit în fața 

colegilor. 

      Pentru a doua lucrare, elevii au folosit tehnica mozaicului, cunoscută de ei din anul trecut școlar 

(clasa I ). Fișa de lucru conținea 4 imagini cu frunze împărțite in bucăți mai mici (sursa de pe internet) 

. Elevii au colorat spațiile albe de pe frunze folosind culorile care predomină în anotimpul toamna: 

galben , portocaliu , roșu, maro și vișiniu. Pentru fondul imaginilor au folosit culori calde , respectiv 

culori reci. Activitatea a fost însoțită de cântece despre toamnă , intonate de elevi .  

       Într-o altă activitate , elevii au utilizat  câteva fișe ( sursă de pe internet) pentru a realiza o scurtă 

povestire după imagini despre anotimpul toamna . Imaginile care trebuiau colorate erau incadrate în 

interiorul unor frunze mari . Fiecare frunză, reprezentând o pagină a cărții , a fost decupată și a 

alcătuit cărticica intitulată ,,Povestea Toamnei ” sau ,, Povestea Frunzei”, la alegerea elevului . În 

timpul prezentării lucrării în fața clasei , elevul spunea povestea creată de el după acele imagini pe 

care le-a colorat.  

      Tot ca sursă de inspirație am avut internetul și pentru ultima activitate desfășurată, folosind o 

fișa de lucru  pentru realizarea unei măști cu tematica toamnei și utilizând ca tehnici : colorarea, 

decuparea și lipirea. Elevii au finalizat lucrarea respectând etapele de lucru anunțate de cadrul 

didactic : au colorat elementele de toamnă, au decupat forma care reprezenta masca feței, au 

decorat masca cu acele elementele decupate și au atașat un pai de plastic cu ajutorul capsatorului, 

pentru a fi ușor de ținut în mână. La sfârșitul activității am realizat ,,turul galeriei ”  cu lucrările 

elevilor , pe un fond muzical adecvat și în pași de dans. Aceasta a fost activitatea ,,cea mai 

distractivă” , după cum mi-au spus Spiridușii . 
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Miron Silvica 

 

TEMA ACTIVITĂȚII- BOGĂȚIILE TOAMNEI 

CLASA a IV-a B 

CADRU DIDACTIC- MIRON SILVICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ- ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂȘCA , SUCEAVA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În perioada 17-21 octombrie 2022 s-au desfășurat o serie de activități cu tema ,,BOGĂȚIILE 

TOAMNEI”.Au fost implicate mai multe arii curriculare: Limba română, Arte vizuale, Muzică și 

mișcare. 

 

1. Limba română.  Elevii au audiat mai multe texte- poezii- a unor poeți cunoscuți. Expl. 

Rapsodii de toamnă de George Topârceanu. 

 Obiective urmârite: 

- Exprimarea propriei opinii despre anotimpul toamna 

- Crearea unor versuri proprii despre acest anotimp 

 

2. Arte vizuale . Elevii au lucrat pe ateliere 

- Atelier 1- ,,Copacul toamnei- desen, decupare, lipire 

- Atelier 2- Coșul toamnei- aranjament de toamnă din fructe și legume specifice 

anotimpului 

- Atelier 3- Figurine hazlii  

            Obiective urmărite: 

- Realizarea unui tablou ,, Copacul toamnei,, folosind tehnici simple de , decupare, lipire a 

frunzelor pe contur 

- Realizarea unui aranjament ,, Coșul toamnei,, prin folosirea de legume și fructe de 

toamnă la care s-a adăugat accesorii, frunze, crenguțe. 

- Realizarea unor figurine din fructe și legume folosind scobitori 

 

3.  Muzică și mișcare 

            Obiective urmărite: 

- Reproducerea colectivă a cântecului ,,Toamna” 

 

Activitatea a avut ca scop formarea competențelor specifice diverselor discipline de înv. 

 

Lucrările elevilor au fost expuse pe holul școlii realizând o expoziție. 
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Moale Gabriela Maria 

 

Tema activității: „Murături”  

Grupa: Mijlocie a Ursuleților 

Cadru didactic: Moale Gabriela Maria  

Unitatea școlară: Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca 

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor despre anotimpul toamna, folosirea legumelor pentru a 

pune murături. 

Desfășurarea activității :  

În cadrul domeniului om și societate, grupa mijlocie a Ursuleților a desfășurat activitatea 

gospodărească intitulată ,,Murături”. 

După ce au îmbrăcat șorțul și boneta, copiii au fost împărțiți în mai multe echipe pentru a desfășura 

activitatea. 

Preșcolarii au observat și denumit materialele și legumele care le-au fost puse la dispoziție pentru a 

realiza această activitate: borcan de 800 ml, oțet, apă, sare, morcovi, ceapă, gogonele, conopidă, 

gogoșari, varză, castraveți, boabe de piper, boabe de mustar, foi de dafin, usturoi, hrean. După 

identificarea tuturor ingredientelor, copiii au spălat legumele. Apoi, am feliat toate legumele, în timp 

ce le-am prezentat copiilor rețeta de pregătire a murăturilor. După demonstrarea modului de lucru, 

fiecare echipă a pregătit borcanul său de murături. 

Borcanele de murături au fost duse în cămară, iar după ce s-au murat, au fost gustate de către copii. 
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Moldoveanu Florina Violeta  

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă mândră-n Bărăgan  

CLASA/GRUPA: a IV-a C Step by Step  

CADRU DIDACTIC: Moldoveanu Florina Violeta  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte ,, Ionel Perlea” Slobozia  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitate pe centre  

 

CITIRE  

SUBIECTUL: Poezia ,,Toamna”  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE  

O1 –să citească cu atenție poezia;  

O2 - să identifice și să sublinieze părțile de vorbire cu culoarea corespunzătoare ;  

O3 - să scrie um cvintet cu tema ”Toamna”;  

STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode și pocedee: conversaţia euristica, explicaţia, observația, exerciţiul, problematizarea  

 Mijloace didactice: fişe de lucru  

 Forme de organizare: individual, pe grupe  

EVALUAREA : Aprecieri verbale, interevaluare, autoevaluare, observare sistematică  

 

SCRIERE  

SUBIECTUL: Scrierea imaginativă-Textul creativ  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 -să redacteze texte, ţinând seama de părţile unei compuneri ;  

O2 - să respecte ortografia şi punctuaţia într-un text propriu ;  

O3 - să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a compunerilor  

STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode și pocedee: conversaţia euristica, explicaţia, observația, exerciţiul, problematizarea  

 Mijloace didactice: fişe de lucru  

 Forme de organizare: individual, pe grupe  

EVALUAREA : Aprecieri verbale, interevaluare, autoevaluare, observare sistematică 

 

MATEMATICĂ  

SUBIECTUL:,,Proprietățile înmulțirii numerelor naturale (0-1000000)  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 – să efectueze operațiile, folosind calculul în scris;  

O2 - să participe activ în desfășurarea scenariului didactic;  

O3 - să dezvolte atitudinii pozitive față de colegi și lecție pe toată durata orei  

STRATEGII DIDACTICE:  
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 Metode și pocedee: conversaţia euristica,explicaţia,observația, exerciţiul, învățarea prin 

 cooperare, problematizarea, munca independentă  

 Mijloace didactice: fişe, caiete  

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe  

EVALUAREA: Aprecieri verbale, interevaluare, autoevaluare, observare sistematică  

 

ARTE  

SUBIECTUL:,, Peisaj de toamnă în oglindă Toamna și vara ” Tehnica AGAMOGRAF  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 – să numească materialele necesare realizării lucrării și să enumere etapele necesare realizării 

lucrării propuse;  

O2 - să evalueze lucrările ținând seama de următoarele aspecte: finalizare, corectitudine, aspectul 

estetic  

STRATEGII DIDACTICE:  

 a) Metode și pocedee: conversaţia explicaţia, demonstrația, exerciţiul  

 b) Mijloace didactice:fișe, culori, carioci, lucrarea model  

 c) Forme de organizare: frontal, individual  

EVALUAREA: Aprecieri verbale. 
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Momoi Liliana Monica 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,SĂRBĂTOAREA DOVLECILOR LUMINOȘI - HALLOWEEN ” 

CLASA:  a-V-a B 

CADRU DIDACTIC: MOMOI LILIANA-MONICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIKES KELEMEN”-ZAGON, jud.COVASNA 

 

ARGUMENT 

Motto: „Nimic nu se compară cu o noapte luminată de lună în vreme de Halloween......  

 În această noapte fatală, cerul văduvit de stele se lamentează întunecat și neclintit. Culorile sumbre 

ale amenințătoarelor, negrelor păduri sunt brusc iluminate de apariția lunii pline.” 

Kim Elizabeth 

 

 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 

- Dobândirea  de cunoştințe cu privire la originea sărbătorii de Halloween.  

- Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză, prin interpretarea de poezii ,   

  cântece de Halloween și completarea unui rebus pe baza noțiunilor cunoscute despre  

  această sărbătoare. 

- Stimularea creativității prin transpunerea în lucrări practice,desene,pictură pe sticlă și lemn 

- Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor de   

  carnaval. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Am realizat o atmosferă plăcută în sala de clasă-băncile așezate în semicerc iar masa a fost  

decorată cu bostanii scluptați de elevi,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  cu zgomote ciudate, unde elevii, au spus 

ghicitori si au trebuit să  compună poezii cu ajutorul unor cuvinte date (sărbătoare,dovleac, 

tradiţie,halloween....). 
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 Activitatea s-a derulat  apoi 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.  

 A urmat apoi prezentarea  posterelor realizate de ei iar în final au trebuit să-și prezinte 

fiecare masca sa. 

 În încheiere s-au făcut aprecieri despre lucrările realizate și implicarea în activitate . 

 

Imagini activitate 
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Munteanu Ana-Maria 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Bogățiile Toamnei 

 

Prof. MUNTEAN ANA-MARIA 

Grădinița Nr.43 Sibiu 

GRUPA: mijlocie  

TEMA DE STUDIU: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?  

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: FRUCTE DE TOAMNĂ 

TEMA ACTIVITĂŢII: COMPOT DE FRUCTE 

DOMENII EXPERIENŢIALE: DS; DOS; DLC  

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DURATA: o zi 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

 

SCOPUL ACTIVITATII:  

• Formarea capacităţii de a diferenţia caracteristicile fructelor de toamnă, structura lor, 

mirosul, gustul specific, precum şi caractristicile mai variabile: culoarea, forma;  

• Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului cu urmatoarele cuvinte: ciorchine, miez, sâmbure,  

zemos, jumătate, cotor, ingrediente,; 

• Formarea deprinderii de a folosi instrumente de lucru din bucătărie (cuțit de plastic, tocător, 

borcan, castron); 

• Receptarea și redarea unui text liric (”Toamna” de Demostene Botez) în timpul unei activități 

motrice; 

• Educarea vointei, a atentiei, a spiritului de ordine şi a spiritului critic. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode si procedee: conversația euristică, expunerea, observaţia, învăţarea prin 

descoperire, metoda Lotus, problematizarea, comparaţia; 

• Material didactic folosit: coş cu diferite fructe de toamnă (struguri de culori şi forme 

diferite, mere roșii, mere galbene, pere, gutui), farfurii din plastic, servetele, borcane pentru 

compot, tocătoare, cuțite de plastic, castronele 

 

FINALITATEA ZILEI: 

 Alcătuirea unei expoziții cu borcanele de compot realizate de către copii, compararea lor, 

strângerea materialelor și așezarea lor la loc, primirea unei recompense din “Oala cu 

surprize” (compotul de mere). 
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Murășan Diana-Gabriela 

 

Fișă de activitate 

 

Prof. Înv. Preșc.: Murășan Diana-Gabriela 

Unitate: G.P.N. Udești, jud. Suceava   

Grupa: mare 

Tema anuală : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’ 

Tema activității: „Dovlecelul cel vesel” 

Forma de realizare : activitate integrată                       

Elementele componente ale activității integrate: 

 DLC:  ,,Un dovleac portocaliu”-memorizare 

 DOS:  ,,Dovlecei veseli”-pictură pe dovleci 

 DEC:  ,,Dovlecel cel vesel”-decupare măști 

 Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi 

 Scopul activităţii: Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și 

sintactic; stimularea și exersarea creativității prin pictură; 

 Obiective operaţionale: 

 - să recite corect și expresiv poezia după modelul educatoarei; 

 - să identifice cuvintele necunoscute din textul audiat; 

 - să formuleze propoziții utilizând cuvintele noi învățate; 

 - să picteze liber dovleacul primit; 

 - să mânuiască corect foarfeca, decupând cu atenție maca; 

  

Strategii didactice:  

Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, expunerea, munca  in  

echipa, jocul; 

 

Material didactic: : planșe cu imagini reprezentative pentru poezie, dovleci, măști cu dovleci, 

foarfece, pensule, acuarele; 

 

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

 

Bibliografie: 

“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009; 

“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009; 

“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU 

ALEXANDRU, 2009; 
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Mureșan Gabriela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamna 

CLASA/GRUPA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: MUREȘAN GABRIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială Nr. 169 

Argument :  

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

• „Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!” Nichita Stănescu 

• Toamna este un andante melancolic şi gratios 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 şi aplicaţii cu 

materiale din natură 

Obiective : 

In cadrul proiectului, elevii : 

• vor identifica bogăţiile toamnei 

• vor picta planse folosind diferite tehnici 

• vor exprima în scris  păreri şi impresii proprii despre anotimpul toamna 

• vor crea produse finale:creaţii plastice, colaje 

• vor evalua prezentări ale produselor finale:creaţii plastice, colaje. 

Resurse: 

• materiale: imagini, foi A4, acuarele, creioane colorate, creioane cerate, hârtie / carton A4; 

materiale naturale (frunze şi flori presate etc.)., videoproiector 

• umane : elevii, învăţătoarea, părinţii 

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

demonstraţia,exerciţiul, problematizarea 

• 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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Murguleț Mihaela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ARICII VESELI 

CLASA: a II-a  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar MURGULEȚ MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “Gheorghe Petrașcu” Tecuci, județul Galați 

DATA: 14.10.2022 

LOCUL: sala de clasă 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Dezvoltarea simțului estetic și creativ prin realizarea de lucrări artistico-plastice folosind material din 

natură și tehnici elementare diverse. 

 

ARGUMENT  

Din punct de vedere instructiv-educativ contribuie la consolidarea cunoștințelor privind anotimpul 

de toamnă, caracteristici ale acestuia, promovarea atitudinii pozitive privind protecția mediului, 

caracteristici ale animalelor sălbatice. 

Din punct de vedere al gândirii critice favorizează într-o atmosferă încurajantă diversitatea de opinii, 

schimbul de idei între elevi, contribuie la sporirea capacității de exprimare și înțelegere. Exprimarea 

în manieră personală propriile gânduri și opinii referitoare la subiect prin analiză, sinteză, 

comparație, generalizare, reflecție. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Să observe modificările ce apar în natură toamna;  

2. Să selecteze cu atenție frunzele căzute ale copacilor;  

3. Să picteze, să preseze frunze și să decoreze planșa, astfel încât să obțină cele mai diversificate 

modele;  

4. Să cânte cântecele dedicate anotimpului toamna. 

 

 

DESDCRIEREA ACTIVITĂȚII 

Elevii  au adunat în prealabil frunze multicolore pe care mai apoi  le-au pus la presat. Am discutat 

despre arici, despre trăsăturile sale, despre diferitele culori ale frunzelor și despre peisajele de 

toamnă. 

În felul acesta, elevii au realizat aricii veseli, pe care au lipit frunzele adunate, au folosit tehnici cum 

sunt lipirea, tăierea, pictura.  
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Neculai Viorica 

 

Principiile educaţiei moral-civice 

Prof. Inv. Primar Viorica Neculai 

 

 Principiile educației moral-civice reprezintă normele după care se ghidează  educatorul în 
activitatea sa pentru atingerea obiectivului fundamental care constă în formarea personalității 
morale. Andrei  Barna identifică în lucrarea sa (Curs de pedagogie- Introducere în pedagogie. Teoria 
educaţiei şi teoria curriculum-ului /p. 102) următoarele principii:  

• Principiul îmbinării conducerii pedagogice cu independența elevilor în procesul de formare a 
profilului moral- civic, care are  ca țintă formarea oamenilor cu o înaltă ținută morală, activi, 
independenți, organizând întreaga experiență de viață a copilului astfel încât să i se ofere 
posibilitatea de a cunoaște, de a interioriza cerințele moralei sociale, de a trăi fapte cu 
semnificații morale și să se manifeste în conformitate cu valorile morale și civice. Acest 
principiu înlătură utilizarea în exces a metodelor autoritare și tutelarea elevilor care anihilează 
independența și inițiativa acestora 

• Principiul valorificării elementelor pozitive ale personalității pentru înlăturarea celor 
negative, urmărește valorificarea resurselor interne pozitive de ordin fizic, intelectual, afectiv, 
moral al individului, prin îmbinarea întăririi pozitive a elementelor prezente în stare latentă 
sau manifestă în personalitatea copilului cu întărirea negativă- dezaprobarea manifestărilor ce 
trebuie corectate sau înlăturate. Accentul trebuie să cadă însă pe întărirea pozitivă, pentru că 
în caz contrar efectul poate fi contrar așteptărilor și să se  fixeze aspectele negative;  

• Principiul îmbinării respectului cu exigența față de elevi, are ca scop crearea premiselor 
psihopedagogice favorabile procesului de modelare a personalității copilului. Exigența vizează 
cerințe sporite, în conformitate cu posibilitățile reale ale elevului, în timp ce  respectul 
urmărește dezvoltarea încrederii în resursele interne, 

• Principiul respectării particularităților de vârstă și individuale în educația morală, dorește să 
asigure  concordanță între conținutul, metodele și procedeele folosite în educația morală și 
particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor. În acest sens se va avea în vedere 
formularea cerințelor, organizarea acțiunilor educative, folosirea metodelor și procedeelor de 
educație morală, stabilirea relațiilor cu obiectul educației; 

• Principiul unității, continuității și consecvenței, presupune că toți factorii educativi să 
acționeze unitar urmărind evoluția morală a educabilului în timp: să fie perseverent, să 
înțeleagă cerințele și să le ducă la îndeplinire.  
 

 În selectarea textelor literare, a articolelor și a  emisiunilor difuzate de mass-media, care 
sunt  utilizate în demersul educativ, este necesar ca învățătorii să țină cont de aceste principii, să 
ofere copilului o gamă largă și diversificată de informații, de  experiențe, emoții, sentimente, modele 
morale, care să îl ajute să discearnă între bine și rău, să conștientizeze valoarea atitudinilor pozitive. 
Elementele pozitive dar și cele negative  trebuie valorificate pentru a putea aduce un spor de calitate 
în conduita elevului, să determine o schimbare pozitivă în comportamentul acestuia. Informațiile 
morale, care sunt transmise atât prin intermediul literaturii dar și prin canalele mass-mediei, trebuie 
trăite afectiv pentru a deveni convingeri și a pune stăpânire pe sentimentele și voința lui. În acest 
scop se studiază cu deosebită  atenție programele școlare, manualele, sursele de lectură, pentru a 
descoperi elementele educative potrivite care vor influența pozitiv comportamentul moral-civic al 
copiilor.  
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Nechifor Elena 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „AVENTURA  FRUNZEI  TOAMNĂ” - Proiect tematic 

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Nechifor Elena 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, RM.VÂLCEA, 

JUDEȚUL VÂLCEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argumentul proiectului: 

Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori. În fiecare an ni 

se dezvăluie acelaşi anotimp, dar cu altă haină: uneori blândă, cu soare dogoritor şi cu parfum de 

fructe, alteori mai aspră cu miros de brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, melancolice, dar 

întotdeauna colorată. 

Această bogăție de culoare ne este benefică și ne ajută să ne exprimăm prin intermediul 

artei. Putem reda bogăţia şi culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, aplicaţii cu materiale din 

natură. Micii artişti au posibilitatea să dea frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul 

culorii şi a penelului. 

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: 

• identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin intermediul creațiilor 

artistico- plastice 

• formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs realizat 

• cultivarea dragostei față de natură 

Programul activităților: 

• Prezentarea poveștii „Aventura unei frunze ” și a unor poezii despre toamnă 

• Concurs cu tema: Aventura unei frunze de toamnă 

Resurse: 

• Umane: elevii clasei a II-a 

• Materiale: coli albe, acuarele, pensule,frunze 

• Temporale: 2 ore AVAP 

Produsul final: expoziție de creații artistico-plastice 

Evaluarea proiectului: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 

Monitorizarea proiectului: 

• Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor 
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• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

• Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice; 

• Realizarea de fotografii şi CD cu imagini din derularea proiectului. 
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Negrea-Roba Monica-Adela 

 

,Buchetul toamnei” 

 

Tema activității: ,,Grădina cu crizanteme”  

Grupa: Mare – „Ștrumfilor”  

Cadru didactic: Negrea-Roba Monica-Adela  

Unitatea școlară: Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” , Cluj-Napoca  

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor despre anotimpul toamna. Observarea florilor de 

toamnă (crizantema și tufănica) și confecționarea unei crizanteme.  

Desfășurarea activității : Crizantema este o floare, ea crește în parcuri și grădini. Ea înflorește 

toamna, de aceea spunem că este o floare de toamnă.  

Pentru a învăța cât mai multe despre anotimpul toamna,în cadrul domeniului om și societate, vom 

desfășura activitatea practică : ,,Grădina cu crizanteme!”  

Preșcolarii vor observa florile și vor denumi materialele de care avem nevoie pentru a realiza o 

crizantemă. La ALA 1 în cadrul centrului artă, preșcolarii au decupat petalele crizantemelor, apoi, la 

Domeniul Om și Societate, au realizat crizantema, după lucrarea model a educatoarei.  

Educatoarea explică modul de lucru pentru confecționarea crizantemei. Se oferă ajutor fiecărui copil 

care va întâmpina dificultăți, pentru a finaliza activitatea. La final educatoarea așază fiecare floare în 

vază, pentru a înfrumuseța sala de grupă. 

A fost o activitate interesantă și distractivă în același timp, preșcolarii fiind foarte încântați de faptul 

că ei au reușit să confecționeze câte flori de toamnă (crizanteme). 

  k 
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Negru Mirela Mariana 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL – CULORILE TOAMNEI 

Prof. Înv. Preșc. Negru Mirela Mariana 

Grădinița cu P.P. Nr.56, Galați 

Argument: 

        Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului , când in faţa ochilor ni se desfăşoară un tablou 

mirific , in care culorile se luptă pentru supremaţie , nu poţi să nu aduci un omagiu toamnei.  

        Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura , în acest superb anotimp ,trezesc in noi 

impulsul creativ . De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna ,şi să punem în valoare , 

parfumul şi culoarea ei,  prin realizarea unor lucrări originale , prin care să valorificăm potenţialul 

creativ al copiilor preşcolari. 

Scopul: 

Valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor lucrări artistice, folosind materiale diverse şi 

tehnici adecvate . 

Obiective : 

• Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 

criterii ştiinţifice;  

•  Formarea simţului şi gustului estetic;  

•  Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală;  

• Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.  

•  Stimularea competiţiei  

•  Promovarea imaginii şcolii si a celor care participă la activităţi;  

Durata : Octombrie - noiembrie 2022 

Proiectul se organizează pe următoarele secţiuni: 

       I. Compoziţii plastice  

      II. Lucrări practice  

     III. Activități practic - gospodărești  

Rezultate : 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările preșcolarilor; 

• Parada costumelor ecologice; 

• Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul gradinitei 

• Realizarea de CD-uri, care vor cuprinde imagini de la acest proiect  

 Evaluare : 

• Expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate  

• Realizarea unei prezentări PowerPoint  

• Diplome pentru cadre didactice participante  şi copiii câştigători 

• Mediatizare 

Valorificare : 
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• diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, părinţilor, oficialităţilor locale;  

• crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice. 

• promovarea activităţilor instructiv-educative din grădiniţe în comunitate 
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Nyiri Edit 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  BINE AI VENIT, TOAMNA DRAGĂ! 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: NYIRI EDIT 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC,,PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI, GPN. NR: 3. CIOCAIA  

PERIOADA: 03.10-11.11.2022. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

        Preșcolarii grupei mijlocii în toamna aceasta au fost implicați în activități interesante, multiple și 

le-au dat posibilitatea atât să observe, cât și să experimenteze. Au observat vremea de toamnă, au 

adunat frunze colorate și au folosit la ștampilat, la lipit. 

        Au învățat că legumele și fructele sunt sănătoase de consumat: crude și conservate. Au lucrat în 

echipe, și-au valorificat potențialul și aptitudinile. 

        Am făcut împreună în grădiniță un colțișor de tomnă cu tractor plin de fructe și un pom cu 

frunze colorate. 

        Au jucat și au lucrat mult, și la sfârșitul activităților noastre, toți copiii au fost foarte mulțumiți și 

încântați de rodul muncii lor și al colegilor. 
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Oanea Paraschiva 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Festivalul Toamnei”  

CLASA: a II-a  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar OANEA PARASCHIVA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru" Cornu Luncii, Jud. Suceava  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

În intervalul 17-21 octombrie 2022, am desfășurat activități specifice anotimpului toamna: 

       1. ,,Recoltele bogate ale toamnei" – Elevii au adus la școală din grădinile proprii: legume, 

zarzavaturi, fructe, știuleți de porumb, cartofi, gulii etc. Au împodobit un colț al clasei cu aceste 

produse, ornând cu frunze uscate, crenguțe, paie, flori de pai. 

       2. Au realizat desene / picturi specifice anotimpului toamna, în cadrul orelor de AVAP din această 

săptămână. 

       3. ,,Salata Toamnei" – Elevii au pregătit o delicioasă salată din fructe de toamnă: mere, pere, 

struguri și compot de gutui. Doamna profesoară a tăiat fructele, iar elevii au preparat salata. La final, 

aceasta a fost consumată de ei în sala de clasă. 

      4. Concurs literar pe tema: ,,Toamna, anotimpul belșugului". Au alcătuit scurte texte în versuri 

sau în proză, pe care le-au prezentat în fața colegilor de clasă. Toate textele au fost apreciate de 

colegi. Cele care s-au remarcat în mod deosebit, vor fi publicate. 

 

Toamna 

 Este toamnă. Frunzele copacilor au început să cadă. Cele ruginii s-au așternut pe jos formând 

un covor mirific. Aerul toamnei devine tot mai rece. Din grădini, oamenii adună recolta bogată. 

Păsările se îndreaptă spre țările calde, lăsând în urmă peisajul minunat al toamnei. 

 Strălucirea soarelui este acoperită uneori de norii cenușii. Zilele sunt tot mai scurte, iar 

nopțile mai lungi. În unele zile, câte o ploaie deasă și măruntă întristează toată natura. Zâna Toamnă 

ajută viețuitoarele naturii să întâmpine iarna cu provizii. 

Cora Alesia Sofia 

Clasa a II-a, Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru” Cornu Luncii 

 

Melancolia toamnei 

 Toamna este anotimpul culorilor, al frunzelor ruginii, al peisajelor neașteptat de frumoase. 

Razele blajine ale soarelui  nu mai au puterea să ne încălzească. 

 Diminețile sunt umede și uneori cu ceață. Spre prânz, se simte puțin căldura soarelui.  Spre 

seară, acesta se îndreaptă spre asfințit cu un surâs trist. 

 Pe zi ce trece, natura devine tot mai tristă.  

 Ianoș Maya Maria 

Clasa a II-a, Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru” Cornu Luncii 
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Toamna 

Din zări îndepărtate,                                             Maronie și gălbuie, 

Din tărâmuri fermecate,                                       Roșcățică și aurie,  

Vine iar la noi în țară                                            Zburdă parcă-ar fi zurlie 

Zâna Toamnă cea hoinară.                                  Fremătând de bucurie. 

 

                                                   Are tot ce și-a dorit: 

                                                   Roade multe pe pământ 

                                                   Fericire în orice casă 

                                                   Și belșug pe orice masă. 

Macovei Anisia Ariana 

Clasa a II-a, Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru” Cornu Luncii 
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Oanță Adriana Mihaela 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

1. Titlul proiectului:  

,,CARNAVALUL TOAMNEI la noi în clasă ” 

 

2. Tipul de activitate:  

• Activitate artistică 

 

3. Resursele implicate 

c) Resurse umane: elevii clasei  pregătitoare  A, prof.înv.primar Oanță Adriana Mihaela, 

părinți 

d) Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, foarfecă,vată,  materiale din natură, 

videoproiector, prezentare PPT, CD - ,, Anotimpurile”, de Vivaldi. 

 

4. Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: 

• Sala de clasă 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Descrierea activităţii:  

• Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna; 

• 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; 

 

8. Modalități de evaluare a activității: 

• Realizarea costumațiilor de carnival, realizarea măștii ,,Iepurașul” 

• Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 
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9. 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. 

 

Data                            Prof.înv.primar, 

12.10.2022       Oanță Adriana Mihaela 
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Oargă Daniela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Morcovel năzdrăvănel 

GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: OARGĂ DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Sânnicolau Mare 

SCOPUL ACTIVITĂȚII : 

 Îmbogățirea cunoștințelor copiilor cu privire la caracteristicile legumei de toamnă– morcovul;  

 Educarea atenţiei şi a simţului estetic; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :  

- să  perceapă  unele  însușiri  vizibile  ale morcovului - culoarea, forma, mirosul, gustul, consistența, 

asperitatea; 

- să cunoasca  unele  parti  componente  ale  morcovului-radacina, tulpina, frunze; 

 -sa  cunoască  unele  date  cu  privire  la  locul  unde  crește  morcovul, întrebuințările  și  valoarea lui  

în  alimentație; 

 -să-și  îmbogăteasca  vocabularul  cu  cuvintele: portocaliu, alungit, crestat, gros, subțire, lung, scurt; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Copiii au fost îndrumați să picteze cu buretele; să lipească și să coloreze 

în contur morcovul. 

Copiii vor fi îndrumaţi şi controlaţi permanent de educatoare. 

Se va aminti criteriile de evaluare: 

- acurateţe; 

- originalitate; 

- corectitudinea procedeelor  

DENUMIREA LUCRĂRILOR: 

1. ,,Morcovul”  – lipire 

2. ,,Morcovul” – pictură cu buretele  

3. ,,Morcovul” – colorare în contur 
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Onofrei Veronica 

 

7 activități de toamnă pentru copii 

 

 

Odata cu venirea toamnei, distractia copilului tau ia noi forme. Nu mai sta la plaja sa se balaceasca in 

piscina, nu mai petrece atat de mult timp in aer liber, caci ploua, dar se poate bucura de alte 

modalitati de distractie si voie buna specifice toamnei. Iata cateva sugestii de activitati care nu doar 

ca binedispun copilul, dar il ajuta sa invete mai multe lucruri despre sezonul de toamna. 

 

Gradinaritul 

Gradinaritul este una dintre activitatile prin care copilul se poate distra, dar in acelasi timp, poate 

invata o multime de lucruri noi despre modul in care se ingrijesc plantele si se organizeaza o gradina. 

Daca stai la curte sau ai o casa la tara, nu ezita sa iti incurajezi copilul sa te ajute sa strangi frunzele 

uscate din gradina, sa pregatesti pomii pentru sezonul rece si sa pui in pamant plante de sezon. 

 

Colectionarea frunzelor uscate 

Frunzele uscate sunt o fascinatie pentru cel mic. Daca este ceva ce adora cel mai mult copilul la 

toamna, este multitudinea de culori si modele a frunzelor care cad din copaci. 

Incurajeaza copilul sa faca un ierbar sau sa creeze o colectie de astfel de frunze. Pune-l sa adune 

forme si culori cat mai variate si spune-i si cateva vorbe despre ele - de unde provin, din ce copac, ce 

flori sau fructe face etc. Are ocazia ca prin aceasta activitate distractiva sa isi imbogateasca si cultura 

generala. 
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Decoratiuni din frunze uscate 

Frunzele uscate nu sunt bune doar pentru a le colectiona, ci si pentru a crea cu ele tot felul de 

decoratiuni pentru casa. 

Tablourile pe care copilul lipeste frunze si coloreaza in jurul lor, montat in rame din lemn, sunt unele 

dintre cele mai simpatice idei. Insa micutul nu trebuie sa se limiteze doar la ele, ci poate sa se 

aventureze intr-o multime de idei de crafturi sau decoratiuni. 

Poate picta ghivece in care aranjeaza ramuri si frunze uscate, pe post de ornament. Poate decora 

vazele si pune in ele flori de toamna. Isi poate face aranjament de camera din frunze uscate si 

cosulete de rafie. Exista o multime de idei, important este sa il incurajezi si sa ii deschizi apetitul 

pentru astfel de activitati specifice sezonului tomnatic. 

 

Decoratiuni din dovleci 

Halloween-ul, una dintre cele mai indragite si asteptate sarbatori pentru copii, este un eveniment 

important al toamnei, care deschide apetitul copilului pentru cioplitul si sculptatul dovlecilor in fel si 

chip. 

Copilul poate sculpta dovlecii in stilul traditional sau poate face tot soiul de decoratiuni pentru casa 

din ei, care sa se poata pastra si dupa trecerea Halloween-ului. Poate transforma dovlecii in vaza de 

flori, in cos de depozitat diverse accesorii de toamna etc. 

 

Planse de colorat cu peisaje de toamna 

Desenul si pictura raman doua dintre activitatile preferate ale copiilor. Profita de faptul ca este 

toamna si cumpara-i carti de colorat sau incurajeaza-l sa deseneze peisaje de toamna, 

dovleci, struguri si alte simboluri specifice acestui sezon. Are ocazia sa invete despre acestea si sa-si 

imbogateasca vocabularul. 

 

Plimbari in parc, la Zoo sau Gradina Botanica 

Chiar daca temperaturile au scazut si vor mai scadea pe masura ce inaintam in toamna, nu inseamna 

ca cel mic nu se poate bucura de iesirile in aer liber. 

Plimbarile in parc si vizitele la Gradina Zoologica sau Botanica raman idei de activitati care-i incanta 

pe cei mici si care sunt potrivite si atunci cand vremea este mai rece. 

Nici picnicurile - in zilele insorite si calduroase de toamna - sau drumetiile la munte si prin tara nu 

sunt de neglijat si reprezinta o oportunitate pentru copil sa se distreze, dar sa se si relaxeze si sa 

exploreze lucruri noi. 

 

Culesul recoltelor 

Exista atatea traditii in diverse zone ale tarii in ceea ce priveste culesul recoltelor, incat este si pacat 

ca micutul tau sa nu se bucure de ele. Daca are bunici sau rude la tara, profita de toamna pentru a-l 

duce la cules de struguri, mere si alte recolte de sezon. 
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Oprea Claudia Cristina 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: POVEŞTILE TOAMNEI  

CLASA : a –III-a A  

PROF.ÎNV.PRIM.:OPREA CLAUDIA CRISTINA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „STAN ŞTEFAN „ VLĂDENI  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

Activitatea se desfăşoară în sala de clasa captând atenţia elevilor cu câteva ghicitori despre toamnă:  

 

Stă în câmp chiar  

şi pe ploaie  

Dar nu prinde guturai, 

Iar acasă, în tigaie, 

Poate deveni şi…. pai! 

 

Verde, roşu!  

Cine eşti? 
Lung ,subţire,  

gras ori dulce 
Iute, 
Poţi să mi-l ghiceşti? 

 

Vântul bate cu putere  

Frunzele-au căzut şi 
ele.  

Nu este greu de ghicit  

Ce anotimp a sosit? 

 

Copiii sunt informaţi că aşa cum fiecare anotimp are o zână care îi vizitează ,anul acesta Zâna 

Toamna nu a putut rămâne , grăbindu-o vântul tot mai puternic şi zilele tot mai scurte, dar mi-a lăsat 

o provocare pentru ei.  

Trebuie să-i arate cât de mult ştiu ei despre ea si cât de frumos scriu despre ea.  

Se afişează la video –proiector Zâna Toamnă şi textul :  

De dimineaţă până seara, şi noaptea, frunzele cădeau întruna. Unele mai repezi, altele mai domoale, 

legănându-se în aer ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri ca cerând ajutor; numai într-un 

târziu, dându-se învinse, cădeau, îngropându-se între celelalte.  

Într-o dimineaţă se sperie. În tot copacul rămăsese numai ea! Ramurile goale se loveau unele de 

altele, tremurând ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi ca de bumbac, în largul lui, stoluri întregi 

de păsări plecau în şir; atunci băgă de seamă că şi cuiburile rândunelelor rămaseră goale.  

(FRUNZA- EMIL GÂRLEANU )  

Sunt identificate expresiile frumoase din text , sunt explicate cuvintele noi,se discută pe baza 

textului.  

Sunt identificate si alte expresii frumoase de toamnă şi prezentate la video –proiector.  

Folosind expresiile frumoase pe care le –au găsit, elevii au de alcătuit un text literar despre toamnă. 

Sunt anunţati că cele mai frumoase texte vor fi premiate .În redactarea textului trebuie să ţină cont 

de aşezarea acestuia în pagină ,să scrie corect ,lizibil, fără ştersături şi să folosească cât mai multe 

expresii frumoase. De asemenea trebuie să găsească un titlu potrivit textului.  

După ce s-au citit lucrările ,împreună cu elevii s-au stabilit care sunt cele mai frumoase texte .S-a 

ajuns la următoarea clasificare:  

Locul I-Stanciu Denis  

Locul al –II-lea- Despa Albert Mihai  

Locul al III-lea-Oprea Radu Constantin  

Locul al –IV-lea -Nan Luiza 
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Opria Ștefana 

 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 

TITLUL ACTIVITĂȚII: Toamna din coșul cu fructe 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare 

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR: Opria Ștefana 

DATA/PERIOADA: 24 septembrie 2021 

SCOPUL: Consolidarea cunoștințelor despre caracteristicile toamnei.      

NR. PARTICIPANŢI 

ELEVI    CADRE DIDACTICE   PARTENERI 

 32                                      1 

 

REZULTATE OBȚINUTE/PRODUSE FINALE 

Activitatea a început cu prezentarea fructelor pregătite pentru gustarea de la școală. Elevii au 
menționat proveniența acestora și motivele pentru care au ales un anumit fruct. Pe baza alimentelor 
pregătite pentru pachet, s-a făcut sortarea acestora în funcție de anotimpul în care apar. Elevii au 
identificat corect fructele de toamnă, însă printre acestea s-au amestecat și cele din alte anotimpuri. 
Astfel, s-a purtat o discuție cu privire la acest lucru, elevii identificând modul de conservare și 
păstrare al fructelor și legumelor. 

După această secvență, elevii au urmărit un material video explicativ în care un medic nutriționist a 
prezentat importanța consumului de fructe și a beneficiilor ce le aduc consumatorilor.  

La final, elevii au realizat în perechi versuri despre fructele de toamnă și importanța prezenței lor în 
dieta fiecărei persoane. Echipele au prezentat versurile în fața clasei și au primit aplauze din partea 
colegilor. La final s-a realizat un colț al naturii în clasă unde elevii și-au expus lucrările literare și au 
așezat câteva dintre bogățiile toamnei. 

 

MATERIALE UTILIZATE: fructe, laptop, videoproiector, tablă, planșe, fișe de lucru, instrumente de 
scris. 
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Orzan Mihaela Gabriela 

 

Școala Gimnazială Tichilești, Localitatea Tichilești, Jud. Brăila 

Grădinița cu program normal Tichilești 

Prof. înv. preșc: Orzan Mihaela Gabriela 

Nivel: II (Grupa mare) 

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

Tema proiectului: „Bogățiile toamnei” 

Tema activităţii: ,,Fructe de toamnă” 

Tipul de activitate: consolidare  

Mijloc de realizare: Activitate integrată (DȘ+DOS) – Joc senzorial ,,Spune ce ai gustat” și Activitate 

gospospodărească ,,Salata de fructe de toamnă” 

Scopul activităţii: consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor despre anotimpul toamna. 

 

DESCRIEREA   ACTIVITĂȚII 

 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață în cadrul căreia o să se defășoare jocul sezorial 

,,Spune ce ai gustat” 

Sarcina didactica: Recunoașterea și numirea fructelor feliate  prin  exersarea analizatorilor tactil, 

olfactiv, gustativ. 

Desfășurarea jocului: Copii sunt așezați în jurul mesei. Pe masă se află un platou cu bucăți din fructe 

feliate. Pe rând, copiii vin și servesc din platou o bucățică dintr-un fruct. Gustă din ea și ghicesc cărui 

fruct aparține. Copiii care ghicesc fructul căruia îi aparține bucata, utilizând analizatorii tactil, olfactiv 

și gustativ o mănâncă. 

Pentru că am recunoscut și numit fructele din coșul toamnei, vom fi bucătari pricepuți și vom 

prepara ,,Salata de fructe” și pentru asta trebuie să ne transformăm în bucătari. Astfel fiecare copil 

primește câte un șorțuleț de bucătar. 

Educatoarea le explică și le demonstrează copiilor procedeul de lucru după realizarea unui scurt 

instructaj referitor la modul de mănuire a obiectelor casnice. 

Sarcina de lucru: Fiecare copil trebuie să taie fructele pe tavă, în bucăți mici, apoi punem toate 

bucățile de fructe în castron și deasupra adăugăm frișcă. 

Copiii împreună cu educatoarea taie fructele în bucăți mici. Când toate fructele au trecut prin 

această etapă, se pun în castron și deasupra se adaugă frișcă. 

Evaluarea activității se face de către educatoare, apreciind munca fiecărui copil. După ce au mâncat, 

copiii strâng toate instrumentele de lucru pentru a face ordine pe masă primind stimulente pentru 

rezultatele muncii lor. 

 

Resurse materiale: 

Fructe de toamnă (mere, pere, prune, struguri, gutuie etc), ustensile gospodărești ( cutite de plastic, 

tocătoare, castronele, farfurii, lingurițe) 
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Pană Doina Iuliana 

 

Toamna în culori și versuri 

Proiect educațional 

Prof. PANĂ DOINA IULIANA  

Școala Gimnazială Nr. 22, Galați 

                    

ARGUMENT: 

Spectacolul anotimpurilor manifestat în culori şi forme sonore oferă în fiecare an o bogăție de 

resurse ce pot fi valorificate cu succes la toate disciplinele școlare. Acest fapt are o influenţă 

binefăcătoare asupra copiilor deoarece oferă posibilitatea să-i  învăţăm să observe şi să se apropie 

cu emoţie de acest spectacol sublim al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea.  

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. 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Stimularea  imaginaţiei creatoare prin 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  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite în realizarea unor lucrări ce 

implică originalitate, creativitate, imaginaţie; 

• Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 

DURATA:   septembrie 2022 – noiembrie 2022 

RESURSE:  

• UMANE : elevii clasei I C, părinții  copiilor, învăţătoarea, bibliotecara 

• MATERIALE: calculator, videoproiector, imprimantă, materiale din natură, carton colorat, 

lipici, foarfece, materiale reciclabile, etc. 

ACTIVITĂTI PROPUSE: 

Activitatea nr. 1 ,,Toamna în natură” 

Elevii însoțiți de cadrul didactic și părinți vor colecționat materiale din natura (frunze, castane, 

ghinde, crenguțe conuri de brad). Materialele vor fi folosite în activitățile din cadrul proiectului. 

Activitatea nr. 2 ,,Din tainele toamnei” 

Elevii vor realiza figurine din legume și fructe. Pentru reuşita acestei activităţi se cere şi ajutorul 

părinţilor copiilor pentru alegerea legumelor necesare realizării figurinelor. Se va realiza o expoziţie 

cu roadele toamnei: fructe şi legume, colaje și picturi. 

Activitatea nr. 3 ,,Festivalul tomnei” 

Realizarea de costume din materiale din natură sau materiale reciclabile cu specific de toamnă; 

Parada costumelor; Interpretarea de cântece și poezii; 

Activitatea nr. 4 ,,Toamna în culori și versuri” 
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Ghicitorile sunt îndrăgite de elevi, astfel sunt culese ca şi fructele, cu mult entuziasm. Se prezintă în 

faţa clasei imagini PPT cu ghicitori despre semne ale anotimpului toamna, fructe, legume, flori de 

toamnă. Se completează o fişă pentru portofoliu cu ghicitori care sunt scrise pe frunze. Apoi se 

organizează concursul “Cine ştie mai multe ghicitori? “ 

Activitatea nr. 5 ,,Din tainele toamnei” 

Lectură/recitare de poezii despre toamnă; Realizarea unei cărticele cu tema ,,Toamna”. 
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Pantea Daniela 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Toamna în creion și culoare 

Clasa Pregătitoare B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  PANTEA DANIELA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

TEMA PLASTICĂ:    Compoziţii figurative şi nonfigurative, folosind amprentarea cu frunze, dar si 

amestecurile dintre culori  

 

Obiective operaţionale: 

• să obţină amestecuri cromatice şi acromatice reprezentând culorile toamnei; 

• 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, pictură ,dactilopictură, 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 , frunze, bețișoare,  

Forma de organizare: frontal, individual 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

           Copiii audiază cântece de toamnă, urmăresc imagini cu fenomenele naturii în anotimpul 

toamna,cu  plecarea păsărilor călătoare, căderea frunzelor îngălbenite, făcând referire la povestea 

„Povestea toamnei„. Se discută despre subiectul  acestei narațiuni, dar și despre mesajul ce îl 

transmite aceasta.  

           Se prezintă copiilor un filmuleț cu toamna 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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Pașcu Cristiana Ruxandra 

 

Tema activității: Toamna în pădure  

Formă de realizare: activitate integrată ( AVAP, CLR, MM ) 

Durata: 2 ore 

Clasa: a II-a  

Cadru didactic: Pașcu Cristiana Ruxandra 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Constantin Brâncuși- București 

 

Argument: Toamna este cu adevărat o simfonie de culori, arome, sunete; reflexie, mângâiere și 

bucurie pentru suflet. Inspirați de acest anotimp, an de an abordăm la ora de ARTE VIZUALE ȘI 

ABILITĂȚI PRACTICE subiecte interesante și tehnici variate de lucru pentru a stimula imaginația și 

creativitatea micilor școlari. Orele de AVAP oferă copiilor momente inedite de bucurie, relaxare și de 

noi oportunități, purtându-i pe ,,tărâmul” fără granițe al fanteziei, al creației,  în care fiecare este 

liber să se exprime așa cum simte, așa cum  gândește. 

Scopul activității: stimularea simțului artistic al copiilor și educarea dragostei față de natură prin 

observarea sistematică a transformărilor care au loc în urma succesiunii anotimpurilor (în mod 

special în anotimpul toamna ); însușirea unui limbaj plastic și a tehnicilor de lucru specifice; educarea 

deprinderii de autoevaluare. 

Resurse:  

• umane : 26 de elevi 

• materiale: planșă de desen, pensule, acuarele, frunze uscate, crenguțe, plastilină. 

Competențe specifice: 

• Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic 

• Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte (plastilină, 

frunze, crenguțe ) 

• Realizarea unui tablou cu titlul ,, TOAMNA ÎN PĂDURE ” combinând materiale uşor de 

prelucrat şi tehnici accesibile. 

 

Desfășurarea activității: 

Ziua de 4 octombrie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ANIMALELOR, oferă un prilej deosebit pentru a 

purta discuții despre viața unora dintre ele, despre comportamentul lor în sezonul de toamnă. Acest 

subiect l-am abordat și la ora de AVAP printr-o lucrare cu titlul:  

 ,, Toamna în pădure ”. 

Activitatea a debutat cu ajutorul unor ghicitori tematice și prin audierea povestirii ,,CIOC! CIOC! 

CIOC! de Emil Gârleanu, text cunoscut de copii și de la orele de comunicare în limba română. 

Se poartă discuții despre comportamentul celor două personaje și se analizează cadrul natural în 

care acestea trăiesc , ilustrat în imagini.Se extinde discuția și în legătură cu alte animale care trăiesc 

în pădurile din țara noastră. 

Se discută despre culorile specifice anotimpului toamna și despre tehnica cea mai potrivită pentru a 

sugera frunzele uscate ale arborilor din pădure, respectiv tehnica stropilor de culoare. 
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O altă tehnică abordată în realizarea lucrărilor este modelarea plastilinei pentru configurarea unor 

animale care trăiesc în pădure, surprinse într-un peisaj tomnatic. 

 

 Rezultate așteptate:  

-Valorificarea potențialului fiecărui copil și stimularea creativității;  

-Antrenarea lucrului în echipă;  

-Dezvoltarea spiritului de competiție.  

 

Rezultate înregistrate  

Copiii au realizat lucrări pline de originalitate, lucrări care au fost expuse într-o expoziție la tablă și s-

au exprimat liber făcând o analiză obiectivă a acestora. 
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Patraș Camelia Mihaela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „FRUMUSEȚILE TOAMNEI” – PROIECT EDUCAȚIONAL 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar PATRAȘ CAMELIA MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

               Am pornit de la ideea că toamna este un ,,Pictor iscusit” care creează cele mai minunate 

tablouri pe care natura ni le poate oferi.Am propus micilor mei elevi proiectul ,,Frumusețile 

toamnei” pentru a-i determina să iubească frumosul din natură și artă, pentru a-i sensibiliza din 

punct de vedere estetic și artistic, pentru a-i face să devină consumatori și creatori de frumos. 

            Etapa de pregãtire s-a fãcut cu o sãptãmânã înainte. S-au adunat materialele și s-au citit 

obiectivele țintă.Elevii au fost împărțiți în patru grupe, în funcție de înclinațiile lor, dar și de 

preferințe. Au primit indicații asupra modului de realizare a temei. În sãptãmâna urmãtoare am 

pornit la realizarea proiectului. 

            Grupa poeților a realizat scurte poezii despre toamnă. Fiecare elev din aceastã grupã a 

compus poezii sau a realizat compuneri folosind expesiile culese din textele studiate. 

             Grupa actorilor s-a ocupat de dramatizarea scenetei ”Ciuboțelele Ogarului”, pe care a 

prezentat-o tururor colegilor ciclului primar. 

             Grupa pictorilor a redat prin desen frumusețile toamnei . 

             Grupa artiștilor-creații cu materiale din natură-frunze uscate. 

              Evaluarea finalã a proiectului s-a fãcut sub formã de expoziție, folosind metoda ”Turul 

galeriei”. 

              De asemenea, produsele activitãții elevilor au fost autoevaluate. 

              Toate materialele realizate se aflã la expoziția ,,Toamna prin suflet de copil”. 

Toți elevii au apreciat faptul cã li s-a oferit oportunitatea de a lucra în echipã, îmbunãtãțindu-și 

totodatã calitãțile și abilitãțile personale. Au colaborat foarte bine, fiecare având un rol în cadrul 

echipei sale, aducându-și aportul în funcție de posibilitãți. 

 Activitatea s-a bucurat de un real succes. 
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Paulescu Anișoara 

 

CADRU DIDACTIC: PAULESCU ANIŞOARA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Frunze de toamnă” 

GRUPA: Mijlocie 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare – mototolire și lipire 

FORMA DE REALIZARE: cu întreaga grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor de mototolire și lipire 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să folosească culorile potrivite; 

• Să mototolească bucățelele de hârtie creponată; 

• Să lipească cocoloașele de hârtie respectând conturul frunzelor; 

• 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 frunze conturate; bucățele de hârtie creponată; lipici; şerveţele umede; 

panou pentru demonstraţie. 

DURATA: 20 – 25 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 – mototolire și lipire: „Frunze de toamnă”; 

c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, 

plouă; Bate vântul; Apropiem și depărtăm degetele; Morişca; 

d) Demonstrarea temei de către educatoare: educatoarea va explica și simultan va demonstra 

modul de lucru, subliniind necesitatea întinderii lipiciului pe spațiul frunzei și nu pe bucățica 

de hârtie mototolită și respectarea conturului frunzelor; 

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. 
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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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Pavăl Luminița 

S-A AURIT A TOAMNĂ 

 

Tema activității: ”S-a aurit a toamnă” – activitate practică în cadrul lecției de AVAP 

Clasa a II-a SBS 

Cadrul didactic: prof. înv. primar Pavăl Luminița 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni, județul Suceava 

 

Stelele nu sunt niciodată prea sus, atunci când omul vrea să le atingă cu mâna. Important e să crezi, 

să speri, să iubeşti, să te bucuri de ceea ce ai, de tot ceea ce Dumnezeu a hărăzit pentru tine…  

Alergând spre necunoscut, ne împiedicăm la un moment dat de un fir de natură, de o frunză sau de 

un colț de rai. E momentul în care trebuie să ne oprim pentru a crea în jurul nostru frumos. Suntem 

creatori alături de Dumnezeu! Ce bucurie de a ne înţelege menirea, de a ne sfinţi părticica pe care 

am primit-o în grijă ca pe un ogor din care va răsări o lucrare nouă, purtătoare de lumină pentru că e 

creată de mâini de îngerași!  

Ce dar înălţător de a transforma un firișor din natură în frumos, un fir de iarbă într-o strună și o 

frunză într-un tablou....și toate acestea cu două mânuțe harnice!  Câte urme lasă în sufletele micilor 

școlari o creație proprie frumos realizată și asta cu puțin efort și multă dorință de a fi artiști! Câtă 

linişte, câtă pace, câtă dragoste la un loc! Să te bucuri din tot sufletul tău pentru lucrarea mânuțelor 

tale! Şi, mai ales, să simţi iubirea puiului de om care încă ne mai îngăduie să fim liberi şi fericiţi 

împreună! …Ca într-o horă de îngeri care ne-a cuprins pe toţi: şi oameni şi locuri, dar mai ales 

suflete…  

Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al școlarilor, să le 

stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la un concurs de 

creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă 

apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

Activitatea a avut patru părți: 

1. Vizionarea filmului documentar :”Toamna – regina plaiurilor românești” 

2. Realizarea colajului cu tema ”Căsuța bunicilor” 

3. Concurs de creație literară – realizarea de compuneri cu tema ”Toamna” 

4. Jocuri în natură 

Activitatea a debutat cu vizionarea filmului documentar cu tema ”Toamna – regina plaiurilor 

românești”. Introducerea în activitatea practică și captarea atenției școlarilor am realizat-o printr-o 

scurtă discuție despre cum se transformă natura în anotimpul toamna, cât şi prin intuirea 

materialului didactic. Am prezentat, într-o manieră accesibilă tema și obiectivele activității: ”-Astăzi, 

pentru a saluta cum se cuvinte pe Doamna Toamnă, ce pentru noi s-a aurit mai frumos ca niciodată,  

vom lucra și vom realiza un tablou “Căsuța bunicilor” utilizând ca tehnici, lipirea elementelor, după 

modelul dat.” S-au intuit materialele, școlarii au executat lipirea, colorarea în contur, conturarea și 

decorarea cu materiale din natură în mod conștient, au folosit corect materialele de lucru, 

participând cu plăcere la activitate. La final am propus copiilor să ieşim într-o scrută drumeție, după 

orele de curs,  ca împreună să ne bucurăm din plin de încă o zi caldă și fericită de toamnă.  
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Păduraru Comănoiu Mihaela 

 

Natura ne oferă cele mai frumoase jucării 

                                                                                       Prof.Păduraru Comănoiu Mihaela 

 

Ca parte şi ca preambul ale unui proiect european pe care mi-am propus să îl desfăşor în acest an 

şcolar pe platforma ESEP, am demarat cu elevii la clasă activităţi diverse, integrate sub titlul: ,,Natura 

ne oferă cele mai frumoase jucării”, prin care am urmărit mai multe obiective, dintre care amintesc: 

însușirea conceptului de grijă față de mediul înconjurător și noi obiceiuri în acest sens, cunoaştera 

unor materiale naturale din mediul apropiat şi nu numai, dezvoltarea unui comportament protectiv 

pentru materialele naturale,  dezvoltarea creativităţii elevilor prin confecţionarea unor jucării, lucrări 

artisitice cu materiale din natură. 

Activităţile pe care mi le-am propus pot fi realizate în fiecare anotimp, cu precădere toamna, când 

elevii găsesc în mediul natural diverse materiale pe care le pot utiliza pentru realizarea unor lucrări 

artistice, jucării, colecţii. 

Mi-am conceput activităţile în mai multe etape: 

- Prezentarea activităţii/proiectului, a obiectivelor urmărite; (1, 2 zile) 

- Colectarea de către elevi (fie individual, fie în echipe, dar şi impicând părinţii elevilor) a unor 

materiale naturale din mediul înconjurător (de exemplu: ghinde, castane, frunze presate, 

scoici, seminţe diverse, fructe, legume ş.a); (3, 4 săptămâni) 

- Realizarea de către elevi a unor unor lucrări artistice şi jucării. În eceastă etapă, fiecare elev 

lucrează cu materialele personale, dar şi făcând schimb de materiale noi cu alţi colegi, 

(colaborare, muncă în echipă, dar şi competiţie); ( 4 săptămâni) 

- Realizarea unor expoziţii  cu jucăriile şi creaţiile elevilor. Eventual se pot realiza expoziţii 

pentru părinţi/ comunitatea locală, tombole, premieri. (1 săptămână) 

- Disemnirea si impactul activităţii. (2 zile) 

 Având în vedere că proiectul educativ poate fi desfăşurat pe durata întregului an, se pot adapta 

activităţi cu materiale din natură specifice fiecărui anotimp: iarna (Oameni de zăpadă, experimente 

cu zăpadă, conuri de brad ş.a), primăvara ( flori specifice, ierbare) şi vara (seminţe, flori, ierburi, 

scoici, nisip, alune, pietre ş.a). De asemenea, materialele folosite pot fi alese de elevi în funcţie de 

zona geografică, dar  mai ales trebuie stimulaţi a colecţiona materiale naturale noi, oricând fac 

deplasări în afara arealului de reşedinţă şi prezentarea propriilor colecţii în faţa elevilor. 

Anexez câteva fotografii cu elevii şi creaţiile lor din materiale naturale diverse, colecţionate de către 

ei, demonstrând astfel că cele mai frumoase jucării sunt cele oferite de natură. 
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Lucrările elevilor din frunze 

 

 

 

Obs: menționez că în  fotografiile  în care se vad fetele elevilor, am acordul părinților pentru 
folosirea acestor imagini 
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Păduraru Emanuela 

 

SĂ FIE TOAMNĂ.... 

Rolul jocului senzorial 

 

Motto: „Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!”                 

Nichita Stănescu 

 

Culoarea, greutatea, cântecul și mirosul toamnei au devenit pentru noi, cadrele didactice, o sursă 

folosită anual pentru formarea și dezoltarea capacității preșcolarilor de cunoaștere și înțelegere a 

mediului înconjurător.  

 

Se știe că de la naștere până la copilăria timpurie, copiii își folosesc simțurile pentru a explora și a 

încerca să înțeleagă lumea din jurul lor, ei fac acest lucru prin văz, auz, miros, degustare, pipăire. 

Articolul prezintă pe scurt câteva aspecte de natură practică strâns legate de problematica stimulării 

senzoriale.  

 

Tematica „Toamna” s-a desfășurat la grupa mare, pe durata a două săptămâni. În această perioadă 

am încercat să folosesc cât mai multe materiale din natură, ele reprezentând cheia către realitatea 

lumii și totodată mi-am propus să ofer cât mai multe oportunități copilului de a-și folosi în mod activ 

simțurile prin „jocul senzorial”, care este esențial pentru dezvoltarea  și crearea unor conexiuni între 

informații.  

 

Prin stimulare senzorială  ne referim la activitățile menite să stimuleze unul sau mai multe dintre 

cele cinci simțuri clasice. Este dovedit faptul că fiecare interacțiune oferă informații noi despre 

utilitatea și locul fiecărui obiect în mediul înconjurător. Stimularea simțurilor copilului se realizează 

în parte prin joc, pentru că este o necesitate  și pentru că este activitatea principală cu un rol 

important în dezvoltarea și educarea copilului. Bazele unei dezvoltări armonioase și cunoașterea 

adecvată a lumii, încep cu interacțiunea senzorială și motorie asupra acesteia.  

 

Exercițiul senzorial este, după cum bine știm, un exercițiu individual, iar experiența senzorială 

acumulată este întotdeauna personală. Plecând de la tematica dată iată câteva exemple de activități 

care susțin stimularea simțurilor copilului.  

 

În cadrul activitătții „Cutia senzorială a Toamnei”, copiii trebuie să rezolve următoarele cerințe: 
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1. Observă și sortează 

Lasă-l pe cel mic să le studieze în detaliu, folosind o lupă, să le simtă 

textura și apoi să le sorteze pe categorii. De la fiecare în parte puteți 

porni discuții și puteți completa cu informații  din cărți despre natură.  

 

 

2. Exersarea motricității fine 

Cu o pensetă de jucărie, un clește sau alt instrument de apucat, roagă-

l pe copil să transfere obiectele într-un recipient sau pe altă masă. E 

un bun exercițiu de atenție, concentrare și coordonare. 

 

 

3. Curățare porumb 

Aceasta este o altă activitate senzorială care exersează motricitatea 

fină, dar și răbdarea. Puteți stabili  un obiectiv sub forma unui joc: cine 

curăță primul 2 coceni de porumb. 

 

 

4.  Toamna- ntreagă într-o sticluță sau „Sporul casei” 

Iată o activitate care va fi foarte apreciată de cei mici și o amintire 

tomnatică pentru dumneavoastră. Din bătrâni se spune că această 

sticluță trebuie să se regăsească în casele tuturor  deoarece aduce 

„noroc şi bogăţie în gospodărie”.  
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Pătru Bianca Ionela 

 

PROIECT DE LECȚIE 

 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Pitești 

Data: 07.10.2022 

Clasa: I  D 

Prof.înv.primar: Pătru Bianca Ionela 

Unitatea tematică : „Toamnă harnică – toamnă darnică” 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Subiectul lecției: Fructe și legume de toamnă – modelare, asamblare, decorare.  

Forma de realizare: activitate integrată; 

Domenii integrate: A.V.A.P., C.L.R., D.P., M.M. 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi. 

 

COMPETENȚE  GENERALE : 

 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 

familiare. 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare 

diverse. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de 

forme artistice; 

1.3.  Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice, exprimate vizual; 

2.2. Exprimarea  ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei. 

2.3. Realizarea de obiecte/construcții folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile.  

  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

1.4.  Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în context de comunicare cunoscute;  

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;  

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes și încredere în 

sine; 
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MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

2.1.  Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

 

Competențe vizate: 

C1    Să identifice etapele realizării lucrǎrii pe baza modelului prezentat de învǎţǎtoare; 

C2    Să identifice materialele de lucru primite pe bănci; 

C3    Să respecte etapele de lucru în confecţionarea produsului; 

C4    Să combine în mod creativ materialele pentru realizarea unui produs original; 

C5   Să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate. 

 

 Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, turul galeriei. 

• Material didactic: plastilină, coșuri cu fructe și legume de toamnă, imagini. 

• Forme de organizare: frontal, individual. 

 

Resurse: 

- Umane: 20 elevi; 

- Temporale: 50 minute (40 min activitate+10 minute activitate recreativă) 

- Spațiale: sala de clasă 

 

Bibliografie: 

1.  Programa şcolară pentru Arte vizuale și abilități practice,  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

 

 

ETAPELE LECȚIEI 

OB

OP 

 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV EDUCATIV 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALUARE Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

1′ 

 Se asigură condițiile necesare unei bune 

desfășurări a lecției. Se pregătesc 

materialele necesare pentru ora de Arte 

vizuale și abilități practice. 

Exerciţiul 

organizato

ric 

 Frontal   

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

2’ 

 Pornesc cu elevii o discuție despre 

anotimpul în care ne aflăm și despre 

schimbările care se petrec în natură în 

cadrul acestuia. În momentul în care 

ajungem cu discuția la fructe și legume, 

le voi adresa elevilor o serie de ghicitori 

cu privire la acestea. 

 

Conversaţi

a  

 

- Frontal   
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ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

1’ 

 Le comunic elevilor faptul că, astăzi, la 

ora de Arte vizuale și abilități practice 

vom modela mai multe fructe și legume 

de toamnă, folosind plastilina, iar la final 

le vom așeza într-un coșuleț.   

Explicaţia Caiete Frontal   

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

30’ 

C1 

C2 

C3 

C4 

Se vor realiza exerciții de încălzire a 

mușchilor mâinii:  

- Vine ploaia 

- Tună 

- Batem din palme 

- Cântăm la pian. 

- Morișca 

- Ne spălăm pe mânuțe 

Se va prezenta lucrarea model și se vor 

explica etapele de lucru: 

După prezentarea etapelor de lucru se 

trece la realizarea individuală a lucrărilor 

de către elevi. 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţi

a 

Exerciţiul 

 

Auxiliar, 

farfurie, 

coji de 

nucă, 

plastilină, 

acuarele, 

scobitori, 

pensulă, 

lipici). 

 

 

Frontal și 

individual 

Aprecieri 

verbale 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta- 

mentului 

elevilor 

 

EVALUAREA  

5’ 

C5   La final, când lucrările sunt gata, elevii  

se vor aşeza în faţa clasei şi se vor evalua 

printr-un tur al galeriei, apreciind 

obiectiv produsele confecţionate. 

   Elevii vor aprecia lucrările după 

următoarele criterii:  

- decorarea elementelor; 

- aranjarea elementelor; 

- acurateţea lucrării; 

- aspectul estetic al lucrării în 

ansamblul ei. 

 

Turul 

galeriei 

 

  

Lucrările 

elevilor 

Frontal   

Aprecieri 

verbale 

 

ACTIVITĂȚI ÎN 

COMPLETARE 

10’ 

     Interpretarea cântecelor de toamnă 

învățate: 

„Toamnă, bine ai venit!”; 

„Acum e toamnă, da” 

„Bate vântul frunzele”. 

 

Exercițiul 

 

 

Ghicitori  

 

 

 

Frontal   Aprecieri 

verbale 

Încheierea 

activităţii 

1’ 

 Se vor face aprecieri generale și 

individuale asupra activității și 

comportamentului elevilor.  

Conversaţi

a 

Explicaţia  

 frontal  
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Fotografii: 
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Pepelea Andreea 

 

Toamna în clasa noastră 

Prof. înv. primar Andreea Pepelea 

Școala Gimnazială Nr 19 Brașov 

Cum toamna ne-a răsfățat în acest an cu vreme frumoasă, am avut ocazia să o sărbătorim în multe 

feluri, printre frunze colorate, raze de soare blânde și zâmbete de copii fericiți. 

Una dintre activitățile la care am avut liber la creativitate a fost cea în care să realizăm un peisaj din 

frunze. Imaginile sunt grăitoare în acest sens: 

 
 

Ne-am jucat cu plastilină: 

      

 Ne-am costumat... 

     

         ...și am colorat. 

 

 

Greierele și furnica au fost personaje care ne-au inspirat: 

 

Suntem încântați de lucrările noastre, drept pentru care v-am trimis și vouă aici câteva, să vă încânte 

și vouă privirile. 
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Petraru Diana 

 

PROF.ÎNV.PREȘC.: Petraru Diana 

GPN: Udești jud. Suceava  

TEMA ANUALĂ : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’ 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Darurile toamnei” 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată                       

 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

                       DLC :  JOC DIDACTIC ( concurs)  

                       DOS: ,,CORONIŢA TOAMNEI”– activitate practică 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic / activitate practică 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor referitoare la caracteriosticile 

anotimpului toamna  şi exersarea tehnicilor de lucru specifice activităţilor practice ;  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

• să enumere fructe si legume de toamnă; 

• să identifice cuvintele care reprezintă imaginile cu fructe de toamnă; 

• să despartă corect cuvintele în silabe, precizând numărul şi ordinea acestora  în cuvânt 

• să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate, realizând acordul între părţile de propoziţie 

• să mânuiască corect instrumentele, consolidându-şi tehnicile de lucru   

• specifice activităţilor practice; 

• să execute corect tăierea după contur, în linie dreaptă sau curbă (cel puțin la 4 elemente de 

toamna); 

• să lipească frunzele, florile, fructele și legumele  pe pălăria toamnei. 

• să respecte etapele de lucru pentru finalizarea lucrării  

 

SARCINA DIDACTICĂ:  

 

REGULI DE JOC:  Fiecare preșcolar are un medalion în piept, în funcție de care grupa se împarte în 

două echipe: echipa merelor şi echipa perelor. Se răspunde rapid și corect la probele cerute. Echipa 

care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul fiecărei probe 

câte un măr , respectiv o pară. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are cele mai multe fructe la 

panou. 

ELEMENTE  DE JOC: competiția, mânuirea materialului, aruncarea zarului, ghicirea, aplauzele, 

înregistrarea scorului, trierea aserţiunilor, ghicitorile, explozia stelară, plicuri sub formă de fructe, 

baloane colorate. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, expunerea, munca  in  

echipa, jocul; 
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Material didactic: : un cub care are pe fiecare față plicuri, coş cu fructe, legume, frunze și flori 

naturale, cutie pentru chitară, baloane, plicuri; 

 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009 

“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009 

“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU 

ALEXANDRU, 2009 

“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

286 

Petriceanu Lenuţa 

 

Tema activităţii: ,,Toamna în culori’’- Proiect educaţional 

Clasa: a III -a B 

Prof. înv. primar: Petriceanu Lenuţa 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Râşca 

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 sentiment 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. 

Scopul proiectului: 

• 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. 

Obiective urmărite: 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii 

care să  conţină compoziţii literare, eseuri, 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; 

Resurse: 

Umane: şcolari, cadre didactice; 

Temporale: 10-14 octombrie 2022; 

Materiale: - cartoane, coli colorate, frunze, fructe, legume,; 

Activităţi desfăşurate: 

-Bogăţia toamnei 

-Parfum de toamnă 

-Toamna în culori 

-Toamna în poezie 
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Pintea Alexandra 

  

Tomană, tu ne-aduci multe fructe dulci! 

 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Camigo, Cluj-Napoca  

Eudcatoare: Pintea Alexandra  

Grupa: Mare  

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?  

Tema proiectului: Toamnă darnică  

Tema săptămânii: Fructele toamnei  

Tema activității: Mărul-vitralii  

Tipul activității: Transmitere și însușiri de noi cunoștințe  

Elemente componente ale activității: DEC1 (pictură)  

Domenii și dimensiuni ale dezvoltării:  

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE  

3.2. Activarea și manifestare a potențialului 

creativ COMPORTAMENTE VIZATE  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE  

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse  

3.2. Demonstrează creativitate prin activități 

artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative.  

 

- să precizeze culorile calde și culorile reci de pe 

paletă  

- să folosească diferite culori pentru a picta 

spațiile goale de pe tablou, pentru a obține 

vitraliile  

- să aplice culoarea dorită pe suprafața dată, 

utilizând pensula.  

- să respecte indicațiile date de educatoare.  

 

 

Strategii didactice:  

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.  

Mijloace didactice: pensule, tempera, pânză  

Descrierea activitații:  

În cadrul activității de pictură fiecare copil a primit câte un tablou de pânză pe care erau trasate mai 

multe linii, dar și desenat un măr. Sarcina copiilor a fost să picteze mărul în culoarea lui carcateristică 

dar și spațiile dintre linii în culori diferite pentru a obține vitraliile. 
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Pintea Cristina Irina 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Pintea Cristina Irina,  

Şcoala Gimnazială “L. Rebreanu”, Dragomireşti, Maramureş 

Grupa: mare, Grupa “Fluturaşilor” 

Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Tema proiectului:  Zână Toamnă, eşti  frumoasă şi darnică! 

Subteme: Cum e toamna? 

     Coşul fermecat, cu vitamine (fructe) 

     Oala minunată (legume) 

     Culorile toamnei (flori) 

 

Tipul activităţii: Activitate integrată: “Bogăţia de legume” 

Domenii experienţiale vizate: Domeniul ştiinţe, Domeniul estetic-creativ 

Discipline vizate: Activitate matematică – Joc didactic, Pictură – Ştampilare 

 

 Prin activităţile desfăşurate la grupă încerc să îi determin pe copiii să iubească natura, să o 

cunoască şi să aprecieze fiecare beneficiu pe care aceasta ni-l oferă. 

  În săptămâna - Oala minunată am învăţat despre legume, ne-am jucat cu ele şi mai ales ne-

am lăsat creativitatea şi talentele să creeze lucrări deosebite, care să ne întipărească în minte că 

toamna este frumoasă şi darnică. 

 În cadrul activităţii “Bogăţia de legume” ne-am jucat şi am încercat să sortăm legumele şi să 

formăm mulţimi cu elemente de acelaşi fel. Fiecare copil a primit câte trei cartonaşe cu legume 

diferite, pe care le-a denumit. În continuare, am grupat legumele care erau de acelaşi fel pe tabla 

magnetică, după care format mulţimi şi am încercuit mulţimile cu elemente/legume de acelaşi fel,.   

 Privind cartonaşele, copiii au fost surprinşi să vadă că aceleaşi legume pot avea aspect sau 

formă diferită, acest lucru i-a ajutat în partea a doua a activităţii. Copiii  au avut la dispoziţie acuarele 

cu culori specifice legumelor, foi, pensule şi bureţei de vase decupaţi în forme de legume. Copiii au 

pictat formele şi prin ştampilare şi-au “umplut” lădiţele cu legumele lor preferate. 

 Evaluarea activităţii s-a făcut denumind fiecare element din mulţimea legumelor din lădiţă, 

numărând elementele şi apreciind lucrările. 
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Pintiuța Mariana 

 

Prof. înv.preşcolar: PINTIUŢA MARIANA 

Nivel I: grupa mică 

Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Tema săptămânii:Fructele dulci ale toamnei 

Domeniul de activitate: domeniul estetic și creativ 

Tema activității: mere în pomișori 

Tipul activității: consolidare de  priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare : dactilopictură 

Scopul activității:  Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin tehnica                                

                             dactilopicturii; dezvoltarea simțului estetic și creativ; dezvoltarea  

                             imaginației creatoare; 

Obiective operaționale: 

• să  recunoască materialele de lucru puse la dispoziție; 

• să realizeze cu ajutorul degetului forme rotunde de diferite culori; 

• să recunoască culorile folosite; 

• să lucreze curat și îngrijit; 

Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația,exercițiul; 

Material didactic: acuarele, pahar cu apă, coală de hărtie, mere, planșa model, șervețele umede; 

Forma de organizare: frontal și individual 

Durata: 15 minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educație timpurie 2019;  

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani; 

Revista învățământului preșcolar 3-4 / 2011 editura Arlechin 
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Pohoata Mihaela Alina 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

DATA: 4.11.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Normal Păltinoasa 

GRUPA: Mare   

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: Pohoata Mihaela Alina 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Când,cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:”Bogatiile toamnei” 

TEMA ACTIVITĂŢII : “Povestea legumelor lăudăroase” 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE:  -ADE (DLC+ DOS)   

FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal,  pe grupe; 

TIPUL ACTIVITATII: Consolidare de cunostinte priceperi si deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII : 

Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la caracteristicile anotimpului 

toamna,sistematizarea cunoştinţelor cu privire la anotimpul toamna şi stimularea creativităţii 

preşcolarilor. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATEADE: -DLC : Educarea limbajului ,,Povestea 

legumelor lăudăroase”,de Vladimir Colin – povestea educatoarei 

 

OBIECTIVE  OPERATIONALE: 

La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili : 

- Să asculte cu atenție conținutul poveștii; 

- Să rețină titlul poveștii prezentate; 

- Să enumere personajele din poveste; 

-Să răspundă  corect din punct de vedere gramatical la întrebările adresate; 

 

DOS-”Cosul cu legume”-lipire 

 

OBIECTIVE  OPERATIONALE: 

La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili : 

- Să realizeze oala cu legume prin lipire  cu materialele  puse la dispozitie; 

-Să decoreze in spaţiul dat pentru a realiza o lucrare originală; 

-Să-şi evalueze lucrările proprii pe baza criteriilor date; 

   

 STRATEGII  DIDACTICE 

 METODE ȘI PROCEDEE:   expunerea, conversația, explozia stelară, observația, 

explicația,demonstraţia, cooperarea, descoperirea, jocul, turul galeriei. 
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RESURSE MATERIALE:, imagini de toamnă,imagini poveste, fişe de lucru, foi de desen,creioane 

colorate,  fructe şi legume, cutia de la Zâna Toamnă,scrisoarea,lipici,recompense,imagine Zâna 

Toamnă;  

BIBLIOGRAFIE: 

1. "Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2019"; 

 2.  Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate, Ed. Diana, Letiţia Cârlogea,Camelia 

Drăghici. 
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Pop Alina 

 

Prof. înv. primar Pop Alina, Școala Gimnazială nr 30, Brașov 

 

           „ Fiecare frunză îmi spune despre fericire, atunci când cade din copac toamna.” Emily Bronte. 

            Aflându-ne în anotimpul bobocilor și bucurându-ne de clipe minunate petrecute la școală, 

împreună, elevii clasei a III-a E, de la Școala Gimnazială nr 30, Brașov au desfășurat, în cadrul 

disciplinei Arte vizuale și abilități practice, o serie activități dedicare frunzelor de toamnă.  

            Pentru că foarte rar luăm o frunză în mână și o observăm în amănuntul ei, m-am gândit să le 

ofer această bucurie copiilor mei de la clasă și să realizăm câteva activităși distractive.  

            Prima activitate a constat în realizarea unui tablou cu frunze reale, pe care le-am tăiat în 

jumătate(așa am recapitulat și fracțiile), le-am lipit pe foaia de desen, iar cealaltă jumătate au 

desenat-o copiii, cât mai aproape de realitate. Așa au putut conșientiza toate amănuntele regăsite 

pe o frunză. 

            În cea de-a doua activitate am „creionat” cu cretă colorată conturul frunzelor, pe un carton 

negru. După conturarea frunzelor, copiii au întins cu degețelele creta, realizând astfel, lucrări inedite.  

            Cea de-a treia lucrare și cea mai distractivă a constat în realizarea unui tablou prin tehnica 

ștampilării. Stampila a fost, de data aceasta, o frunză, pe care copiii au pictat-o cu mai multe culori, 

apoi au aplicat-o pe foaia de desen. Interesant a fost faptul, că le-a plăcut foarte mult și modul în 

care se colorau frunzelel după ștampilare, iar unii dintre elevi s-au gândit să realizeze un alt tablou cu 

aceste frunze colorate. 

            Obiectivele activităților au fost îndeplinite cu succes, copiii observând alcătuirea frunzelor, au 

realizat cu ajutorul acestora diverse lucrări și au fost creativi.  

             Toamna este anotimpul nostru preferat, deoarece ne reîntregește ca și echipă, aducându-ne 

înapoi la școală, dar ne oferă foarte multe oportunități, să ne punem creativitatea la lucru. Astfel, ne 

putem bucura de acest anotimp și de ceea ce ne oferă el. 

              „Două sunete ale toamnei sunt inconfundabile...foșnetul frunzelor rigide și grăbitesuflate de-

a lungul străzii de un vânt țâfnos și crăncănitul unui stol de gâște migratoare.” 

                                                                                                                   Hal Borland 
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Popa Carmen Elena 

 

CLASA: a III-a  B 

CADRU DIDACTIC: POPA CARMEN ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Argument 

„Fiecare frunză îmi șoptește fericirea, planând către pământ din copacul toamnei.” Emily Bronte  

 

          Uimiți și plini de voioșie , copiii au admirat frumusețea și măiestria toamnei. 

          Nedumerirea li se citea pe față când au aflat că vom da  viată frunzelor în ora de AVAP.Cu 

siguranță că imaginația îi va ajuta să creeze colaje uimitoare 

 

OBIECTIVE GENERALE 

• Cultivarea simțului artistic 

• Dezvoltarea creativității , expresivității și sensibilității artistice 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

-să selecteze materialele necesare (frunze) după criteriile date (formă și culoare)  

-să realizeze colajul 

-să manifeste interes pentru activitățile propuse 

MATERIALE 

Carton colorat A4 , frunze , foarfecă , lipici 

LOCUL 

Sala de clasă 
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Popa Mihaela 

 

TEMA ACTIVITATII: “A sosit pe dealuri toamna ” 

Grupa MARE ”Albinuțele” 

Unitatea școlară-Grădinița cu PP “Castelul Fermecat”, Craiova 

Prof.înv.preșcolar-Popa Mihaela 

Data - Noiembrie 2022 

 

ARGUMENT 

 

 Într-una din zile la micul dejun, copiii au servit unele din fructele lor preferate, anume mere. 

Unul dintre copii a exclamat: “Mie îmi plac foarte mult merele şi sunt foarte sănătoase!”. O fetiţa i-a 

raspuns acestuia ca ii plac strugurii foarte mult, că sunt zemoși și dulci și că tati face din ei un must 

delicios, iar în continuare alții au completat că lor le plac perele, nucile, ba chiar si diferite legume de 

toamna. Eu am replicat: “Mie îmi place toamna pentru că mi le aduce pe toate : fructe gustoase, 

legume si flori parfumate şi, pe deasupra, e si foarte frumoasă”. S-au auzit mai multe glasuri: „şi mie 

pentru că... şi mie pentru că...”. Astfel, dupa discutia noastra, ne-am hotărât să aflăm cât mai multe 

într-un proiect tematic intitulat “A sosit pe dealuri toamna” si sa ne bucuram impreuna de bogatiile 

acestui anotimp. 

            Resurse materiale albume, imagini, planşe, auxiliare, atlase, pliante, jetoane, puzzle, mulaje 

fructe, legume, joc de masă, fise de lucru, calendarul naturii, jetoane, material demonstrativ si 

marunt, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, şevalete, pahare pentru apă,  beţişoare de unică 

folosinţă, creioane colorate , carioci, plastilină, planşete, planşe poveşti, calculator, slide-uri, 

casetofon, CD cu cântece, hârtie colorate, lipici, fişe de lucru, truse de construcţii, mingii, material 

textil - diferite culori, puzzle, videoproiector, trusa de constructii, cuburi din lemn, cuburi din plastic, 

trusa lego, trusa de gradinarit, rochita de zana toamnei, trusa de bucatar, aranjamente florale, 

costume carnaval. 

 Resurse umane copii, părinţi, educatoare 

 Metode si tehnici jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, 

povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, 

explicaţia, modelarea, diagrama Venn  

 

INVENTAR DE PROBLEME: 

 

CE STIU COPIII ? CE NU STIU SI DORESC SA AFLE ? 

- Vremea este racoroasa. - De ce cad frunzele ? 

- Ne imbracam mai gros. - De ce ploua ? De unde vine ploaia ? 

- Toamna cad frunzele. - Ce se intampla cu fructele si legumele ? 

- Toamna ploua si bate vantul. - Care sunt fructele de toamna ? 

- Toamna se coc fructele si legumele. - Care sunt florile de toamna ? 
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- Fructele si legumele contin vitamine. - Care sunt legumele de toamna ? 

- Fructele si legumele le putem culege din gradini. - Care sunt lunile de toamna ? 

- Florile au un miros placut. - Cum putem cultiva fructe si legume ? 
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Popârțac Ioana 

 

Tema activității: ,,Copacul Pufi” 

Clasa a III-a 

Cadru didactic: POPÂRȚAC IOANA 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,Enea Grapini” - Șanț, BN 

Desfășurarea activității: 

 

 La începutul orei de arte vizuale și abilități practice le-am prezentat elevilor materialele cu 

care vom lucra: lipici, foi printate cu copaci și pufuleți de mai multe culori. Am cerut elevilor să 

denumească ei activitatea. Au hotărât să o numim : ,,Copacul Pufi”. 

 Elevii au fost împărțiți în 4 grupe. Fiecare grupă a primit lipici, copac printat și pufuleți de 

diferite culori. Au avut de lipit pufuleții primiți pe hârtie astfel încât să reiasă un copac de toamnă.  

  Fiecare echipă a realizat copacii cu ajutorul pufuleților. Mare a fost bucuria când au terminat 

lucrările deoarece s-au putut delecta savurând fiecare elev pufuleții rămași. 
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Popescu Alexandra 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Fantezii de toamnă”  

CLASA: a II-a B  

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar Popescu Alexandra 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1, Pecieneaga 

 

SCOP  

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice. 

 

 OBIECTIVE: 

• Realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii cu materiale din natură; 

• Educarea simțului estetic al elevilor; 

• Stimularea creativității; 

• Stimularea elevilor pentru munca în echipă; 

• Dezvoltarea respectului fată de natură. 

TIPUL ACTIVITĂȚII: artistico-plastic 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a II-a  

DURATA DESFĂȘURĂRII: 1 săptămână 

RESURSE: 

 Umane- 23 elevi , 1 cadru didactic 

 Materiale: Frunze uscate și presate, foi A4, șabloane animale, sabloane chipul mamei 

foarfece, lipici, creioane colorate. 

FORME DE EVALUARE: observaţia sistematică, autoevaluare, evaluare orală. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Fiecare participant la activitate a primit cate o fișă cu diferite animale (leu, bufniță) pe care a 

,,colorat-o” lipind frunzele adunate și presate dinainte. De asemenea elevii au realizat chipul mamei 

folosind un șablon, frunze pentru realizarea părului și culori pentru colorarea ochilor și conturul 

buzelor. 

 Elevii au partricipat cu mult entuziasm si au realizat lucrari de bună calitate. 

 În finalul activității s-au făcut  aprecieri colective și individuale asupra modului de lucru și a 

participării la activitate în general. 
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Popescu Cristina-Monica 

 

BINE AI VENIT, TOAMNĂ! 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: BINE AI VENIT, TOAMNĂ! 

CLASA: CLASA PREGĂTITOARE 

 CADRU DIDACTIC:  POPESCU CRISTINA-MONICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI, GORJ 

ARGUMENT:  

Cine nu îndrăgește fructele, cine nu dorește să se înfrupte din vitaminele binefăcătoare ale 

legumelor și să adulmece mirosul minunat al florilor? Când poate fi mai firească, nemăsurata 

curiozitate a copiilor despre fructe, legume și flori, dacă nu toamna? Acest anotimp  își dezvăluie în 

fața noastră, încet, încet, toate minunățiile și toate frumusețile. E anotimp de sărbătoare pentru 

fructe și legume, iar natura se închină în fața curcubeului de culori. Copiii sunt încântați: câtă 

frumusețe! 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice 

și practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările naturii în anotimpul 

toamna.  

OBIECTIVE  

1. Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor;  

2. Dezvoltarea capacității de sensibilizare care să se manifeste în domeniul practic și creativ, 

fapt ce le permite o îmbunătățire și o perfecționare a stilului de lucru. 

DURATA PROIECTULUI: Octombrie  2022  

MATERIALE FOLOSITE: aparat de fotografiat, fructe și legume de toamnă, frunze colorate, dar uscate, 

acuarele, planșe suport, pensule.  

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:  

• Comunicare în limba română;  

• Dezvoltare personală 

• Arte vizuale și abilități practice.  

REZULTATE AŞTEPTATE:  

• copiii se implică în amenajarea colțului tematic;  

• copiii participă la realizarea unor creații deosebite folosind culorile calde;  

EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

• Expoziție cu lucrările artistice realizate în cadrul activității; 

• Poezii și cântece cu și despre toamnă. 
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Popescu Cristina-Liliana 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Toamna, anotimpul bucuriei – proiect tematic 

CLASA/GRUPA: CLASA a II-a B 

CADRU DIDACTIC: PROF. INV. PRIMAR: POPESCU CRISTINA-LILIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 

DURATA: 2 Săptămâni 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT 

TOAMNA: anotimpul bucuriei, anotimpul recoltelor. TOAMNA: anotimpul celebrat de poeți, 

compozitori.  

La CLR studiem poezia. M-am gândit că pentru a înțelege mai ușor noțiunile specifice legate de 

poezie ar fi interesant să îmbinăm cunoștințele într-un proiect  transcurricular. Astfel, materii 

precum AVAP, MEM, MM, DP și CLR, vor  „colabora” în speranța celebrării acestui minunat 

anotimp. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Dezvoltarea şi cultivarea sentimentelor de dragoste pentru natură 

• Conștientizarea importanței fructelor și legumelor în alimentația sănătoasă 

• Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• Să memoreze poezia “Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir 

• Să audieze și să intoneze cântecul “Supa de zarzavat” 

• Să ilustreze poezia în desene/picturi sugestive 

• Să compună și să rezolve probleme cu fructe și legume 

• Să manifeste interes pentru activităţile propuse 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

• Sala de clasă 

CONŢINUT INFORMAŢIONAL/PRODUS FINAL 

• Desene, picturi, ilustrații la poezie; Pictură – toamna; Compunere și rezolvare de 

probleme. 
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RED: 

• https://www.youtube.com/watch?v=b2v5iOTbRLk Antonio Vivaldi - Toamna 

• https://www.youtube.com/watch?v=zFYz3MVOSqw Supa de zarzavat  

• https://www.youtube.com/watch?v=mU5Yr-X67aI Legume de toamna – Coșul toamnei 

• https://www.youtube.com/watch?v=8OYd7qYcZvg Coșul toamnei/ Ghicitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2v5iOTbRLk
https://www.youtube.com/watch?v=zFYz3MVOSqw
https://www.youtube.com/watch?v=mU5Yr-X67aI
https://www.youtube.com/watch?v=8OYd7qYcZvg
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Prescoviță Oana 

 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI DESFĂȘURAT ÎN ON-LINE 

 

EDUCATOARE Prescoviță Oana 

JUDEȚUL Bacău 

LOCALITATEA Onești 

GRĂDINIȚA cu Program Prelungit Năzdrăvanii structură a Școlii Gimnaziale nr.1 Onești 

GRUPA mijlocie 

 

TEMA SĂPTĂMÂNII ,, Toamna – un cântec în culori ” 

TEMA ZILEI ,, Imaginație și culoare” 

COMPORTAMENTE URMĂRITE 

Dezvoltarea sensibilității și a gustului estetic și artistic; 

Obținerea unor forme spontane și elaborate. 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL Domeniul Estetic și Creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE Educație plastică 

SARCINA DE LUCRU: 

 

       Stimați părinți,      

Este din nou toamnă și natura se pregătește pentru iernat.  

Odată cu ea s-a ofilit câmpia iar florile au început să-şi scuture  petalele, să parfumeze aerul şi să 

zâmbească trist cerului .E anotimp de sărbătoare  iar natura se închină în faţa curcubeului de culori în 

urma ultimelor ploi văratice.  

Să ne bucurăm împreună de toate aceste minuni ale naturii! 

 

Observați cu copiii dumneavoastră natura, florile, cerul, insectele…toate schimbările din jurul nostru! 

Discutați despre aceste schimbări și puneți-le la dispoziție materiale( acuarele, culori, plastelină) 

astfel încât să realizeze lucrări cu ce i-a impresionat mai mult! 

 

MATERIALE NECESARE: 

• Acuarele 

• Pensulă 

• Folie alimentară/ hârtie/ plastelină 

 

REFLECȚII ÎN URMA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ACASĂ 

 Se știe că toți copiii sunt fascinați de culoare, ei comunică stările și sentimentele lor prin 

culoare. Astfel, mai mult decât alte activități, cea plastică constituie mijlocul de activare și stimulare 

a potențialului creator. 
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 Pornind de la această premisă am îndemnat părinții să pună la dispoziția copilului 

materialele necesare și să lase frâu liber imaginației și creativității. 

 Doar că în locul clasicului suport de lucru: hârtia …și furând o idee mai veche de la grădiniță, 

mămicile creative au ajutat copiii  să realizeze o pictură pe folie alimentară înfășurată în jurul unui 

scaun de bucătărie răsturnat. 

 Dar am primit și alte lucrări drăguțe și pline de culoare: buchet de flori realizat prin 

amprentarea cu o sticlă de plastic, o buburuză confecționată dintr-un tub de hârtie, insecte 

modelate cu migală și multă creativitate. 
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Pruteanu Dana 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA PROIECTULUI: „TOAMNA, UN CÂNTEC ÎN MII DE CULORI” 

 

FESTIVALUL TOAMNEI: parada costumelor din materiale reciclabile 

 

GRUPA MARE A. 

COORDONATOR: Prof. Pruteanu Dana 

GRĂDINIȚA NR. 1 CLEJA, JUD. BACĂU 

 

ARGUMENT: 

Toamna este anotimpul cu mii de culori care ne îmbie privirile, sufletele, bucură fiecare copil și-l 

sensibilizează cu acest spectacol multicolor. Prin acest proiect am dorit să-i implicăm pe copii și pe 

părinți, să se manifeste și să-și expună creativitatea în realizarea unui costum din materiale 

reciclabile care să ne trimită spre caldele și încântătoarele culori ale toamnei. 

 

SCOP: 

Educarea simțului estetic  al preșcolarilor și respectul față de mediul înconjurător  

 

OBIECTIVE: 

• Dezvoltarea capacităților de cunoaștere, înțelegere și investigare a mediului înconjurător; 

• Formarea deprinderilor și priceperilor de a valorifica materialele din natură în 

confecționarea unor costume de toamnă; 

• Formarea unor atitudini pozitive față de mediul înconjurător; 

• Exprimarea  sentimentelor față de frumosul din realitatea înconjurătoare; 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Audiții muzicale: Cântece de toamnă;  

Centrul tematic amenajat cu elemente de toamnă. 

Expoziție cu lucrările copiilor realizate pe toată perioada proiectului: picturi, desene, colaje etc.  

 

EVALUARE: 

Parada costumelor de toamnă. 
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Pustai-Codreanu Elena Maria 

 

„CULORILE TOAMNEI” 

                                 „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă…” ( Tudor Arghezi) 

Proiect educative 

Propunător prof. Pustai-Codreanu Elena Maria 

Școala Gimnazială  Octavian Goga Baia Mare 

SCOPUL PROIECTULUI:  

• Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 

caracteristicile anotimpului toamna.  

•  Dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realize 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; 

• Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 

• Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 

ARGUMENT: 

 Frumusetea  naturii se  manifestă  în culori şi forme variate, cu o influenţă binefăcătoare 

asupra copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol 

grandios al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. Este necesar ca noi, dascălii,  

să formăm  şi să  dezvoltăm personalitatea copiilor prin frumosul existent în natură, artă, astfel încât 

să devină consumatori şi creatori de frumos.   

 

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 ciclul primar, cadre didactice.  

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. 

DISEMINARE: panouri informative; expoziţii cu lucrările copiilor; C.D. cu imagini din timpul 

desfăşurării activităţilor; 
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Pușcaș Georgiana Daiana 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Pușcaș Georgiana Daiana 

UNITATEA: Gimnaziul „LIVIU REBREANU”; structura Grădinița cu Program Prelungit ,,Rândunica” 

Târgu-Mureș 

GRUPA: Ciocârliilor-Waldorf (Combinată)  

TEMA ACTIVITĂȚII: „Legume dolofane” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: activități de dezvoltare personală, activități pe domenii 

experiențiale (Domeniul Științe și Domeniul Om și Societate), activități liber alese I (Artă, Bibliotecă, 

Știință) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea reprezentării despre anotimpul toamna prin îmbogăţirea 

cunoştinţelor privind legumele și importanța acestora în alimentație, stimulând curiozitatea pentru 

investigarea acestuia. 

OBIECTIVE: - să denumească cel puțin patru legume de toamnă, având ca suport coșul achiziționat 

din piață; 

- să identifice beneficiile pe care le aduce consumul de legume, pe baza cunoștințelor asimilate 

anterior; 

- să prezinte modalităţile de păstrare/conservare a legumelor. 

ARGUMENT: Toamna este perioada din an în care admirăm bogățiile naturii. Nu întâmplător, grupa 

noastră a marcat în această zi recunoștința și mulțumirea față de bogățiile oferite de pământul 

nostru roditor. Este momentul perfect în care copiii pot da dovadă de îndemânare prin pregătirea 

legumelor pentru conservare, de a-și da frâu liber imaginației prin activități de modelaj, de a observa 

forma, culorile și de a simți textura legumelor prin clasificarea acestora, veselindu-se și bucurându-se 

de tot ceea ce ne înconjoară și de mirificul peisaj al anotimpului toamna. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Dis de dimineață, preșcolarii de la grupa ,,Ciocârliilor”  Waldorf au 

plecat cu coșulețele în mână spre piață. Cum legumele păreau să nu mai aibă loc în coș, a urmat 

activitatea specifică domeniului Om și Societate, o activitate gospodărească. S-au purtat discuții cu 

copiii despre legumele de toamnă și importanța acestora în alimentație, după care și-au intrat în 

rolul de gospodari: au spălat legumele, le-au tăiat bucățele, le-au pus în borcane, ca mai apoi să 

adauge condimentele pentru a le pregăti de pus la conservat. Astfel, copiii au resimțit bucuria muncii 

în echipă și distracția din bucătărie. După realizarea borcanelor cu murături, copiii au avut deschise 

trei centre de interes. La centrul Artă, copiii au avut de modelat legume din ceară; la centrul 

Bibliotecă, copiii au avut de extras un jeton și de a-l pune în corespondență cu leguma potrivită, 

după care să despartă cuvântul în silabe; iar la centrul Știință legumele au așteptat să fie clasificate 

după culoare. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupuri; 

DURATA: o zi 
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Răducu Costinela Daniela 

 

FLORI DE TOAMNĂ 

-Prezentarea proiectului - 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița nr. 232 

EDUCATOARE: RĂDUCU COSTINELA DANIELA 

NIVELUL: II – Grupa mare 3 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Toamna cea bogată” 

SUBTEMA: „Flori de toamnă” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: DOMENIUL ȘTIINȚĂ -  Cunoașterea mediului  

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere și însușire de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Flori de taomnă” - observare 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Lărgirea și adâncirea cunoștințelor despre flori de toamnă, arătându-se 

deosebirile și asemănările dintre ele; îmbogățirea vocabularului copiilor cu cuvintele: petale 

rezistente (la frig), rădăcină firoasă etc. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității copiii vor fi capabili:  

O1: să descrie, pe baza observațiilor directe, părțile componente ale crizantemei și tufănicii 

(rădăcină, tulpină, frunze, floare); 

O2: să îmbine corect elementele ce reprezintă părțile componente ale florii; 

O3:să precizeze care este mediul de viață al crizantemei; 

O4: să planteze flori-. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, observația, explicația, exercițiul, piramida. 

Material didactic: crizanteme, tufănele, calculator, videoproiector, jetoane, palete cu fețe 

zâmbitoare 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

RESURSE TEMPORARE: 20 – 25 min 

RESURSE INFORMAȚIONALE: 

• Glava A., Tătaru L., Chiș O., „Piramida cunoașterii – repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar”, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

• „Curriculum pentru învățământul preșcolar – prezentare și explicități”, E.DP.H., București, 

2009 
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Rauca Elisabeta 

 

Toamna, activitate interdisciplinară 

                             Ed. Rauca Elisabeta, Grădinița „Samariteanul” Nr. 23 Buteni 

 

 Noțiunea anotimpurilor, a caracteristicilor acestora, succesiunea lor la vârsta preșcolară este 

o noțiune destul de dificilă. Am observat că preșcolarii rețin diferite aspecte ale anotimpurilor, dar  le 

este mai greu să înțeleagă succesiunea acestora. Pe de altă parte, vremurile actuale ne permit să 

consumăm fructe și legume pe întreg parcursul anului, astfel că micuții noștri sunt confuzi și nu 

înțeleg noțiunea de fructe de toamnă, legume de toamnă, pentru că le avem tot timpul. Nu trebuie 

să aștepte să se coacă perele pentru că le găsesc în marketuri oricând. 

 Pentru a ușura învățarea noțiunilor despre anotimpul toamna am creat un joc care în cele 

din urmă combină mai multe sarcini de lucru și a luat și forma unei fișe de lucru care poate fi utilizată 

la artă, bibliotecă, limbaj, cunoașterea mediului, sau se poate realiza ca tehnică a posterului. 

 Caracteristicile toamnei regăsite în această fișă de lucru se exprimă verbal și sunt însoțite de 

gesturi, mișcări potrivite cu conținutul mesajului, lucru care facilitează reținerea caracteristicilor și 

stimulează participarea copiilor la activitate. 

 Pentru preșcolarii de grupă mare, activitatea se poate complica,  sarcinile de lucru pot fi 

multiple și în diferite grade de dificultate: imaginile se pot realiza prin tehnici diferite de lucru – 

colorare, pictură, rupere, mototolire, lipire. Din punct de vedere al activităților de limbaj se pot 

construi propoziții dezvoltate, piramidale, povești create de copii cu început dat sau pornind de la 

una din imagini. 

 De asemenea, această fișă poate fi realizată și ca un produs final la încheierea unui proiect 

tematic despre toamnă. 

 Ultima imagine aduce în discuție un element de educație religioasă prin care putem discuta 

cu copiii despre Dumnezeu care lasă anotimpurile în beneficiul omului. Astfel, atingem și educția 

morală, urmărind dezvoltarea de trăsături pozitive de caracter cum sunt: hărnicia, ordinea, 

mulțumirea, răbdarea, dărnicia. 

 Utilizarea materialului poate fi o inspirație de idei, folosindu-l și experimentându-l se pot 

dezvolta noi idei și moduri de abordare a acestuia. 

 

Anexa A: Fișă interdisciplinară „Toamna – caracteristici” 
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Rădeanu Elena-Diana 

 

Grupa: Mică  

Unitatea școlară: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Iași 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului tematic: „Poveste de toamnă” 

Subtema: „A venit toamna” 

Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate 

Categoria de activitate: Activitate practică 

Tema: „Copăcei pentru Zâna Toamnă” 

Mijloc de realizare: lipire 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprind 

Scopul: Consolidarea deprinderilor tehnice însușite anterior; Dezvoltarea simțului estetic și al 

imaginației creatoare. 

Obiective operaționale:  

O1:  să denumească materialele puse la dispoziție; 

O2: să utilizeze corect instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție pentru realizarea 

temei date; 

O3: să lipească frunzele pe ramurile copăceilor; 

O4: să păstreze ordine pe masa de lucru. 

Strategia didactică: 

 a). Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, turul 

 galeriei. 

 b). Mijloace de învățământ: fișe cu copăcei, lipici, frunze colorate. 

   c). Forma de organizare: frontală, individuală; 

 d). Resurse:  - umane: preșcolari, educatoarea; 

            - temporale: 15-20 minute. 

 

Demers didactic: 

 Moment organizatoric: Se vor asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității: 

aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierului, pregătirea materialului didactic, organizarea 

colectivului de copii. 

Captarea atenţiei va fi realizată prin descoperirea materielelor de pe masă și din coşulete. 

Anunțarea temei și a obiectivelor: „ - Copii, cu ajutorul materialelor pe care le aveți pe masă, vom 

face ,,Copăcei pentru Zâna Toamnă”.  

Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru: Voi familiariza copiii cu tema activității, prezentând 

modelul și analizându-l pe bază de criterii simple. Vom face împreună intuirea materialelor de lucru. 

Voi demonstra și explica fiecare etapă, după care voi trece la executarea lucrării de către copii. 

  Fiecare etapă va fi demonstrate, iar lucrarea model va rămâne în câmpul vizual al copiilor până la 

terminarea activității. 
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Fixarea tehnicii de lucru:  Cer copiilor să explice modul de realizare al lucrării. Solicit câte un copil 

pentru fiecare etapă de lucru.  

Realizarea lucrării de către copii: Pe parcursul activității îi voi supraveghea pe copii și îi voi îndruma 

pe cei care cer ajutorul. De asemenea, voi avea grijă ca în timpul activității copiii să aibă o poziție 

corespunzătoare. 

Analiza lucrărilor realizate: După ce copiii au terminat de lucrat, voi realiza expoziția cu lucrări a 

grupei. Astfel, acestea pot fi admirate și apreciate de întregul colectiv de copii. 

Voi face aprecieri referitoare la modul în care s-a desfășurat activitatea și asupra comportamentului 

copiilor. 
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Răducanu Daniela Monica             

 

TOAMNA – bucurie, încântare, farmec, magie, melancolie – educație 

 

1. Ziua Educației 

Ce poate fi mai frumos și mai ușor decât să dăruiești și să faci un copil să zâmbească. Îl faci să 

înțeleagă că îți pasă, că vrei să-i fii prieten, că împreună veți face o călătorie importantă pe drumul 

cunoașterii, al educației. 

Împreună cu elevii Clasei pregătitoare B, de la Școala Gimnazială ,,Iorgu Radu”, Bârlad, am sărbătorit 

Ziua Educației printr-o activitate de dactilopictură cu titlul: ,,Împreună clădim viitorul!”. 

 

  

            

 

Chiar dacă suntem mici, suntem prezenți și vrem să devenim ,,oameni”! 
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2. Arte vizuale și abilități practice 

Ora de Arte vizuale și abilități practice este îndrăgită de toți elevii. Îi face fericiți, îi relaxează, îi 

antrenează și... cel mai important... îi apropie. 

Spor în acest an școlar! 

 

Un zâmbet – un copil fericit, un om bun, viitor sigur! 

                                          

  (Elevii Clasei pregătitoare B, Șc. Gim. ,,Iorgu Radu”, Bârlad) 

                                                                                 Înv. Răducanu Daniela Monica 
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Rădulescu Mădălina Elena 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL –  FRUMOASA ȘI BOGATA TOAMNĂ 

Prof. înv. primar: Rădulescu Mădălina Elena 

Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea 

 

  Toamna este anotimpul culorilor, al contrastelor cromatice, al belșugului și bogăției, dar, 

totodată, este și un anotimp al bilanțului, deoarece culegem roadele muncii de peste an, la propriu. 

Simfonia de culori, arome și gusturi, ne reamintește de acele zile de toamnă despre care scria Mihail 

Sadoveanu atât de frumos.  

 Anotimpul schimbărilor este și pentru elevii de clasa a IV-a o perioadă frumoasă din viața lor 

deoarece, în paralel cu schimbările ce au loc în natură, în sufletul și mintea copiilor se petrec 

transformări majore. Prezentul proiect își propune ca părinții, împreună cu copiii și cadrele didactice, 

să petreacă câteva ore pentru pregătirea unor lucrări de toamnă.  

 Proiectul a urmărit  realizarea unei legături solide și a unei bune comunicări/cooperări între 

părinți, elevi și cadrul didactic, stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor 

referitoare la anotimpul toamna, dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a 

realiza prin intermediul lor obiecte practice și estetice, dezvoltarea capacității de a organiza într-o 

lucrare rezultate ale cercetărilor realizate de elevi împreună cu părinții lor.   

 Obiectivele proiectului sunt: formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia 

frumosul, pe baza unor criterii ştiinţifice; formarea simţului şi gustului estetic; dezvoltarea 

aptitudinilor literar- artistice; relizarea unor lucrări originale. 

 Grupul ţintă este format din elevii clasei a IV-a C Step By Step (20 de elevi) iar  beneficiari au 

fost copiii, cadrele didactice și părinţii. 

 Materialele folosite au fost: panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome, laptop, 

materiale în power point, laptop, CD, videproiector, carton colorat, cărți cu poezii, frunze, semințe, 

aracet, lipici, foarfecă.    

 Perioada de derulare:  2  săptămâni (12 septembrie – 23 septembrie 2022).  

 Metodele folosite au fost: observația, conversația euristică , Știu/ Vreau să știu/ Am învățat,  

învățarea prin descoperire, explicația, problematizarea, învățarea prin cooperare,  turul galeriei. 

 Activitățile au fost organizate individual, în perechi, în echipe și frontal. 

 Evaluarea proiectului s-a realizat printr-o expoziţie cu lucrările elevilor la nivelul şcolii; prin 

fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului.  

 Diseminarea s-a făcut prin intermediul panourilor informative, a expoziţiilor și prin C.D.-uri 

cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor. 

 Activitățile proiectului: 

1. Ierbarul clasei noastre (realizarea unei lucrări colective) 

2. Toamna în culori  (pictură) 

3. Ceai și poezie (audiți/recitare poezii și cântece despre toamnă) 
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 Proiectul educațional asigură copiilor experiențe necesare formării și dezvoltării 

deprinderilor și atitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile, interacţionând direct cu 

mediul şi cu cei asemeni lor sau cu adulţii.   

 Activitatea educativă extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 

implicarea elevilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 

responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 

cea comportamentală. 

 

Din munca elevilor...f 
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Răileanu Maria 

 

,,MAGIA TOAMNEI” 

                                                                Prof. Înv. Primar: Răileanu Maria 

                                                                  Școala Gimnazială Roșcani – Liteni 

 

    Şcoala joacă un rol deosebit de important nu numai în informarea ci şi în formarea omului 

capabil să protejeze natura, protejându-se astfel pe sine. Omul este o parte a comunităţii, deci 

şcoala poate fi considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema mediului înconjurător şi nu 

numai.Natura pune la îndemâna elevilor materiale deosebite.În cadrul orelor de abilităţi practice, 

folosind aceste materiale, micul şcolar are posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de tip creativ, 

cognitiv, de interacţiune socială şi de comunicare, de cooperare.Acelaşi lucru oferă orele de educaţie 

plastică, în cadrul cărora elevul îşi exprimă liber, prin compoziţiile plastice propriile gânduri şi 

sentimente în legătură cu spaţiul perceput sau cel imaginar. 

      Orele de abilităţi practice şi educaţie plastică îi familiarizează pe elevi cu diferite tehnici de 

lucru, urmând să-i antreneze în activităţi utile şi plăcute ce le dezvoltă îndemânarea, spiritul de 

observaţie, fantezia, gustul estetic, creativitatea. 

        Folosind darurile naturii: frunze multicolore, petalele florilor,castane, ghinde, etc. încercăm 

să-i facem pe elevi mai sensibili, creativi şi iubitori de frumos, de tot ceea ce ne înconjoară. Atât 

pictura cât şi lucrul cu asfel de materiale din natură contribuie la educarea artistică a elevilor, 

oferindu-le posibilitatea de a-şi etala talentul, imaginaţia creatoare. 

        Dezvoltarea creativităţii este posibilă în cadrul unei munci susţinute şi având ca scop 

motivaţia şi utilitatea.Pentru acest lucru, trebuie să oferim elevului un climat afectiv deosebit, dar şi 

darurile minunate ale naturii, pentru realizarea unor lucrări deosebite. 

 O zi frumoasă de toamnă în care nu am rezistat și am ieșit cu copiii la o plimbare prin 

împrejurimile localității noastre. Privind, copiii au observat cât de mult s-a schimbat natura și ce 

frumos este. E anotimp de sarbatoare pentru fructe si legume, iar natura se inchină in fața 

curcubeului de culori. Copiii sunt incântați: ce frumusețe!!! 

 Cine nu indrăgește fructele, cine nu dorește să se infrupte din vitaminele binefacătoare ale 

legumelor și să adulmece mirosul minunat al florilor?!!! Când poate fi mai firească, nemăsurată 

curiozitatea copiilor despre fructe, legume si flori, dacă nu toamna? Acest anotimp iși dezvăluie in 

fața noastră, încet, încet, toate minunățiile și toate frumusețile. 

             Privind chipul fericit al copiilor, atunci când au descoperit aceste minuni si frumuseți și pentru 

ca m-au asaltat cu întrebări, am hotărât împreună să desfașurăm proiectul tematic: ,,MAGIA 

TOAMNEI”, intrând astfel în minunata si energizanta lume a minunatei toamnei. 
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Roșca Mihaela Cristina 

Vieru Loredana Cornelia 

 

POVESTEA TOAMNEI 

 

Grupa mare  

Cadre didactice: Prof. înv. Preșc. Roșca Mihaela Cristina 

                           Prof. înv. Preșc. Vieru Loredana Cornelia 

                        

Unitatea de învățământ: Grădinița P.P „Licurici” Galați  

 

ARGUMENT:  

 

Într-una din zile, o fetiţă a venit la grădiniţă cu nişte frunze uscate pe care le-a cules de pe jos, în 

drum spre grădiniță. Colegii s-au adunat în jurul ei, punându-i tot felul de întrebări despre frunze, de 

ce sunt uscate, ce culori au, cum este toamna, etc. Surprinzând discuţiile copiilor nu am pierdut 

ocazia şi le-am propus să vorbim în perioada care urmează despre bogățiile și culorile toamnei. 

Așadar, am început o discuție despre anotimpuri, pentru a vedea ce știm și ce dorim să mai aflăm 

pentru a ne organiza în așa fel încât să dobândim cât mai multe cunoștințe despre toamnă. 

 

SCOP: 

• Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 

stimularea curiozității și a spiritului de observație; 

• Dezvoltarea sentimentelor de admirație și prețuire pentru mame; 

• Educarea sentimentelor de dragoste și recunoștință față de mama; 

• Aprofundarea cunoștințelor despre vestitorii primăverii și despre activitatea casnică și 

profesională a mamei.  

 

METODE: observația, conversația, demonstrația, învățarea prin descoperire, munca în grup, 

problematizarea, brainstorming. 

 

RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mari, educatoarele, părinții 

 

RESURSE MATERIALE: planșe ilustrative cu anotimpul toamna, culegere de poezii despre toamnă, 

jetoane cu aspecte de toamnă, simbolul Zânei Toamna, Cartea toamnei- broșură de activități 

matematice, cifre, carton alb, carton colorat, hârtie colorată, aracet, lipici solid, acuarele (guașe), 

bețișoare cosmetice, frunze colorate naturale, carioca, creioane colorate, foarfece, castane, lupe.  

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 
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Luni, 31.10.2022:  

DȘ (Cunoașterea mediului)- „De e ploaie sau e soare, toamna ne aduce roade”- joc exercițiu (metoda 

brainstorming) 

DEC- Activitate artistico-plastică: „Zâna Toamnă” (compunerea spațiului plastic- linia orizontală) 

Centre de lucru- Știință: „Aspecte de toamnă”; Artă: „Zâna Toamnă”; Joc de masă: „Alege și 

potrivește” 

 

Marți, 01.11.2022:   

DLC (Educarea limbajului)- „Ce poți spune despre...?”- joc didactic (formulare de propoziții) 

DOS (Activitate practică)- „Rochița Zânei Toamna”- confecționare cu materiale din natură 

Centre de lucru- Bibliotecă: „Segment de linie verticală/orizontală”; Artă: „Rochița Zânei Toamna”; 

Știință: „Frunze sub lupă” 

 

Miercuri, 02.11.2022:  

DȘ (Activitate matematică)- „Ce ne aduce toamna?”- exercițiul cu material individual, predarea 

numărului și a cifrei 1 

DPM (Educație fizică)- „Pe cărările toamnei”- joc motric (Alergare cu ocolire de obstacole și 

oprire/pornire la semnal sonor) 

Centre de lucru- Știință: „Găsește grupele de obiecte cu un element”; Artă: „Modelăm cifra 1”; Joc 

de masă: „Cifra 1”- puzzle 

 

Joi, 03.11.2022:  

DLC (Educarea limbajului)- „O poveste de toamnă”- poveste creată cu început dat 

DEC (Educație muzicală)- Deprinderea de a diferenția intensitatea sunetelor Cântec „A venit pe 

dealuri toamna”; Joc muzical: „Tare, încet!” 

Centre de lucru- Bibliotecă: „Citim imagini și creem povești”; Artă: „Rochița Zânei Toamna”; Joc de 

rol: „Micii povestitori” 

 

Vineri, 04.11.2022:  

DS  (Activitate matematică)- „Săculețul toamnei”- joc didactic 

DOS (Educație pentru societate)- „Să descoperim anotimpul toamna”- plimbare în cartier, colectarea 

de materiale din natură- frunze colorate, castane, ghinde 

Centre de lucru- Știință: „Surprizele toamnei”; Artă: „Modelăm frunzulițe, castane”; Joc de masă: 

„Jocul cu anotimpuri” 
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Rotaru Cristina Ramona 

 

Fructe bune și gustoase în anotimpul toamna 

 

                                                      Prof. Înv. Preșcolar: Rotaru Cristina Ramona 

  Grădinița cu Program prelungit „ARIEL”, Ploiești 

 

Tema activității: Fructe de toamnă – vitamine pentru sănătate 

GRUPA MIJLOCIE – FLUTURAȘII 

CADRU DIDACTIC: Rotaru Cristina Ramona 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program prelungit „ARIEL”, Ploiești 

 

ARGUMENT: 

 Sănătatea este principala grijă a noastră într-o lume în care consumăm foarte multe produse 

alimentare procesate, iar de cele mai multe ori uităm că fructele trebuie introduse zilnic în dieta 

noastră, deoarece reprezintă o sursă de vitamine de care organismul nostru are nevoie zilnic pentru 

a funcționa într-un mod optim. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Conștientizarea importanței pe care o dietă bogată în fructe este vitală pentru organism 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

1. să denumească fructele specifice anotimpului toamna (măr, strugure, pară, gutuie, nucă, 

prună); 

2. să identifice benefiicilie conumului de fructe în mod regulat; 

3. să recunoască felurile în care putem consuma fructele (ca suc, compot, gem, dulceață, ca 

ingrediente în prăjituri). 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 În săptămâna cu tema „Fructe bune și gustoase” am realizat un coș cu fructe de toamnă pe 

care l-am observat împreună cu preșcolarii, am denumit fiecare fruct în parte și am gustat din fiecare 

pentru a vedea ce gust are. De asemenea am discutat despre modurile în care putem prepara 

diverse feluri de mâncare folosind fructele de toamnă (tarte, prăjituri, gemuri, dulceață). 

 Utilizând conversația ca metodă am descoperit vitaminele și benefiiciile pe care fructele ni le 

oferă zi de zi. Am învățat poezia „Mărul” de Elena Bejenaru („Mărul este rotunjor/ Roșu, verde, 

gălbior/ Parcă-I minge, dar nu sare/ Și codiță mică are./ Parfumat, dar și gustos,/ El mă face 

sănătos”).  

 Poezia ritmată a fost foarte ușor de asimilat de către copii, iar mărul s-a dovedit a fi fructul 

favorit al copiilor deoarece este prezent în fiecare anotimp al anului, dar toamna ne oferă gusturi 

inedite și soiuri variate în livezi. 
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 În cadrul Domeniului Estetic Creativ am realizat amprentarea cu măr și prună ca tehnică de 

pictură prin intermediul căruia copiii își dezvoltă spiritul estetic și abilitatea de a lucra cu diferite 

instrumente (pensule, acuarele, etc). 
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Rusu Elena 

 

Tema activității: „Chipul toamnei ” 

Clasa I 

Cadru didactic: prof. înv. primar Rusu Elena 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” din comuna Români,  

 Școala Gimnazială  Nr. 1, Siliștea 

Activitatea: Activitate transdisciplinară 

Tipul de activitate :Consolidare de cunoștințe și deprinderi 

Forma de realizare: Joc didactic 

Competențe:   

• Consolidarea cunoștințelor asimilate despre anotimpul toamna: schimbări din natură, fructe, 

legume, flori, activități;  

• Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții simple și dezvoltate, corecte din punct de 

vedere fonetic, lexical și gramatical; 

• Dezvoltarea deprinderii de a  formula răspunsuri corecte la întrebări; 

• Efectuarea de operații de adunare și de scădere, oral și în scris, intuind terminologia 

specifică: termen, sumă, diferență; 

• Alcătuirea de probleme care să se rezolve printr-o operație de adunare sau de scădere; 

• Exersarea tehnicilor de lucru specifice activităților practice (colorare, decupare,  lipire, 

pictură), adoptând o poziție corectă în timpul activității; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă și a fair-play-ului 

Sarcina didactică:    Recunoaşterea și descrierea unor caracteristici ale anotimpului toamna având la 

dispoziţie material concret și jetoane ale acestora, formularea corectă a  răspunsurilor la întrebări, 

rezolvarea operațiilor de adunare sau de scădere, compunerea de probleme după imagini. 

Conținutul jocului: 

• Cunoștințe: despre caracteristicile anotimpului toamnă (schimbări petrecute în natură, 

fructe, flori, legume, activități ale viețuitoarelor și ale omului); efectuarea de operații 

aritmetice, compunerea de probleme după îmagini; 

• Capacități: de a descrie caracteristicile anotimpului toamna formulând propoziții corecte, 

simple și dezvoltate, compunere de probleme după imagini;  

• 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 multicolore, echipa fructelor și echipa 

dumitrițelor. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o steluță care va fi atribuită 

echipei. Răspunsurile greșite vor fi sancționate cu o pedeapsă hazlie. 
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• Copiii   formulează răspunsuri la întrebări identificând caracteristicile anotimpului toamna, 

rezolvă corect operații de adunare și de scădere, compun o problemă după imagini, 

intonează cântecul „Mândră-i toamna și bogată”. 

 Le-am citit copiilor un mesaj din partea Zânei Toamna   prin care  aceasta îi invită la 

Carnavalul organizat în cinstea ei.  Fiecare copil are nevoie de o invitație specială pentru care  va 

primi toate materialele dacă participă la un concurs care se numeste: „Chipul toamnei”.   

 Le-am explicat copiilor regulile concursului: fiecare echipă va avea de realizat  o invitație cu 

ajutorul materialelor câștigate prin rezolvarea corectă a următoarelor  sarcini:    

Sarcina nr 1: „Când aud cuvântul toamna, mă gândesc la…”; completarea unui ciorchine cu câte trei 

jetoane reprezentând caracteristici ale anotimpului toamna, de către fiecare echipă; 

Sarcina nr.2: „Calculează operația de pe frunză”; 

Sarcina nr 3: „Compune o problemă după imagine”, 

Sarcina nr 4: „Să cântăm: Mândră-i toamna și bogată”. 

 La activitatea de arte vizuale și abilități practice, fiecare echipă a  realizat  invitații pentru 

carnavalul toamnei prin tehnici diferite: o grupă a realizat coșul cu fructe  prin colorare, decupare și 

lipire, o grupă a  împodobit rochia Toamnei cu frunze multicolore, iar copiii din cealaltă grupă au  

pictat chipul Toamnei. Lucrările copiilor au fost puse la expoziție și au fost analizate pe rând (Turul 

Galeriei).   

 Copiii au fost recompensați cu  fructe proaspete: mere, pere, gutui. 
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Safta Dana-Roxana 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,FRUMOASA ȘI BOGATA TOAMNĂ” 

                                              

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 sentiment 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. 

 

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.   

 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

• Să observe, perceapă şi aprecieze frumosul, pe baza unor criterii ştiinţifice; 

• Să dezvolte simţul şi gustul estetic; 

• Să dezvolte aptitudinile literar-artistice; 

• Să formeze capacităţi de a integra frumosul şi în viaţa personală; 

• Să conceapă lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţia. 

 

RESURSE UMANE:  elevii și învățătoarele clasei a II-a A 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, expunerea, povestirea, munca independentă, 

dialogul 

RESURSE MATERIALE: calculator, videoproiector, flipchart, creioane colorate, foarfece, frunze 

naturale si artificiale, panouri, legume si fructe, materiale powerpoint. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: : septembrie,octombrie, noiembrie 2022. 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba română 

• Muzică şi mişcare 
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• Arte vizuale şi abilităţi practice 

METODE DE EVALUARE: 

• Expoziție cu lucrările elevilor  pe tema prezentată. 

• Realizarea unui colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

• Coronițe pentru elevii participanti. 

 

ACTIVITĂȚI PROGRAMATE 

 

Prof. înv. primar: Safta Dana-Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

Toamna rodnică 

Prezentare ppt cu bogațiile toamnei 

Audiție muzicală si dans “ A,a,a, acum e 

toamna da” 

Mandale- fructe/legume  (activitate practică) 

 

 

Sala de clasă 

 

 

  

23 septembrie 

2022 

 

2. 

Povestire – “ Toamna si ariciul politicos” 

(realizarea ideii principale a povestii, discuții 

libere pe baza textului,  dramatizarea textului) 

Recitarea in cor a poeziei  “ Toamna ” de 

Demostene Botez 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

7 octombrie 

2022 

 

   3. 

Realizarea unor desene – Păsările călătoare 

Discuții pe tema “ Păsările călătoare” 

Joc didactic “Stiați că….?” 

 

    

Sala de clasă 

 

 

11 noiembrie 

2022 

 

4. 

 

 

Efectuarea unei lucrări colective- Copacul 

fericirii ( desen, decupaj, colaj) 

Expoziție cu lucrările elevilor   

Înmânarea coronițelor 

 

Sala de clasa 

 

19 noiembrie 

2022 
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Sariș Mirela 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MESAJE DE PRIETENIE SCRISE PE FRUNZE USCATE 

CLASA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: SARIS MIRELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ”, SECTOR 4, BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

„LANȚUL PRIETENIEI” 

 

Activitatea s-a desfășurat în prima zi de școală după vacanța de toamnă, zi în care elevii își doreau 

foarte mult să sărbătorim Halloween. Mi-au solicitat acest lucru chiar înainte de vacanță și, cum nu 

puteam să-i refuz, am fost de comun acord cu următoarele: să poarte accesorii de carnaval 

(nicidecum costume și machiaje înfricoșătoare) și să aducă dovleci sculptați pentru a realiza 

tradiționala expoziție. Am reușit să-i conving că doresc să redenumim această sărbătoare 

împrumutată de câțiva ani buni și în România, să o „personalizăm” la nivelul clasei noastre.  

Revederea a fost minunată, plină de entuziasm și voioșie. Elevii și-au etalat accesoriile amuzante de 

carnaval și au așezat dovlecii sculptați pe catedră, într-o frumoasă expoziție. Doar că nu știau ce 

urmează…  

I-am invitat afară, în curtea școlii, să pășească pe covorul de frunze uscate. Erau convinși că va urma 

o ședință foto în natură. Au fost surprinși când le-am cerut să adune fiecare câte 5 frunze galbene pe 

care urma să scrie cele mai sincere și mai frumoase mesaje de prietenie pentru cei mai îndrăgiți 

colegi din clasă.  

M-am bucurat să-i admir cum căutau frunze galbene și ruginii, cât mai mari și mai frumos colorate. 

Era clar că aveau multe lucruri de spus, că doreau să-și impresioneze colegii…  

În timp ce elevii erau profund preocupați de scrierea mesajelor pe frunze, am distribuit pe băncile lor 

folii protectoare de plastic în care să fie colectate frunzele. Am stabilit împreună că ar fi interesant să 

numărăm frunzele primite de fiecare, pentru a afla care este cel mai îndrăgit coleg.  

La semnalul meu toți copiii au pornit prin clasă pentru a introduce frunzele inscripționate în foliile de 

plastic de pe băncile colegilor aleși. Mare mi-a fost surprinderea când mi-a fost solicitată și mie o 

folie pentru mesaje și, neașteptat, am fost declarată câștigătoarea concursului, având cel mai mare 

număr de frunze/mesaje primite. 

Ne-am emoționat, dar ne-am și amuzat teribil la citirea mesajelor. Și, pentru că suntem o mare 

familie, am hotărât să înșirăm toate frunzele cu mesaje pe sfori, mai întâi pe echipe, apoi am unit 

toate bucățile într-un mare „lanț al prieteniei”. 

Consider că a fost o activitate reușită, plină de emoție și bucurie, foarte apreciată de elevi, care s-a 

încheiat cu multe zâmbete, îmbrățișări și chiar și lacrimi de bucurie. 
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Scîntei Manuela 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: BUN VENIT, TOAMNĂ! 

CLASA a II-a A 

CADRU DIDACTIC: PROF. SCÎNTEI  MANUELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, GALAȚI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

• se discută despre anotimpul de toamnă (perioadă calendaristică, fenomene meteorologice, 

culori, caracteristici etc.) 

• se anunță tema activității; 

• se prezintă materialele și tehnica de lucru care poate fi folosită de către elevi; 

• se stabilesc criteriile după care vor fi selectate cele mai reușite lucrări; 

• în încheierea activității se fac aprecieri cu privire la activitatea desfășurată de către elevi. 
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Simion Mihaela Nicoleta 

 

TEMA : “Culorile toamnei “: 

GRUPA  : Mare 

CADRU DIDACTIC : Simion Mihaela Nicoleta  

UNITATEA SCOLARA: Gradiniţa nr.246 , sector 6 , Bucureşti 

CATEGORIA DE ACTIVITATE :Educaţie plastică 

TIPUL ACTIVITATII :Formare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITATII :Formarea priceperilor şi deprinderilor de organizare a spaţiului plastic folosind 

diferite tehnici de lucru ( amprentarea , pictura cu pensula ) 

OBIECTIVE OPERATIONALE : 

• Să denumească materialele pregătite pentru activitate (Frunze , lipici ,     

• acuarele ,pensule , coli colorate ) ; 

• Să pictezeutilizandculorilemtoamnei( galben , rosu , portocaliu , maroverde ) ; 

• Să pictezeutilizandtehnici de lucrudifeerite( amprentare , pictura cu pensula ) ; 

• Să redeaprinpicturatemepropusa ; 

• Să ducă la bun sfârşit lucrarea începută . 

DESFASURAREA ACTIVITATII : O voi realize purtând o discuţie cu copiii : 

• In ce anotimp suntem ? 

• Ce se intamplă cu copacii în anotimpul toamna? 

• Cum sunt frunzele copacilor în anotimpul toamna ? 

Dragi copii ,să ştiţi că mie  îmi plac foarte mult culorile toamnei , frunzele frumos  colorate , copacii 

parcă pictaţi de Zâna Toamnă , covorul de frunze care se formează pe jos . 

Sunt convinsă că şi vouă vă plac culorile  frunzelor în acest anotimp  şi m-am gândit ca astăzi , în 

cadrul  activităţii plastice  să  realizăm copaci pictaţi în culorile  toamnei  şi un covor de frunze tot în 

culorile toamnei  folosind  diferite  tehnici de lucru , ,  cum ar fi amprentarea  şi pictura cu pensula . 
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Sin Georgiana – Vali 

Ioniță Petronela 

 

Carnavalul Toamnei 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Sin Georgiana – Vali 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Ioniță Petronela 

G.P.P. ,,Albă ca Zăpada” – Fetești 

 

 A sosit toamna! Şi odată cu ea a început şi noul an şcolar. Cu aceleaşi emoţii ne-am îndreptat 

paşii spre grădiniţă atât noi, educatoarele cât şi copiii din grupa mare ,,Ursuleții”. 

 Decorul sălii noastre  de  grupă  ne introduce pe toţi într-o lume plină de   culoare, sugerând 

că a sosit anotimpul toamna. Copiii au fost încântaţi de coloritul frunzelor, al fructelor şi legumelor, 

al florilor iar în mintea lor s-a născut întrebarea: ,,De unde au apărut toate acestea şi cine le-a 

,,colorat” așa de frumos?”. Am hotărât, împreună cu ei ca în săptămânile următoare să găsim 

răspunsul la toate aceste întrebări. 

 Aşa a luat naştere ideea proiectului tematic ,,Călători prin anotimpuri”, care s-a desfășurat 

pe o perioadă de patru săptămâni.   

 Am amenajat în sala de grupă Centrul tematic cu ,,copacul în anotimpul toamna”, cu 

simboluri simple, specifice toamnei: frunze, mere, dovleci. La calendarul naturii am pregătit siluete 

sub formă de nori, simbolurile care reprezintă zi cu ploaie, cu  nori, cu ceață, zi însorită, cu vânt și un 

personaj ,,Zâna Toamnă”. În urma discuțiilor libere și a experienței copiilor, am trecut la stabilirea 

obiectivelor care să-i ajute în aflarea a cât mai multe lucruri care-i interesează. Am notat ceea ce 

știau copiii despre acest subiect, dar și ceea ce ar dori să afle despre toamnă. Am întocmit, cu 

ajutorul copiilor, harta proiectului, urmărind aspectele ale conținuturilor care vor fi abordate. 

 Având în vedere obiectivele propuse, am planificat și organizat activitățile, am pregătit 

diverse materiale didactice pentru centrele de interes, am solicitat și implicarea părinților. 
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 Cu această ocazie, am aflat multe lucruri noi, am învățat să prețuim fructele și legumele, 

florile, să îngrijim animalele și să iubim toamna pentru toate bogățiile ei. 

 Finalizarea proiectului tematic s-a realizat prin ,,Carnavalul Toamnei”, în cadrul căruia copiii 

grupei mari ,,Ursuleții” au pregătit sub îndrumarea doamnelor educatoare, un program artistic, 

prezentat părinților și bunicilor acestora, care a debutat cu o paradă a costumelor, urmată de 

cântece, poezii, scenete (,,Balada unui greier mic”), încheind cu hora legumelor, fructelor și a 

celorlalte personaje participante la Carnaval (regina furnicilor, furnicuțele și greierele).  
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Sîmpetru Doinița 

 

FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în livadă 

CLASA a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Sîmpetru Doinița 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”,  

LOCALITATEA: Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Ca în fiecare toamnă, ne-am bucurat și anul acesta de venirea toamnei. A venit mai târziu 

decât în alți ani și a fost lungă și plăcută. Au fost zile însorite și frumoase de parcă vara nu a vrut să 

se lase izgonită. 

 În acest an, am desfășurat împreună cu elevii multe activități în aer liber și ne-am bucurat de 

zilele frumoase de toamna. Am desfășurat timp de șase săptămâni proiectul “Toamna” 

Scopul proiectului a fost formarea şi cultivarea interesului pentru  observarea schimbărilor survenite 

in natura; transmiterea unor noţiuni şi cunoştinţe privind anotimpul toamna; dezvoltarea capacităţii 

de diferentiere a alimentelor sănătoase de cele nesănătoase, încurajarea  consumului de fructe și 

legume autohtone proaspete. 

 Obiectivele proiectului au fost: să enumere caracteristicile anotimpului toamna observate; să 

numeasca fructele și legumele de toamnă; să descrie diferența dintre un fruct și o legumă de 

toamna; să deosebeasca fructele și legumele de toamna dintre mai multe prezentate; să descrie 

caracteristicile lor; să verbalizeze importanța consumului (si modul cum trebuie \consumate) 

fructele si legumele de toamnă. 

 Una dintre activitățile din proiect a fost o vizită într-o livadă. Am ales o livadă din apropierea 

localității unde ne-am deplasat pentru a culege mere și a ne bucura de o zi frumoasă de toamnă 

petrecută împreună cu colegi în aer liber. Având în vedere că scolarii clasei a treia locuiesc la oraș, 

mulți dintre ei nu au mai fost într-o livadă. 

 A fost o zi plină de bucurii simple. Timpul petrecut în aer liber împreună cu colegii a fost un 

prilej deosebit pentru comunicare și jocuri în aer liber. S-au consumat fructe proaspete, culese de 

fiecare copil direct din copac, au băut suc de mere, au spart și au mâncat nuci. 

 “Pasăre de aur, toamna/ Trece-n zbor neauzit,/ Iar în cinstea ei, în arbori,/ Fructele s-au 

rumenit./ Merii picoresc sub raze/ Și îți vine să alergi/ Printre pomi desculț, prin ierburi/ Moi, ca 

peste calde cergi. / Minunată ești livadă, / Colț din basmul luminos/ De bunica spus aseară,/  Ca 

voinicul Frumos.” (Livada, de Tiberiu Utan) 
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Sîrbu Adriana Lenuța 

 

CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPUL TOAMNA 

 

Titlul activității: Călători prin anotimpul toamna 

Coordonatorul activității: prof. înv. primar SÎRBU ADRIANA LENUȚA 

Data desfășurării: octombrie 2022 

Grupul țintă: elevii clasei a III-a (28 elevi) 

Parteneri implicați: elevii, părinții 

Argument: Toamna este anotimpul care ne oferă multă bogăție. Copiilor le place acest anotimp 

pentru că le oferă multe fructe delicioase de aceea le-am propus să observăm acest anotimp și toate 

activitățile specifice lui. 

Obiective: 

• să observe frumusețea naturii; 

• să se implice în activității; 

Resurse: hârtie colorată, carioci, acuarele, fructe, frunze, etc 

Descrierea activității: Activitatea a cuprins mai multe etape desfășurându-se în mai multe zile pe tot 

parcursul lunii octombrie. În prima etapă am discutat cu elevii despre schimbările pe care le aduce 

toamna, atât în viața oamenilor, cât și în întreaga natură. Apoi am citit diverse texte despre toamnă, 

am observat cum este descrisă și am identificat expresii frumoase pe care le-am notat în caiet. Apoi 

elevii au făcut compuneri sau poezii despre toamnă utilizând și unele expresii frumoase. Într-o altă zi 

elevii au făcut diverse desene în care au surprins diferite tablouri din natură. Activitatea a continuat 

cu Târgul de toamnă, unde elevii alături de părinții lor au pregătit un stand la care au vândut diverse 

produse specifice acestui anotimp, elevii au fost foarte bucuroși pe de o parte că au fost alături de 

părinții lor, iar pe de altă parte pentru că clienții au apreciat produsele lor și le-au cumpărat. 

Rezultate așteptate: 

• implicarea elevilor în activități; 

• realizarea unor creații literare și desene frumoase; 

Modalități de evaluare: poze, creațiile literare și desenele copiilor, banii obținuți la târg din vânzarea 

produselor pregătite de elevi; 

Rezultate înregistrate:  

• implicarea în activități atât a elevilor cât și a părinților 

• Aprecierea produselor de către vizitatori; 
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Slavic Florina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Matematică în culori de toamnă 

CLASA/GRUPA: Clasa a V-a 

CADRU DIDACTIC: Slavic Florina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 307 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Obiective propuse:  

• Stimularea aptitudinilor și înclinațiilor artistice ale elevilor 

• Dezvoltarea capacității de a aplica cunoștințe dobândite la matematică în viața de zi cu zi 

• Exprimarea sentimentelor față de natură 

• Stimularea elevilor pentru munca în echipă 

 

Descrierea activității: 

 Profitând de vremea frumoasă de afară, elevii au adunat frunze și crenguțe din părculețul 

școlii și și-au adus tot ce era necesar pentru realizarea unui panou artistic în care să se regasească 

atât culorile toamnei, diverse forme geometrice și să completeze panoul cu formule și expresii 

matematice. 

 Elevii s-au organizat și împărțit în echipe de lucru, iar pe parcurs ce lucrau la panou purtam 

discuții despre ce figuri geometrice au utlizat și proprietățile acestora. Aceștia au lucrat cu foarte 

mare entuziasm și le-a plăcut foarte mult aceasă activitate, au fost uimiți de varietatea frunzelor, de 

bucuria personală provenită din capacitatea lor creativă și că au aplicat cunoștințe dobândite în 

timpul orelor de matematică pentru a realiza un proiect artistic. 

 La final, fiecare echipă și-a prezentat lucrarea atât din punct de vedere matematic cât și 

reflectând asupra stării de spirit pe care o simțeau când se uitau la panou și a emoției trăită în 

încercarea de a descrie toamna. 

 

Evaluarea activității: 

Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor 
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Stan Mihaela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna-anotimp magic 

CLASA/GRUPA: a V-a 

CADRU DIDACTIC: Stan Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint”, Copăceni 

SCOP:  

• stimularea potențialului artistic al elevilor; 

• cultivarea sensibilității artistice. 

OBIECTIVE:  

• să-și dezvolte creativitatea prin lucrări artistico-plastice care să reliefeze frumusețea 

toamnei; 

• să-și cultive simțul pentru frumos. 

GRUPUL-ȚINTĂ: elevii clasei a V-a 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Elevii clasei a V-a au realizat o serie de lucrări artistico-plastice, având ca tematică anotimpul 

toamna. Natura a fost elementul-cheie care a stat la baza lucrărilor lor, fiecare elev surprinzând 

frumusețea și unicitatea acesteia în manieră proprie. Elevii au dat dovadă de pricepere și dăruire în 

realizarea lucrărilor. 

EVALUAREA: 

• a constat în realizarea unei expoziții cuprinzând lucrările elevilor. 
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Stanciu Mariana – Cornelia 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.P „Junior”, Slobozia 

EDUCATOARE: Stanciu Mariana - Cornelia 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II,  Grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă”?  

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII: „Simfonia toamnei” / „Toamnă, bine ai venit!” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și Societate 

DISCIPLINA: Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Zâna Toamnă” 

MIJLOC DE REALIZARE: colaj 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de activitate practică, utilizând 

diferite materiale și tehnici de lucru.  

 

OBIECTIVE:  

O1:Să identifice materialele puse la dispoziție;  

O2: Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice; 

O3: Să coloreze chipul Zânei Toamna, folosind culorile potrivite; 

O4: Să lipească frunze pentru a realiza coronița Zânei Toamna; 

O5:Să lucreze curat și îngrijit. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demostrația, 

• Mijloace didactice: 

o Demonstrative: tablă magnetică, model colaj cu Zâna Toamna, plansă alba, creioane 

clorate, frunze din natură, lipici, foarfecă, coșuleț. 

o Individuale: coșuleț, planșă albă, creioane clorate, frunze din natură, lipici, foarfecă. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal și individual 

BIBLIOGRAFIE: *** Curriculum pentru educație timpurie 2019 
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Stanciu Rodica Oana 

 

Tema activității: ”Toamna” 

Clasa/Grupa: Mare 

Cadru didactic: Prof. Înv. Prescolar Stanciu Rodica Oana 

Unitatea: Grădinița cu program prelungit ”Magic Years” 

Desfășurarea activității: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – ”Toamna” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică  

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.  
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1. „Coronita toamnei„ - lipire                       2. „Toamna în pădure” - pictură si lipire    
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Stăncele Elena Florentina 

 

Proiect de activitate integrate 

Data: octombrie 2022 

Prof. Înv. Preșcolar: STĂNCELE ELENA FLORENTINA 

Unitatea școlară: Grădinița cu program prelungit ”CASTELUL FERMACAT”, Craiova 

Grupa: Mare ,,Albinuțelor” 

Tema anuală: ,,CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

Tema săptămânii: ,,Aspecte de toamnă” 

Tema activității: „Povestea toamnei"  

Categoria de activitate: Domenii experiențiale. 

Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi. 

Forma de realizare: Activitate integrată (DLC + DOS)  

Forma de organizare: Frontală, individuală și pe grupe. 

Scopul activității:  

• Îmbogățirea și sistematizarea cunoștințelor despre caracteristicile anotimpului toamna. 

• Dezvoltarea deprinderii de a realiza o compozitie plastica după un model dat. 

Obiective operaționale: 

• să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare și concise;  

• să alcătuiască propoziții simple despre aspectele specifice anotimpului toamna; 

• să denumească cum este vremea afară prin stabilirea corectă a jetoanelor specifice 

calendarului naturii; 

• să denumească materialele puse la dispozitie;  

• să utilizeze corect instrumentele de lucru;  

• să lucreze îngrijit respectând etapele de lucru stabilite; 

• să autoevalueze lucrarea finala;  

Strategia didactică: 

Metode si procedee: conversatia, explicatia, observatia, expunerea, instructajul verbal, 

demonstratia, problematizarea; 

Mijloace de invatamant: calendarul naturii, jetoane pentru completarea acestuia, cutia de la zana 

toamna, scrisorile, fișe cu chipul zanei, lipici, frunze; 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Bibliografie: 

• Curriculum pentru educație timpurie, M.E.N., 2019; 

• Aplicatiile noului curriculum pentru învățămantul preșcolar, Pletea, M. et all , vol III, București: 

Editura DPH, 2009. 

• Activitatea integrată din grădiniţă-ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 

Editura Didactica Publishing House, Bueureşti, 2008; 

• Revista Învăţământul preşcolar, 1-212011, Editura Arlequin; 
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Stoica Loredana Teodora 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Târg de Toamnă! 

CLASA: Pregătitoare C – clasa Ursuleților Veseli 

CADRU DIDACTIC: STOICA LOREDANA TEODORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială FLOREA BOGDAN REGHIN 

DURATA ACTIVITĂȚII: 4 ore 

PARTENERI IMPLICAȚI: Primăria Municipiului Reghin ,spațiul de desfășurare : Parcul Central și sala de 

clasă 

SCOP: Realizarea unor decorațiuni handmade de Toamnă ,  întărirea relațiilor de grup și relaxare în 

mijlocul naturii 

OBIECTIVE: Stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin realizarea de compoziții decorative; 

Manifestarea iniţiativei, curajului şi bunei dispoziţii;  

Dezvoltarea spiritului civic ; 

MATERIALE: bucăți de lemn, carioca, sfoară, lipici, hârtie glasată, foarfecă . 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Activitatea a început să se desfășoare în sala de clasă în cadrul orelor de 

arte după ce zâna Toamnă le-a spus povestea fructelor și a legumelor. Au avut loc discuții ,în 

prealabil ,cu elevii ,despre acest anotimp colorat, bogat și plin de emoții . La această activitate 

ursuleții din clasa pregătitoare  au avut sarcina de a realiza decorațiuni din lemn pentru copacii din 

parcul central  într-un interval  de două ore . Elevii s-au grupat în funcție de fructul ales ( mere, pere, 

struguri, gutui ) .Pe fundalul unor melodii de toamnă au reușit să finalizeze lucrările . La finalul celor 

două ore ne-am îndreptat plini de veselie spre Parcul Central unde ne-au întâmpinat gazdele cu 

coșuri pline de mere. Am decorat cu mare bucurie și entuziasm copacii și aleele parcului.A fost o zi 

minunată pentru ursuleții mei ! 

REZULTATE ÎNREGISTRATE : creșterea stării de bine și a interacțiunilor pozitive în cadrul grupului  

legătură emoțională puternică între copii și natură , dezvoltarea armonioasă a copiilor în relație cu 

lumea înconjurătoare;  

MODALITĂȚI DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII: aprecieri verbale și recompense dulci , foto, video, feed-

back-uri din partea  partenerului local. 
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Stoica Silvia 

 

UNITATEA:Grădinița cu Program Prelungit ,,Junior” Slobozia- Ialomița 

GRUPA:Mare C   

TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă? 

PROIECT TEMATIC: Simfonia toamnei 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Vitamine de la cine? 

TEMA ACTIVITĂȚII: Coșul cu roade al toamnei 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Transmitere de cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată -ALA+ ADE(Cun.mediului+ Activ.matematica )+ALA II 

Scopul activității:  dezvoltarea capacității de cunoaștere a mediul înconjurător prin observare directă 

cu ajutorul analizatorilor, a deprinderii a grupa obiecte după un anumite criterii și a capacității de a 

exprima verbal acțiunile efectuate. 

Activități liber alese I: 

• Bibliotecă:,,În grădină,în livadă și în vie”- citire de imagini 

• Artă: ,,Legume și fructe parfumate frumos colorate” 

• Joc senzorial:,,Ghicește ce ai gustat!” 

Activități pe domenii experențiale: 

DS-Cunoașterea mediului- observare ,,Coșul toamnei” 

DS-Activitate matematică-,,Așază fructele și legumele la locul lor” joc didactic 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, observația, explicația,jocul, exercițiul, demonstrația, 

problematizarea. 

Mijloace de învățământ: coșuri cu fructe și legume, planșe didactice, fișe de lucru,creioane 

colorate,figuri geometrice, taraba pentru fructe. 

Elemente de joc:ghicitori, mânuirea materialelor, aplauze, închiderea și deschiderea ochilor. 

Activități liber alese II - ,, Cursa grădinarilor” 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici. 

Obiective operaționale: 

• Să identifice munca oamenilor toamna în grădină, în livadă și în vie;  

• Să recunoască fructele și legumele de toamnă; 

• Să denumească corect fructele și legumele; 

• Să  le observe și analizeze cu ajutorul analizatorilor;  

• Să cunoască norme de igienă privind consumarea acestora; 

• Să recunoască formele geometrice; 

• Să formeze grupe de obiecte după anumite criterii. 
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Stoican Dorina Adriana 

 

Prof.înv.primar: STOICAN DORINA ADRIANA 

SCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET ,OLTENITA 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Subiectul: COSULETUL CU FRUCTE DE TOAMNA 

 

Etapele lecţiei Conţinuturi Strategie Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

• organizarea colectivul de elevi; 

•  pregătirea materialelor necesare desfasurarii 
lectiei; 

•  asigurarea unui climat favorabil învăţării 

 

conversația 

 

observarea 
sistematică 

 

2. Captarea 

atenției 

      Captarea atenției se realizează cu ajutorul unor 
ghicitori a căror răspunsuri vor fi simboluri ale 
anotimpului toamna, indicând astfel subiectul 
lecției. 

      Elevii o să interpreteze un cântec de toamnă 
cunoscut:”A,a,a acum e toamnă,da” 

      Se va face scurtă caracterizare a anotimpului 
toamna.  

 

conversația 

brainstorming 

 

evaluare 
orală 
continuă 

3. Anunțarea 

temei și a  

obiectivelor 

     Se anunță tema lecției: „Cosuletul cu fructe de 
toamna”  

     Obiectivele se comunică într-o manieră accesibilă 
elevilor.  

 

conversația 

explicația 

 

 

4. Explicarea, 

demonstrarea 

și realizarea 

lucrării 

     Se prezintă elevilor materialele de lucru. Le vor 
recunoaşte şi vor numi caracteristici ale acestora. 
Această lucrare se va desfăşura pe grupe. 

Elevii sunt așezați pe patru grupe. Fiecare grupă își 
va alege numele ținând cont de subiectul lecției. 

     Explicarea şi demonstrarea modului de lucru 

     Se vor repeta etapele de lucru, apoi se vor face 
exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii. 

Realizarea lucrării 

  Elevii vor  parcurge etapele necesare realizării 
lucrării. 

1. Decuparea elementelor 

2. Lipirea elementelor , decorarea  

3. Compoziția finală și analiza modului de 
realizare a sarcinii 

     Elevii vor fi supravegheați și ajutați 

Se va interveni atunci când elevii au nevoie de 
sprijin / ajutor. 

     Se lucrează pe fond muzical. 

Aprecieri generale și individuale cu privire la modul 
de participare al elevilor la lecţie. 

 

 

conversația 

explicația 

demonstrația 

exercițiul 

 

Aprecieri şi 
observaţii 
verbale 

 

Observare 
sistematică 

 

 

 

 

evaluare 
orală 
continuă 
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Strezoiu Andreea Ana-Maria 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna darnică 

CLASA: a IV-a  C Step by Step 

CADRU DIDACTIC: Strezoiu Andreea Ana-Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte ,, Ionel Perlea” Slobozia 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Arte vizuale și abilități priactice – diverse tehnici de lucru 

(pictură+grafică) 

Competențe specifice: 

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 

2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu; 

 

Obiective operaționale : 

O1: să expună etapele realizării lucrării pe baza planşei model prezentată de învățătoare;  

O2: să utilizeze corespunzător mijloacele și materialele didactice; 

O3: să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate; 

O4: participarea activă la evaluarea lucrǎrilor ; 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, activitatea independentă, turul galeriei. 

Material didactic: bloc de desen, acuarele/tempera, recipient pentru apă, pensule de diferite 

mărimi,  culori, carioci, coli flipchart, diplome. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Resurse de timp: 2x45 minute  

 

Demers didactic : 

- Moment organizatoric: Asigurarea climatului propice desfășurării activității. 

- Captarea atenției: Se prezintă elevilor un material video referitor la noua tehnică de lucru pe care o 

vor dobândi – „Zentangle”. 

- Anunţarea temei și enunțarea obiectivelor: Acestea se prezintă copiilor într-o manieră accesibilă. 

Sunt auntați că vor realiza un coș cu fructe, căci toamna este un anotimp darnic din acest punct de 

vedere. 

- Dirijarea învăţării: a).Prezentarea şi analiza modelului; 

b).Explicarea şi demonstrarea  modului de lucru : Se demonstrează tehnica de lucru. După explicarea 

modului de lucru, un elev va repeta etapele obţinerii lucrării. Elevii  vor urmări etapele de lucru 

prezentate de învățătoare pe o coală flipchart atașată pe tabla magnetică în vederea obţinerii unei 

lucrări estetice: 

1.Realizarea în creion a schiței. 

2.Pictarea bolului cu fructe. 

3.Realiarea frundalului prin tehnica Zentangle. 
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Criteriile pe care le vor avea în vedere sunt: 

- gradul de finalizare al lucrării;  

- lucrare îngrijită;     

- originalitatea lucrării. 

Învățătoare urmărește executarea plașei ajutând elevii care au nevoie, dând indicaţii individuale 

suplimentare, dacă este necesar.  

c).Executarea lucrării de către elevi . La final, fiecare copil va alege un titlu potrivit lucrarii sale. 

-Evaluare. Se relizează o expoziție și se va face turul galeriei. Se formulează concluzii și se fac 

aprecieri. 

-Încheierea avtivității. Elevii își organizează masa de lucru, apoi vor fi recompensați cu diplome. 
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Sturzu Gabriela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA AURIE -,,COPACUL’’ 

CLASA PREGĂTITOARE B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  STURZU GABRIELA 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Brăhășești, județul Galați 

DATA: 18.10.2022 

LOCUL: sala de clasă                                                            

 “Două sunete ale toamnei sunt inconfundabile… foșnetul frunzelor rigide și grăbite, suflate 

de-a lungul străzii de un vânt țâfnos și croncănitul unui stol de gâște migratoare.”     Hal Borland 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 Dezvoltarea simțului estetic și creativ prin realizarea de lucrări artistico-plastice folosind 

materiale din natură și tehnici elementare diverse. 

• OBIECTIVE PROPUSE: 

• să indice schimbările care au loc în natură odată cu venirea anotimpului de toamnă; 

• să realizeze compoziții aplicative cu ajutorul materialelor adunate din natură; 

DESDCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, elevii au primit cu entuziasm 

tema de lucru. Sunt anunţati care este următoarea temă şi  cu seriozitate și interes aleg materialele, 

frunzele presate, în diverse culori, forme şi mărimi diferite pentru realizarea copacului în anotimpul 

de toamnă.. Înainte de a fi lipite au fost făcute simulări pentru reuşita lucrărilor.  

Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în 

concordanţă cu acestea.   
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Sularia Andreea-Monica 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii” 

LOCALITATEA: București, Sector 4 

GRUPA: Mare 2 „Piticii Veseli” 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preșcolar: Sularia Andreea-Monica 

TITLUL PROIECTULUI: Experiment- Domeniul Științe: Fenomene ale naturii în anotimpul toamna- 

„Ploaia în borcan”  

 Natura este o sursă de inspirație pentru multe experimente ușoare și interesante, iar pentru 

experimentul „Ploaia în borcan” au fost necesare câteva materiale simple și ușor de procurat:  

• Vas de sticlă (borcan/bol de sticlă) 

• Pahare de plastic/ Recipiente de plastic (câte unul pentru fiecare culoare) 

• Bețe pentru amestecat (câte unul pentru fiecare culoare) 

• Pipetă din plastic/ sticlă  

• Spumă de ras albă 

• Colorant alimentar de diferite culori 

• Apă 

 Preșcolarii au fost invitați pe rând să amestece colorantul alimentar cu apa în pahare. În 

bolul de sticlă a fost turnată apa care reprezintă aerul pe care noi nu îl putem vedea. Deasupra a fost 

pusă spuma de ras ce reprezintă norii. Apa colorată reprezintă ploaia. Preșcolarii au venit pe rând, au 

ales o culoare și au turnat deasupra „norului” stropi de ploaie colorați. La început apa colorată a stat 

în „nor”. Pe măsură ce apa colorată saturează „norul”, acesta devine greu și în cele din urmă este 

atât de greu încât nu mai poate reține apa. Astfel „plouă” în borcan – prin „aer”. Este exact ca și cum  

ploaia adevărată cade prin aer. 

 Prin acest experiment am putut explica un fenomen al naturii întâlnit des în anotimpul 

toamna- ploaia. Preșcolarii au observat faptul că norul își schimbă și el culoarea atunci când primește 

picăturile de apă colorată. Norii foarte întunecați poartă foarte multe picături de apă. Atunci când 

aceste picături devin grele, norul nu le mai poate ține și astfel se formează ploaia. La final cei mici au 

amestecat apa colorată și au descoperit ce culori se pot realiza prin amestecul roșu-galben, galben-

albastru, albastru-roșu.  Au fost purtate discuții despre circuitul apei în natură, importanța ploii și 

modalități de a ne proteja de vremea ploioasă și răcoroasă din anotimpul toamna. 
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Prof. înv. preșcolar: Sularia Andreea-Monica 

Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”, Sector 4, București 
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Sulea Ana 

 

CUM SĂ NU IUBIM TOAMNA? 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CUM SĂ NU IUBIM TOAMNA? 

CLASA: CLASA a V-a 

CADRU DIDACTIC:  SULEA ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI, GORJ 

ARGUMENT:  

Cine nu iubește toamna, zâna darnică ce ne aduce din belșug fructe gustoase și legume proaspete?  

Acest anotimp ne aduce din plin vitamine binefăcătoare și un tablou fantastic al naturii. Deși frunzele 

se ofilesc și mor, ele sunt totuși capabile să ne încânte privirea dăruind naturii o imagine de vis – un 

curcubeu de culori. 

Împereună putem  valorifica aceste beneficii ale toamnei. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Exersarea și consolidarea tehnicilor de prelucrare a materialelor, dezvoltarea simțului  și abilități 

practice, a gustului estetic și a dragostei pentru muncă prin realizarea lucrării proprii.  

OBIECTIVE  

1. Să descrie materialele și tehnicile de lucru necesare pentru realizarea lucrării;  

2. Să respecte ordinea etapelor de lucru; 

3. Să aprecieze corect lucrările colegilor ținând cont de tehnicile de lucru și acuratețea lucrării. 

DURATA PROIECTULUI: Octombrie  2022  

MATERIALE FOLOSITE: frunze colorate și uscate, acuarele, planșe suport, pensule.  

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:  

• Limba română;  

• Educație plastică; 

• Educație tehnologică. 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

• copiii participă la realizarea unor creații minunate folosind corect 

tehnicile învățate; 

• copiii se străduiesc să obțină produse decorative originale.  

EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

• Expoziție cu lucrările artistice realizate în cadrul activității; 

• Acordarea de premii și diplome. 
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Tincea Mirela – Gabriela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna mult iubită”  

CLASA: CP - B  

CADRU DIDACTIC: prof. pentru înv. primar Tincea Mirela – Gabriela  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov  

DISCIPLINA: Comunicare în limba română (CLR)  

DOMENIUL INTEGRAT: Arte vizuale și abilități practice (AVAP)  

EFECTIVUL DE ELEVI: 20 elevi  

DURATA: 30 minute  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 Cu ocazia venirii anotimpului toamna, elevii clasei pregătitoare au profitat de bucuriile 

specifice acestui anotimp, folosind diverse materiale găsite afară, în activitatea didactică.  

 În organizarea activității am pornit de la versurile cântecului „Acum e toamnă, da!”, 

identificând bucuriile și activitățile apecifice acestui anotimp.  

 Pentru ca evenimentul să fie complet, fiecare elev și-a adus în cadrul acestei activităși 

diferite materiale gratuite, oferite de anotimpul toamna (frunze, castane, ghinde, etc). Cu ajutorul 

acestor materiale, elevii au reusit să consolideze literele învățate anterior, respectiv ”A/a” și „M/m” 

și au reușit să își testeze creativitatea, realizând diferite desene, prin pozitionarea 

castanelor/ghindelor.  

 Elevii au fost îndrumați pas cu pas de către învățător, aceștia respectând îndicațiile primite.  

 La finalul activității, împărțiți pe grupe (fete, respectiv băieți), fiecare grupă a scris cu ajutorul 

castanelor primele cuvinte și anume „mama”, respectiv „tata”.   
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Todescu Diana-Ionela 

 

Tema activității: Toamna în compuneri 

Clasa: a II - a D ”Miguel de Cervantes„ 

Cadru didactic: Todescu Diana - Ionela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Profesor Mihai 

Dumitriu”, Valea Lupului, Iași 

Desfășurarea activității: Elevii au adus toamna, amintirile și 

activitățile preferate din acest anotimp în compunerile proprii și în 

creațiile artistice. În continuare las glasul lor să exprime inspirația și 

creativitatea.  

 

Toamna cea frumoasă 

” Este 5 septembrie. Copii sunt bucuroși că merg la școală. Toți au ghiozdanele pline de amintiri din 

clasa I. Doamna învățătoare ne introduce în necunoscutul clasei a II -a. Eu sunt bucuros că voi întâlni 

o nouă colegă. ” (Ciubotariu Lucas) 

 

Sosirea toamnei 

” A venit toamna! Ea are o mantie în culori arămii. Vremea devine mai mohorâtă și păsările se 

îndreaptă spre țările calde. Strugurii se coc în vie și noi facem must bun din ei. În anotimpul toamna 

începe și noul an școlar. ” (Sandu Ana - Maria) 

 

Toamna 

”Toamna cad frunzele și copacii rămân goi. A venit frigul, soarele a obosit să dea căldură și se 

odihnește. Norii negri acoperă mândrul soare și aduc multe ploi. A venit timpul să culegem nucile, 

perele, strugurii, prunele și merele. Bunicii strâng și ei legumele din grădină.” ( Andron Matei - 

Ștefan) 

 

A sosit toamna 

” Frunzele se desprind încet, încet din copacii grei. Copii sunt bucuroși că își revăd colegii. A început 

școala, ce bucurie! Văd fericirea de pe chipul doamnei la revederea elevilor săi.  

Toamna se coc strugurii, merele, perele, gutuile. Acest anotimp împarte bogăția sa, plină de 

vitamine, cu sănătatea noastră. ” (Grosu Patricia) 

     

A venit toamna 

” Toamna este cel mai fericit anotimp din lume. Copii sunt fericiți la vederea peisajelor frumos 

colorate, alergând și foșnind prin frunzele multicolore. Toamna se coc fructele mele preferate: 

merele, perele și strugurii, de aceea este anotimpul meu favorit. ” ( Grosu Sofia) 

 

 

 



                           Rapsodii de toamnă                             ISSN-L 2501-1170 

 

368 

 

Toamna 

”Toamna cad frunzele multicolore și îmbracă pământul cu un 

covor. Cocorii se duc în zbor, în căutarea căldurii. Oamenii se 

îmbracă gros și culeg roadele bogate ale toamnei. ” (Ghiorghiță 

Eduard - Marian) 

 

Toamna 

” A sosit toamna! Copii încep școala, afară se răcește, frunzele 

se-ngălbenesc și încep să cadă în dans pe pământ. Ziua s-a 

scurtat și noaptea se instalează mai devreme. Recoletele sunt 

gata de a fi strânse. Este un anotimp minunat, copii sunt 

încântați de venirea lui.” (Butnaru Narcis - Bogdan) 

 

A venit toamna 

” S-a pornit așa deodată vântul să bată, frunzele să cadă și fructele să se coacă. 

 Pe toate le-am adunat, să le avem pentru iernat.  

Când eram eu mai mică, cam cât o pietricică, mă întindeam pe covorașul răcoros al toamnei. 

Împreună cu colegii mei, în acest anotimp, mereu culegeam, ghinde, crengi și frunze. Pentru mine 

toamna e așa de distractivă!” (Bădărău Karyna - Elena) 

 

Când e toamnă 

”Când vine toamna, încep să crească și să se rumenească fructele și 

legumele. Toamna mai ia cu ea acuarele, în valiză, ca să picteze cu 

ele pădurile din orice țară.  

Gospodarii se apucă de cules fructele și legumele oferite de acest 

anotimp, dar uneori toamna se înfurie și se exprimă prin tunete și 

fulgere.  

Nici școlile nu stau degeaba, se pun pe cules frunzele ce tocmai au 

căzut ca să creeze minunate decoruri și opere de artă.” (Gruia 

David - Ștefan)  
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Toma Florina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ” CĂLĂTORIE PRIN  CULORILE TOAMNEI ” 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC:  PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: TOMA FLORINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU P. P PARADISUL COPIILOR, CUMPĂNA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ARGUMENT – Anotimpul ruginiu plin de culoare și farmec a sosit. În drumul său pe pământul 

încărcat de verdeață, toamna precum un pictor priceput schimbă culoarea peisajului în galben  şi 

maroniu. Copiii se bucură de roadele bogate ale  acestui anotimp,de covorul foșnitor al frunzelor 

frumos colorate. Totul miroase a mere  prospete a gutui aromate, aerul fiind mai tare și mai curat. 

Preşcolarii au realizat prin pictura o parte din anotimpul toamna, dar şi din bogaţiile acestuia. 

GRUPUL ȚINTĂ – Preșcolarii Grupei ,, Steluțe’’  

SCOPUL PROIECTULUI – Educare simțului estetic al preșcolarilor ,a respectului față de natură și 

cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Cunoașterea schimbărilor survenite în natură odată cu venirea toamnei;  

• Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei;  

• Stimularea capacității creatoare ale preșcolarilor;  
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Toșa Lenuța 

 

TEMA ACTIVITĂȚII-TOAMNA CULORILE TOAMNEI 

CLASA -V,VI,VII,VIII ELEVI CU CES 

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR -TOȘA LENUȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ-LICEUL TEORETIC GELU VOIEVOD GILĂU, UDEȚUL CLUJ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Fiecare anotimp al anului aduce cu el schimbări ale naturii, ce produc omului sentimente de 

bucurie dar și de nostalgie și tristețe.Toamna este anotimpul care reușește să îmbine cel mai bine 

bucuria cu tristețea.Faptul că păsările călătoare care ne-au încântat auzul cu trilurile lor întreaga vară 

ne părăsesc pentru o vreme, iar copacii rămân fără frunze ne aduc tristețe.Bucuriia toamnei ete 

redată prin mulțimea de culori cu care se îmbracă natura odată cu venirea toamnei. 

 Elevii cu CES din ciclul gimnazial din cadrul liceului Teoretic Gelu Voievod Gilău și-au dovedit 

măiestria și puterea creatoare și în acestă toamnă, când din hârtie creponată și frunze ruginite au 

realizat adevărate capodopere de artă.Peisajele și micile animăluțe create din frunze și legume de 

toamnă au fost expuse într-o expoziție realizată în cadrul Liceului Teoretic Gelu Voievod Gilău. 

 Cele mai bune  lucrări au fost apreciate, elevii fiind încântați și bucuroșică au putut să-și 

exprime sentimentele,să-și descopere calitățile  sau să-și dezvolte creativitatea și abilitățile plastice 

în cadrul acestor activități. 
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Trifanov Ana Valentina 

 

Rapsodia toamnei 

Prof. înv. preșcolar Trifanov Ana Valentina 

Grădinița PP nr.12, Tulcea 

 

În fiecare an, începutul anului școlar aparține anotimpului Toamna, un anotimp al fanteziei, în care 

natura trece de la stadiul de viață la cel de adormire.  

Copiii de la grupa ,,Albinuțelor” sunt nerăbdători să descopere caracteristicile acestui anotimp.  

Au participat cu drag la activități interesante, în care au descoperit fructele care se coc,  dar și 

legumele ce se culeg în acest anotimp.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, au observat cum acestea își schimbă culoarea, fructele având o culoare caldă, iar 

îngălbenirea lor coincidând cu momentul în care frunzele cad din copaci.  Au descoperit prin joc 

lunile  ce aparțin acestui anotimp. Preșcolarii au învățat să se joace cu frunzele, fructele și legumele 

formând grupe după formă mărime sau culoare. Au pictat rochița zânei toamna și s-au distrat 

probând -o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au realizat lucrări de toamnă frumoase, în care au utilizat arta tranzientă. 
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 Toamna este un anotimp al bucuriei chiar daca natura se sfârsește, în viața copiilor are loc un nou 

început de drum. 
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Trofin Anişoara-Adina 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Propunător: Trofin Anişoara-Adina 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu program prelungit nr. 18. Iaşi 

Nivel: II 

Grupa: Mare A ,,Isteţel’’ 

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?’’ 

Tema proiectului tematic: ,,Toamnă, Toamnă harnica şi de toate darnică’’ 

Tema zilei: ,,Carnavalul Toamnei’’ 

Tema activităţii: ,,Vă poftim la carnavalul Toamnei!’’ 

Tipul activităţii: Consolidare 

Mijloc de realizare: Atelier de lucru – sculptură în dovleac (în echipa cu părinţii) şi decorare –  

activitate practică; 

Scopul activităţii: Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamnă, culorile şi fenomenele 

specifice acestui anotimp şi dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipa pentru îndeplinirea sarcinii 

didactice primite; 

Descrierea activităţii 

 Activitatea s-a desfaşurat în aer liber, în curtea grădiniţei, împreună cu preşcolarii de la 

grupa mare A ,,Isteţel’’, părinţii acestora şi educatoarele grupei. Această activitate face parte dintr-

un şir de activităţi din săptămâna dedicată evaluării proiectului tematic ,,Toamnă, Toamnă harnică şi 

de toate darnică’’ şi s-a desfăşurat în parteneriat cu părinţii preşcolarilor. Toţi copiii s-au întrecut în 

originalitate şi creativitate pentru confecţionarea celui mai potrivit costum-simbol al toamnei (din 

materiale naturale/reciclabile) şi în decorarea celui mai frumos dovleac. În prezenţa tuturor, isteţeii 

de la grupa mare A, au defilat pe covoraşul colorat al toamnei, prezentând cu măiestrie şi mândrie, 

costume fel de fel. Activitatea a continuat cu un atelier de sculptat/decorat dovlecei în care 

preşcolarii şi părinţii lor au făcut echipă. Atelierul s-a încheiat printr-o minunată expoziţie de dovleci 

sculptaţi, în curtea grădiniţei şi o degustare de dovleac copt la cuptor. 

 Pe tot parcursul acestor activităţi didactice, preşcolarii au demonstrat că sunt creativi şi au 

dat dovadă de îndemânare şi de răbdare. Activitatea a fost una plăcută, relaxantă şi s-a transformat 

într-un bun prilej de petrecere a timpului liber cu familia, într-un mod plăcut şi util. Feedback-ul din 

partea preşcolarilor şi al părinţilor a fost unul pozitiv. 
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Turdean Lia Camelia 

 

Tema activității: Peisaj de toamnă 

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic “ Gelu Voievod”, Gilău 

Clasa: a VI-a 

Cadrul didactic: Turdean Lia Camelia 

 

ARGUMENT:  Toamna este perioada unică din an care oferă un tablou perfect de culori și peisaje 
spectaculoase.Este unul dintre cele mai îndrăgite și mai iubite anotimpuri, care i-a inspirat chiar și pe 
marii scriitori ai tuturor timpurilor prin bogăția și capriciile ei. 

 

Motto :  „  Toamna –ultimul și cel dintâi zâmbet al anului”(William Cullen Bryant) 

 

OBIECTIVE  

• să recunoască  culorile, clasificându-le după mai multe criterii (primare / secundare,  
calde/reci) 

• să realizeze o lucrare utilizând elemente plastice și tehnicile învățate, respectând 
cromatica specifică temei 

• să mânuiască în mod corect instrumentele de lucru 

• să evalueze lucrările, ţinând cont de finalizare, corectitudine, aspect estetic 

• să se   implice  activ  în desfășurarea activității ,manifestând  încredere în forțele proprii și 
plăcerea de  a participa la activitate 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

       Activitatea  a debutat cu un exercițiu de spargere a gheții  : „Dacă aş fi o culoare aș vrea să 
fiu…………….., pentru că……………………..” 

                S-a purtat o discuţie referitoare la anotimpul toamna și li s-a prezentat ,,Povestea culorilor”.  

          Elevilor  li s-au  dau indicaţii de realizare a lucrării, utilizând gama culorilor calde şi reci,fiind  

         îndrumați  pe parcursul întregii activități. 

          S-au creat  condiţiile optime creaţiei prin audierea unor melodii lente, a „Anotimpurilor” lui Vivaldi . 

      

          EVALUARE 

         -prezentarea lucrărilor în fața clasei 
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Tușinean  Gabriela Ioana 

 

JOCUL, UNEALTA COPILARIEI IN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Tușinean  Gabriela Ioana 

Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 46,  

Structura ,Grădinița cu Program Prelungit, nr 24. 

Oradea 

  

Jocul este ocupația preferată și cea mai captivantă pentru copii. Jocul, prietenul nelipsit al copilului, 

reprezintă pentru perioada preșcolară principala activitate, o formă de manifestare fără bariere, o 

activitate care îi reunește pe copii și în același timp îi reprezintă. 

 Pe parcursul jocului copilul, acționează asupra obiectelor din jur, cunoaște realitatea, își 

satisface nevoia de mișcare, dobândește încredere în forțele proprii, își îmbogățește cunoștințele.  

 Manifestându-și  dorința  de a participa la viața și activitatea celor din jur, copilul își asumă 

rolul de adult, reproducând activitatea și raporturile lui cu ceilalți. Prin joc copilul își satisface nevoile 

prezente și pregătește viitorul. 

 În grădiniță jocul este activitatea de bază și se regăsește în toate ariile de activitate, realizând 

procesul de învățare într-un mod activ, antrenant și ușor de asimilat de către copil.  El contribuie, 

prin conținutul său, la dezvoltarea intelectului, având importante funcții instructiv-educative. 

 Când copilul se joacă cu alți copii el învață să respecte reguli și algoritmi ce constituie temeiul 

conformării la normele de comportare socială, morală; învață să împartă jucăriile cu ceilalți copii, să 

colaboreze, să dezvolte spirit de echipă, să comunice. Prin urmare, devine mai sociabil, mai tolerant, 

mai atent la dorințele și sugestiile celorlalți. 

 Jocul este forma fundamentală de activitate în copilăria timpurie și forma de învățare cu 

importanță decisivă pentru dezvoltarea și educația copilului, este activitatea pe care se sprijină atât 

rutinele cât și tranzițiile și cu atât mai mult activitățile de învățare. 

 Având în vedere cele de mai sus, se poate afirma că proiectarea activității didactice 

constituie premisa și condiția necesară pentru realizarea unui demers didactic eficient. Proiectarea 

activității didactice este determinată de cerința creșterii calității și eficienței instruirii, orice activitate 

trebuie să fie eficientă și este cu atât mai eficientă cu cât este proiectată mai bine.  

 Toamna este anotimpul perfect pentru a descoperii culorile prin joc. 
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Țan Mihaela 

 

TEMA ACTIVITII: TOAMNA CEA BOGATĂ? 

GRUPA:  MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: Profesor în învamântul preșcolar  Țan Mihaela 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Ș coala  Gimnazială ,,Acad. H. Mihăescu!” Udești 

LOCALITATEA: Udești 

JUDUL: Suceava 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Morcovelul”- activitate practică 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Copiii au fost așezați la măsuțele de lucru. Împreună cu educatoarea, ei au intuit  materialele care se 

aflau în fața lor, pe măsuţe: fișă de lucru ce reprezintă morcovelul cu codiță, hârtie creponată de 

culoare portocalie și verde, lipici. S-a prezentat  modelul educatoarei, purtându-se o discuție pe 

marginea acestuia apoi s-a demonstrat  tehnica de lucru.Au făcut, mai întâi, câteva exerciţii pentru 

încălzirea muschilor mici ai mâinilor. Înainte de începerea lucrului a trebuit să ne încălzim mâinile, 

prin executarea câtorva exerciţii precum: 

- cântatul la pian,la fluier, imitarea spălatului pe mâini şi a stropilor de ploaie dar şi prin recitarea 

unei poezii: 

“Mâinile nu stau deloc 

Ci se pregătesc de joc, 

Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare 

Ploaia cade neîncetat 

Degetele le-am mişcat 

Spre stânga şi dreapta mea 

Le mişcăm noi uite-aşa, 

Şi apoi le răsfirăm 

Şi la pian frumos cântăm!” 

Copiii încep apoi realizarea lucrării. Vor avea de rupt, mototolit și lipit pe morcovel, hârtia de culoare 

portocalie, iar pe codiță hârtia de culoare verde. 

Pe parcursul activităţii, copiii au primit indicaţii cu privire la respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de 

lucru. De asemenea, le-am atras atenţia asupra aplicării unei cantităţi potrivite de lipici, pentru a 

păstra aspectul îngrijit al lucrării dând  indicaţii acolo unde a fost cazul.. Au fost stimulați și încurajați 

să lucreze frumos şi îngrijit. La finalizarea lucrării, cu toții am făcut ordine pe măsuţe astfel încât să 

rămână doar lucrarea. S-au făcut aprecieri verbale individuale și collective, asupra modului de lucru 

și asupra comportamentului copiilor pe parcursul activității. Cu toții au primit recompense. 
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Vancu Simona 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Halloween delicios” 

 

CLASA/GRUPA:  a III-a B Step by Step 
 
CADRU DIDACTIC: Vancu Simona  
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 În fiecare an de când lucrăm împreună, copiii și-au dorit să organizăm ceva special de 
Halloween. Este una dintre sărbătorile lor preferate, pentru că pot să se costumeze, să sculpteze 
dovleci, să mănânce multe bomboane delicioase. Anul acesta  sărbătoarea ne-a prins chiar în prima 
zi de după vacanța de toamnă. Le-am făcut copiilor o surpriză și am organizat activități diverse, 
specifice Halloween-ului. Le-am integrat pe toate în activitățile unei zile specifice alternativei Step by 
Step.  

 Am pregătit o parte a activității înainte de vacanță, când fiecare copil și-a creat un borcan pe 
post de lampion și a realizat o căsuță cu rol de coșulet pentru strâns bomboane.  

 În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineață, copiii au aflat mai multe despre 
sărbătoarea religioasă, despre credințele popoarelor, despre tradiții sau superstiții legate de această 
sărbătoare. Apoi am citit împreună o povestire hazlie, a cărei acțiune are loc într-o școală de 
vrăjitoare. Copiii au ordonat imagini cărora le-au formulat idei principale, și-au exprimat părerea cu 
privire la personajele povestirii și acțiunile lor.  

  Partea a doua a zilei a fost structurată în patru centre de activitate. La centrul de Citire copiii 
au descoperit lucruri noi despre textul citit dimineață, au răspuns unor întrebări, au identificat 
însușiri ale personajelor, au găsit un final povestirii.  

 La centrul de Matematică temele de Halloween s-au regăsit în două tipuri de fișe: desene 
după coordonate date și colorarea unor pătrățele după codurile unor produse. Copiii au descoperit 
astfel imagini specifice acestei sărbători. 

 Pentru centrul de Construcții, copiii și-au imaginat o poveste fantastică de Halloween și au 
încercat să redea cu ajutorul pieselor de lemn și plastic o imagine cât mai interesantă, căreia i-au 
alăturat în prezentare o mică piesă de teatru. Copiii au fost costumați, deci totul a fost cu atât mai 
interesant.  

 Arte-cel mai delicios centru- a fost declarat de copii „centrul lor preferat” . Aici copiii au avut 
la dispoziție tot felul de alimente dulci și sărate, cu ajutorul cărora au creat gustări aspectuoase, cu 
forme specifice Halloween-ului.  

 Copiii au descoperit, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, semnificația acestei 
sărbători, au descoperit noi modalități de a crea lucruri pline de imaginație. La finalul activității am 
aprins lampioanele și fiecare copil a putut să își ia acasă coșulețul cu bomboane strânse pe parcursul 
zilei.  
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Vartolomei Andreea 

Ichim Lidia-Mihaela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,COVOR DE FRUNZE” 

CLASA/GRUPA:MICĂ 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar Vatolomei Andreea/ prof. înv. preșcolar Ichim Lidia-Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program normal Valea Adîncă ,comuna Miroslava județul Iași 

TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

• III.1. Curiozitate, interes și inițiativă în  învățare 

• III.3. Activarea și manifestarea a potențialului creativ; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• III.2.1. Manifestă curiozitate  pentru activități, persoane  și obiecte noi; 

• III.2.2. Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți; 

• III.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-să intuiască materialele primate în coșuleț; 

O2- să utilizeze  operații simple de lucru ( lipire); 

O3- să lipească materialele , respectând indicațiile primite ; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  explicaţia, demonstraţia, observaţia, conversatia, 

explicatia, exercitiul, turul galeriei; 

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: frunze, bucăți de hârtie colorată, coșulețe pentru materiale, 

lipici; 

c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

I.ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII: Se asigură cele neceseare desfășurării în condiții optime a activității: 

aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II.DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate:se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 

b) Anunțarea temei: se anunță tema-lipire ,,Covorul de frunze” 

c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: 

Plouă,plouă; Bate vântul; Cântăm la pian; Morișca; 

d) Demonstrarea temei de către educatoar: educatoarea va explica și simultan va demonstra 

modul de lucru 
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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 proprilor lucrări și ale celorlalți copii,motivând 

cele afirmate. 

III.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII: Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de 

participare la activitate, asupra disciplinei și a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la panoul 

grupei pentru a fi văzute și discutate de către copii. 
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Vasilache Georgiana Laura  

 

Fișă de proiect educational 

 

Titlul activității:”Culorile toamnei” 

Clasa a IV-a 

Unitatea școlară: Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza, Structura: Școala Gimnazială Nistorești 

Cadru didactic: Prof. înv. primar Vasilache Georgiana Laura  

 

Argument:  

Activitățile extracurriculare sunt parte din demersul didactic, venind în sprijinul și completarea 

activităților de la clasa. La această vârstă copiii sunt receptivi la ceeea ce li se prezintă cu ajutoul 

imaginilor sau al substitutelor (prezența concretului de orice tip în activitate este absolut necesară). 

 

Resurse: 

a). Umane : elevii clasei a IV-a, propunătoarea activității; 

b) materiale: fișe de lucru, chestionare, calculatorul, imprimantă, costume, dovleci, jetoane, etc.  

c) informaționale: site-uri, reviste , cărți; 

d). metodologice: jocul de rol, conversația, explicația, exerciții practice, expunerea, expoziții, etc.  

e) financiare: din resurse proprii; 

f) temporare: 2 ore. 

 

Obiective specifice: 

O1: Aplicarea cunoștințelor dobândite la limba și literatura română, prin interpretarea de poezii 

specifice toamnei sau citirea textelor literare cu specific de toamnă; 

O2: folosirea imaginației copiilor în crearea de decoruri specifice sărbătorilor toamnei, dar și a 

lucrărilor în acuarelă; 

O3: Interpretarea căntecelor cu conținut specific de toamnă, însușite oa orele de muzică și mișcare; 

O4: stimularea spiritului de competiție, prin participarea la jocuri și concursuri. 

 

Beneficiari direcți: elevii clasei a IV-a 

 

Domenii implicate: Limbă și comunicare, Arte vizuale și abilități practice, Educație civică, Muzică și 

mișcare 

 

Conținutul proiectului:  

1. Obiceiuri și tradiții specifice toamnei. Cum se serbează toamna la români? 

2. Tradiții la alte popoare. Sculptarea și decorarea dovlecilor 

3. Citirea textelor / Recitarea poeziilor despre toamnă 

4. Realizarea de creații plastice cu titlul ”Culorile toamnei” 
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5. Interpretarea cântecelor de toamnă 

6. Concurs de fotografie ”Fructe de toamnă” 

7. Premierea participanților la activitate  
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Vasileniuc Maria 

 

Activitate  extracurriculară 

 

Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret/ jud. Suceava 

Data: 21 octombrie 2022 

Tema: „Toamnă, toamnă harnică!” –activitate de fixare și sistematizare a cunoștințelor despre 

anotimpul toamna 

Clasa I  B 

Profesor învățământ primar, Vasileniuc Maria 

 

Scopul activității: Consolidarea relației școală-familie printr-o activitate comună părinți-elevi-cadru 

didactic 

 

Etapele activității: 

1. Prezentarea în fața părinților a unui scurt program artistic cuprinzând poeziile și cântecele 

despre frumusețile și bogățiile toamnei învățate pe parcursul primului modul din acest an 

școlar; 

2. Realizarea , cu ajutorul părinților, a unor colaje cu frunze multicolore, cu titlul „Peisaj de 

toamnă” și prezentarea lor într-o miniexpoziție; 

3. „Dovlecii prind viață”-sculptură, pictură, modelaj din plastilină, decorare cu frunze. 

   

Desfășurarea  activității: 

 În orele de AVAP, copiii au decupat frunze colorate, cu ajutorul cărora au decorat clasa. De 

asemenea, au decupat fructe și legume pe care le-au prins în piept ca simbol al anotimpului toamna. 

 La începutul activității, copiii au răspuns la întrebări referitoare la schimbările care au loc în 

natură în acest anotimp, precum și la activitățile pe care le desfășoară oamenii toamna. A fost 

amintită și importanța consumului de fructe și legume pentru sănătate. 

 A urmat apoi programul artistic unde copiii și-au arătat măiestria de a recita și de a cânta. 

 Activitățile practice, colajul și dovleacul, au fost realizate în colaborare cu părinții, apoi au 

fost expuse în fața clasei pentru a putea fi admirate. 

 Activitatea a fost un succes, fapt care ne încurajează să desfășurăm și alte activități 

asemănătoare. 
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Velicu Niculina 

 

TRANSFORMĂ MÂNA ÎNTR-UN COPAC DE TOAMNĂ! 

 

Prof. Înv. Preșc. VELICU NICULINA 

Grădinița Electromagnetica, București 

 

 Creativitatea reprezintă una din avuțiile cele mai complexe și mai misterioase. Perioada 

preșcolarității constituie punctul de plecare pentru educarea creativității și stimularea acesteia.  

Având la grupa pe care o coordonez, mulți copii cu o înclinație deosebită spre activitățile artistico-

plastice și a activităților practice, am aplicat un test de imaginație, pentru a le dezvolta creativitatea. 

 Obiectiv: Dezvoltarea imaginației vizuale și a creativității, capacității de reprezentare 

mentală a unor imagini cunoscute. 

 Desfășurarea activității: Am plecat de la o altă activitate ”Palma” – dactilo-pictură.  

S-a desfășurat pe grupe (fiecare grupă alte materiale cum ar fi: semințe de dovleac, hârtie creponată 

colorată, respectiv paste sub formă de fundițe).              

 Copiii au primit: 

• fișe cu dactilopictura „Palma mea”,  

• semințe de dovleac, 

• hârtie creponată colorată,  

• paste sub formă de fundițe, 

• aracet,  

• pensule, 

• tempera. 

 Cerința a fost: „Transformă mâna într-un copac!” 

 Astfel, copiii au realizat lucrări din diferite materiale (puse la dispoziție de către cadrul 

didactic), dar foarte cunoscute de către ei. 

Utilizarea diferită a materialelor, determină procesul de creație al preșcolarilor.  

Rezultatele evidențiază experiența de viață a copiilor și cunoașterea unor obiecte din mediul 

înconjurător. 

Iată și rezultatele educării creativității la preșcolarii grupei: 
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Vente Gabi Ionela 

 

Titlul activitatii   :  ,,TOAMNA ÎN CLASA NOASTRĂ” 

Unitatea scolara: Scoala Gimnaziala,,DORA DALLES,, Bucsani 

Clasa pregatitoare  A 

  

Argument     

           A venit toamna, îmbrăcând natura în mii de culori, şi umplând coşurile şi hambarele oamenilor 
cu daruri multe şi valoroase. Toamnna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi 
în viaţa copiilor care păşesc pentru prima dată, acum, în şcoală. Ar vrea să afle atâtea...pentru că 
toate sunt noi şi necunoscute lor. Frumuseţea zilelor de toamnă ne îndeamnă la plimbări şi la cât mai 
multe activităti care să se desfăşoare în aer liber. Elevii din clasa pregătitoare au contact nemijlocit 
cu natura şi observă schimbările care se petrec în natură odată cu sosirea anutimpului toamna; 
stabilesc asemănările şi desoebirile dintre anotimpuri, sunt interesaţi de descoperirea cauzelor care 
provoacă schimbările observate.                                                                                                                       

 

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

 

Resursele implicate : Resurse umane: elevii clasei  pregatitoare A, prof.înv.primar,  

    Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale din        natură, 
videoproiector, prezentare PPT, CD - ,, Anotimpurile”, de Vivaldi. 

 

Obiective:   

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

• încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea  plastică; 

• confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate. 

 

Descrierea activitatii 

• Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna; 

• Realizarea unor lucrări cu materiale diverse (frunze, fructe ); 

• Desfășurarea unor activități de pictură ( Cosul cu fructe,Casuta pasarelelor,Cizmulita cu 
frunze); 

• Recitarea unor poezii și interpretarea unor cântece despre toamnă; 

 

Modalități de evaluare a activității: 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

• Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 

 

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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Vîlceanu Verginia Iuliana 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

“Din grădina magică culese” 

 

                                    Prof. Înv. Primar : Vîlceanu Verginia Iuliana 

Școala Gimnazială Nr. 117, București 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ne jucăm cu fructe și legume 

CLASA A II-A F 

CADRU DIDACTIC : Vîlceanu Verginia Iuliana  

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr. 117, București 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi sistematizare  

RESURSE UMANE : 26 elevi  

SCOPUL activității a fost acela de a creea animăluțe din 

fructe sau legume, utilizînd materialele puse la dispoziție cu 

ajutorul părinților. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

• Stimularea și promovarea capacităților creatoare ale 

elevilor prin organizarea de expoziții care să conțină 

lucrări practice; 

• Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 

activități cu caracter extracurricular, conducând la 

creșterea numerică și calitativă a acestor activități. 

Metodele și procedeele folosite în cadrul activității au fost: 

conversația, explicația, demonstrația, turul galeriei.  

Formele de organizare: individual sau în perechi. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, pe parcursul 

întregii zile, fiind o activitate integrată și a urmărit 

dezvoltarea creativității și a imaginației copiilor în realizarea 

de creații proprii.  

Proiectul propus urmărește transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 

educațional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-

comportamentală.  

Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar și în viața copiilor deoarece se 

îndreaptă cu pași repezi spre un nou an școlar.  

La țară, oamenii culeg roadele pământului şi fructele din grădini. Tot acum sunt culeși strugurii și 

este făcut mustul. Pe ogoare, după ce grânele sunt recoltate, pământul este arat şi semănat cu noi 

cereale. 
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În acest anotimp natura se schimbă. Frunzele copacilor îngălbenesc şi cad, iarba se usucă, iar soarele 

încălzește din ce în ce mai puțin.  

Nu este nimic mai frumos decât să admirăm frunzele din grădini, din parcuri sau de pe marginea 

drumului cum își schimbă constant culoarea de la verde, la galben, la portocaliu, apoi la roșu. 

Elevii clasei a II-a au participat cu entuziasm la această activitate prin care au sărbătorit frumosul 

anotimp TOAMNA. Copiii au adus fructe și legume specifice acestui anotimp, au realizat individual 

sau în perechi diferite personaje utilizând materialele puse la dispoziție. 

La sfârșitul orei am realizat o expoziție cu lucrările copiilor, am apreciat modul în care au lucrat și i-

am felicitat. 

Am degustat fructele rămase și am servit câte o plăcintă de mere sau dovleac, plăcintă făcută acasă 

împreună cu părinții sau bunicii. 
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Vîrgolici Andra 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: TABLOUL UNEI POVEȘTI DE TOAMNĂ    

CLASA: A IV-A B 

CADRU DIDACTIC: Vîrgolici Andra 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala nr. 7, Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

Selecții din proiectul de toamnă al copiilor, " Tabloul unei povești de toamnă ". 

Luna aceasta a început bine, pe plan creativ. Ca lună de toamnă – mai puțin, căci schimbările meteo 

se resimt. 

Însă vremea rea este propice lucrului manual. 

În cadrul activității "Tabloul unei povești de toamnă" ne-am propus să ne decorăm clasa cu tablouri 

frumoase și inspirat colorate. 

În  cadrul atelierului de creație copiii au realizat picturi specifice anotimpului de toamnă decorând 

tabloul cu resurse din natură  

(crenguțe, conuri,frunze). 

Imaginația tuturor și-a lăsat amprenta pe fiecare lucrare dând viață unei povești unice de toamnă. 

Ne-am bucurat de căldura nuanțelor unic combinate și de atmosfera creată de elevi. 

Lucrările votate de către elevi ca fiind cele mai frumos realizate au fost premiate. 
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Lucrările premiate: 

Hodorogea Irina Maria (premiul I) 

Dobrin Andrei Sergiu (premiul II); Docan Gloria (premiul II) 

Chiriță Daria (premiul III) 
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Vlad Maria-Monica 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNĂ DARNICĂ 

CLASA I 

CADRU DIDACTIC: Profesor pentru Învățământ Primar MARIA-MONICA VLAD 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BALINT”, COPĂCENI, Jud. CLUJ 

SCOPUL: Realizarea unor activităţi care să contribuie la formarea competenţelor specifice fiecărei 

discipline de învăţământ. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activităţile din cadrul proiectului „TOAMNĂ DARNICĂ” s-au derulat pe parcursul unei săptămâni și au 

fost dedicate anotimpului toamna. 

• La Dezvoltare Personală, , elevii clasei I, au desfășurat jocuri didactice cum ar fi: 

-jocuri de completare a unor propoziții lacunare „ Dacă aș fi un fruct aș vrea să fiu...”; ,, Anotimpul 

toamna îmi place deoarece…”; ,,Legumele, de toamnă, preferate sunt…”; 

- jocuri de rol: „La magazin”; „La cules”; „Cămara bunicii” 

• La orele de Comunicare în Limba Română au audiat texte literare despre toamnă, au 

memorat poezia „Crizanteme” de Elena Dragoș, au formulat și și-au exprimat propriile păreri 

despre anotimpul toamna, au recunoscut literele învăţate şi au identificat nume de fructe şi 

legume care încep cu aceste sunete și au dat răspunsuri la ghicitorile citite.  

• La Matematică și Explorarea Mediului au format mulţimi de obiecte, utilizând materiale din 

natură, au efectuat adunări și scăderi recurgând frecvent la numărare și reprezentări de 

obiecte, au vizionat prezentări PPT despre toamnă și au purtat discuţii pe tema informațiilor 

obținute. 

• La Muzică și Mișcare au învățat și au cântat în grup cântecul vocalelor „Acum e toamnă,da!” 

•  La Arte Vizuale și Abilități Practice au realizat lucrări plastice prin folosirea unor tehnici 

simple cum ar fi: colorare, pictare, amprentare cu frunze, decupare şi lipire (Covor de frunze, 

Peisaj de toamnă, Fructe și legume vesele) și lucratrea colectivă „Flori de toamnă” 

Activitatea s-a finalizat prin realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor și prezentarea acesteia în 

fața colegilor din celelalte clase. 
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Zainea Marilena 

 

FIȘA PROIECTULUI 

 

Tema – ,,Toamna în clasa noastră” 

Locul de desfășurare- Școala Gimnazială Gemenele, jud. Brăila  

Organizator – prof.înv.primar Zainea Marilena 

Grup țintă –  clasa a II-a a Școlii Gimnaziale Gemenele, Brăila 

Domeniul: Arte vizuale și abilități practice 

Tipul activității –activitate aplicativ practică - tehnica ștampilării cu frunze.  

Discipline abordate: limba si literatura română, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice;  

Resurse:  

• umane: elevii clasei a II-a 

• materiale: materiale din natură: frunze și flori; acuarele, pensule, foi de     desen A4, albume, 

imagini cu anotimpul toamna, prezentare PPT, laptop. 

Scopul activității: 

• Dezvoltarea simțului estetic și creativ prin realizarea de lucrări artistico-plastice, folosind 

materiale din natură și tehnici elementare diverse. 

Desfășurarea activității :  

1. Prezentarea unui material informativ despre anotimpul de toamnă, discuții pe baza materialului 

vizionat, audiția unor cântece despre acest anotimp. 

2. Activitatea aplicativ practică a presupus realizarea unui peisaj de toamnă prin tehnica ștampilării 

cu frunze de toamnă. Elevii au avut pe mese frunze de diferite mărimi și forme, acuarele, pensule, pe 

care le-au folosit după abilitățile și simțul artistic al fiecăruia. 

3. Rezultate obținute: 

• Stimularea capacităţii creative;  

• Relaţionarea şi competitivitatea între elevi;  

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare pe tema abordată;  

• Premierea elevilor care care au dat dovadă de creativitate, acuratețea lucrărilor și însușirea 

cunoștințelor specifice tematicii activității; 
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Zăhărăchescu Daniela 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 

1. Titlul proiectului: ,,TOAMNA ÎN OCHI DE COPIL” 

 

2. Tipul de activitate:  

• Activitate artistică (desene și creații literare) 

 

3. Resursele implicate (număr de cadre didactice, număr de elevi etc.) 

e) Resurse umane: elevii clasei  a VII-a A, profesorul de limba și literatura română;  

f) Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, placaj, traforaj, stilou. 

 

4. Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: 

• Sala de clasă 

 

5. 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. 

 

6. Obiective: 

• stimularea creativității și a expresivității  prin poezie, proză, pictură, 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. 

 

7. Descrierea activităţii:  

• Prezentarea unor imagini specifice anotimpului toamna; 

• Realizarea unor lucrări cu acuarele, culori, placaj și traforaj; 

• Desfășurarea unor activități de creație despre anotimpul toamna. 

 

8. Modalități de evaluare a activității: 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

• Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 

 

9. Concluzii: 

• 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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Data:                                                  Prof., 

21.10.2022                                                                                       Zăhărăchescu Daniela 

 

Rezultate deosebite au avut elevii: 

1. Apostol Adriana-Daniela 

2. Dan Daria-Georgiana 

3. Dumitru Ștefania-Georgiana 

4. Durlea-Moisei Teodor-Ovidiu 

5. Geambașu Albert-Constantin 

6. Gheboianu Daria-Maria 

7. Ungureanu Alexia-Gabriela 

 

IMAGINILE VORBESC 
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Zeic Carmen Ioana 

 

Denumirea activităţii: Sărbătoarea Mulțumirii 

Clasa a IV-a A 

Cadru didactic: prof. înv. primar Carmen Zeic 

Unitatea școlară: Liceul Teoretic Creștin Pro Deo, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

   

Contextualizarea activităţii:  

,,În viața noastră de zi cu zi trebuie să ne dăm seama că nu fericirea ne face recunoscători, ci 

recunoștinta ne face fericiți.“ (Albert Clarke) 

Ziua Mulțumirii se dorește a fi o zi a recunoștinței, a reflecției, care să aducă laudă lui Dumnezeu, dar 

și încurajare elevilor și părinților implicați.  

Scopul proiectului: Dezvoltare personală prin identificarea/însușirea sentimentului de mulțumire și 

stimularea creativității.  

Obiectivele proiectului:  

• Dezvoltare personală prin identificarea și însușirea sentimentului de mulțumire; 

• Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 

• Exprimarea și dezvoltarea sentimentelor de mulțumire față de persoanele apropiate și față 

de Dumnezeu. 

 Programul activităților: 

• Atelier de creație: ,,Tabloul toamnei” 

• Sărbătoarea Mulțumirii  

 Discipline integrate: 

• Limba și literatura română 

• Arte vizuale și abilități practice 

• Educație civică 

• Dezvoltare personală și socio-emoțională 

Produsul final: Expoziție de creații artistico – plastice, realizarea unui video. 

Evaluarea proiectului: Expoziție cu lucrările realizate de elevi 

Rezultate înregistrate/impactul asupra beneficiarilor:  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au scopul de dezvolta capacitatea de a aprecia 

bunurile pe care le avem, precum și de a ne cultiva sentimentele de recunoștință față de persoanele 

apropiate și față de Dumnezeu. 
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Iorga Elena-Mădălina 

 

CURCUBEUL TOAMNEI 

 

Prof.înv.primar Iorga Elena-Mădălina 

Școala Gimnazială  ,,Planeta Copiilor”, București 

                              

           Când natura ajunge în amurgul pârguit al toamnei, când în fața ochilor ni se desfășoară un 

tablou mirific, în care culorile se luptă pentru supremație, nu putem să nu aducem un omagiu 

toamnei. 

           Toamna, denumită ,,Zâna Toamnă”- încă din fragedă pruncie, anotimpul culorilor, răspândeşte 

în jur aroma amintirilor din trecut, emoţia unui nou început şi, totodată, a unui sfârşit. Fiecare frunză 

căzută ne aminteşte cât de efemeri suntem şi cât de trecătoare sunt toate. 

           Armonie de culori dincolo de cuvinte: într-o însorită zi de toamnă, cu miros de gutui şi mere 

coapte, cadrele didactice  alături de elevii școlii noastre au iniţiat un proiect intitulat ,, Curcubeul 

Toamnei", proiect ce s-a bucurat de un real succes. 

           Proiectul a culminat cu o activitate extracurriculară ce şi-a propus să vină în întâmpinarea 

elevilor și părinților, deopotrivă, ca o modalitate de punere în valoare a unor abilităţi creative. 

Aşadar, concursul de creaţie literară a dat frâu imaginaţiei celor mai talentaţi elevi ai şcolii de la cei 

mai mici până la cei mai mari- elevii clasei a VIII-a. Creaţiile lor originale au sensibilizat prin 

profunzimea sentimentelor şi prin frumuseţea exprimării. Am continuat activitatea, pe ritmuri 

muzicale, cu expunerea unei game variate de produse hand-made pe care elevii le-au realizat sub 

îndrumarea harului cadrelor didactice din școala noastră. 

           Printre obiectivele proiectului nostru s-au numărat: dezvoltarea si stimularea expresivităţii, 

imaginaţiei şi a creativităţii elevilor; organizarea unei expoziţii și a unui program artistic; încurajarea 

iniţiativei individuale şi de grup; valorificarea experienţei cadrelor didactice în abordarea activităţilor 

extracurriculare . 
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Lupu Alexandra Teodora 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof. Lupu Alexandra Teodora 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud 

 

GRUPA: combinată 

DURATA: 20-25 minute 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: „Cu papucii ei de frunze”  

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Vitamine de la cine?” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Piramida alimentelor” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: DOS 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare de cunoștințe  

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderilor de alimentație sănătoasă și conștientizarea de          

                                       către preșcolari a faptului că o alimentație corectă stă la baza sănătății lor 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

  O1 –  să selecteze alimentele sănătoase și să le așeze în piramidă; 

  O2 –  să participe la construirea piramidei prin asamblarea elementelor componente; 

  O3 –  să denumească și să motiveze de ce anumite alimente trebuie consumate mai des   

            sau mai rar; 

  O4 –  să  identifice cel puțin 4 alimente sănătoase prin rezolvarea fișei; 

  O5 –  să utilizeze un limbaj adecvat vârstei;  

SARCINA DIDACTICĂ:   

• să recunoască alimentele sănătoase sau nesănătoase; 

• să verbalizeze grupa cu alimente; 

• să așeze jetoanele pe piramidă în locurile corespunzătoare; 

• să completeze fișa în mod corespunzător cerințelor. 

REGULA JOCULUI: 

• să învârtă roata alimentelor de pe masă; 

• să întregească imaginea piramidei cu jetoane corespunzătoare; 

• să aplaude răspunsurile corecte. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, mânuirea materialelor, aplauzele;    

STRATEGII DIDACTICE: 

▪ METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, jocul didactic, exercițiul, 

observația. 

▪ MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: jucărie de pluș Mara Para, piramida alimentelor din polistiren,  

roata alimentelor, jetoane, fișe individuale, culori, recompense. 

▪ FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual; 
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EVALUAREA: Observarea comportamentului inițial, interesul pentru elementul surpriză,             

observarea comportamentului copiilor, evaluarea modului de realizare a sarcinilor primite, evaluare 

orală, evaluare scrisă, aprecieri verbale 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani) 2019 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

   Asigurarea unui climat educațional favorabil. 

    Pentru a capta atenția copiilor, am adus în sala de grupă o pară din pluș care se numește 

„Mara Para”. Para este un fruct de toamnă care reprezintă o sursă excelentă de vitamina C. 

 Astăzi ne vom juca cu „Piramida alimentelor”. La sfârșitul acestui joc vom recunoaște mai 

bine alimentele sănătoase și mai puțin sănătoase, cât de des să le consumăm pe fiecare pentru un 

organism sănătos. Piramida alimentară cuprinde: 

• Grupa 1: pâine, cereale, orez și paste  

• Grupa 2: fructe și legume   

• Grupa 3: lapte, iaurt, brânză 

• Grupa 4: carne roșie, pui, pește, ouă 

• Grupa 5: prăjituri, biscuiți ciocolată 

 Conform piramidei alimentelor sunt așezate de la bază la vârf cele mai importante preparate 

care trebuie să fie consumate, în funcție, bineînțeles, de cantitatea necesară. 

    Copii, toate aceste alimente sunt așezate în acest fel cu un scop anume, pentru a ne arăta 

nouă ce alimente sunt cele mai sănătoase și mai indicate să le mâncăm și care să fie consumate în 

cantități cât mai mici și în porții cât mai reduse, pentru că pot pune în pericol sănătatea noastră.  

   Pe rând fiecare copil va învârti roata alimentelor, va denumi grupa la care s-a oprit roata, 

apoi va alege jetonul cu alimentul corespunzător și îl va așeza pe piramida din polistiren care se află 

în fața copiilor, astfel: 

 Se continuă jocul până fiecare copil a oferit un răspuns. 

Joc de probă: voi alege un copil pentru a porni roata, vom aștepta să se oprească și să verbalizeze 

grupa cu alimente, îl ajut dacă este nevoie, apoi va lua de alături jetonul corespunzător și îl va așeza 

pe piramidă la grupa potrivită.  

 Jocul se va desfășura și cu ajutorul unor întrebări: 

Ex.: „Este bine să mâncăm fructe în fiecare zi?” „Laptele și produsele lactate la ce ajută?” „Cerealele 

și pastele făinoase ne dau energie?” „Carnea și ouăle ne ajută la dezvoltarea mușchilor?” „ Dulciurile 

sunt indicate să se consume des?” 

 Se vor adresa întrebări pentru fiecare categorie de alimente. 

 Vor fi urmărite respectarea regulilor, corectitudinea răspunsurilor, așezarea corectă a 

jetoanelor. Se va repeta cu toți copiii. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat. 

   Complicarea jocului:- La semnalul meu, copiii vor închide ochii și vor extrage din cutie un 

jeton cu un aliment, acesta poate fi sănătos sau nesănătos. Copiii care vor avea pe jeton un aliment 

hrănitor, cu vitamine se vor grupa la ușă, iar copii care vor avea un aliment care nu poate fi 

consumat des, se vor grupa la geam.Copii vor fi aplaudati și sunt recompensați cu fructe, care 

reprezintă o sursă de vitamine.  
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Panciu Emilia - Mariana 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Unitatea de învăţământ:  Școala Gimnazială Nr.129, București 

Prof.înv.preşcolar: Panciu Emilia - Mariana 

Grupa: Mică  

Tema anuală : Când /cum şi de ce se întâmplă? 

Domeniul: ŞTIINŢE 

Categoria de activitate: ACTIVITATE MATEMATICĂ 

Tema activităţii:  „Să grupăm corect!” 

Forma de realizare: joc exerciţiu 

Tipul activităţii: verificare şi consolidare de cunoştinţe 

Scopul activităţii: verificarea şi consolidarea deprinderii de a forma grupe de obiecte după criteriile 

date(mărime, culoare) ; 

                               

Obiective operaţionale: 

• să grupeze jetoanele după marime; 

• să grupeze jetoanele după culoare; 

• să respecte regulile jocului; 

 

Sarcina didactică: Formarea de grupe după diferite criterii (mărime, culoare). 

Regulile jocului: Copiii rezolvă sarcinile frontal, ascultă cu atenţie cerinţele formulate de educatoare, 

se gândesc, răspund şi aplaudă numai răspunsurile corecte ale colegilor. 

 Elemente de joc: surpriza, aplauze, recompense. 

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia. 

Material didactic: coşulet, jetoane, mascota Merisor, hârtie creponată ; 

Forme de organizare: frontal 

Durata: 15-20 min. 

 

Bibliografie: 

• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005 

• Gh. Iftime – Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1979 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Etapele activităţii Conţinutul activităţii Strategii didactice 

Moment organizatoric Asigur condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii.  

 

Captarea atenţiei Prezentarea surpriză a coşului cu jetoane şi a lui 
Merişor,  lăsate de Zâna Toamna. 

conversaţia 

 

 

Anunţarea temei şi a 
obiectivelor 

Se face cu ajutorul lui Merişor care precizează 
că azi doreşte să se joace cu copiii jocul „Să 
grupam corect!”. 

Prin intermediul educatoarei, Merişor spune că 
are în coş jetoane cu frunze şi fructe de diferite 
mărimi şi culori. El nu ştie ce mărimi şi ce culori 
au şi nu ştie nici  să le grupeze. 

 

conversaţia 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii Se intuieşte materialul. 

Se explică şi demonstrează regulile jocului de 
către educatoare. 

Voi forma grupa frunzelor mici, apoi grupa 
frunzelor mari. La fel voi proceda şi cu merele. 

Voi forma grupa merelor roşii şi grupa merelor 
galbene(după culoare). 

Se va desfăşura jocul de proba pentru a vedea 
dacă copiii au înţeles.  

Voi solicita mai mulţi copii să vină şi să aleagă 
jetoanele pentru a forma grupe după criteriile 
date. 

Complicarea jocului 

Copiii sunt rugaţi să închidă ochii. Eu voi muta 
un măr roşu de la grupa lor în grupa merelor 
galbene. Copiii trebuie să sesizeze schimbarea şi 
să-l pună la grupa unde era. 

Vor executa 2-3 copii. 

Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu aplauze. 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

demonstraţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 

demonstraţia 

 

exerciţiul 

 

Asigurarea conexiunii Copiii sunt întrebaţi ce joc ne-am jucat conversaţia 

Încheierea activităţii Aprecieri generale şi individuale cu privire la 
gradul de participare al copiilor la activitate şi la 
comportamentul acestora în timpul activităţii. 

Copiii vor primi recompense. 

Copiii ies din clasa imitând căderea frunzelor.  
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Popa Elena Iuliana 

 

Tema activității: ,,TOAMNA , ANOTIMPUL CULORILOR ” 

Tipul de activitate: Activitate artistică 

Clasele: I și a III- a 

Cadru didactic: prof. ptr. înv.primar Popa Elena Iuliana 

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Măciuca 

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 plastică. 

Activitățile proiectului 

• Discuții despre anotimpul toamna; 

• Ascultarea/interpretarea unor cântece specifice toamnei; 

• Realizarea unor compoziții plastice utilizând tehnici de lucru diferite; 
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Puie Camelia 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof inv prescolar Puie Camelia 

Liceul Ortodox / GPP nr 23  

 

GRUPA: mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când/cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: „Toamnă de poveste” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Zile de toamnă” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE, MIJLOACE DE REALIZARE ȘI TEMA: Activități liber alese (ALA I) 

• Știință – „Culorile dansează!” – experiment senzorial 

• Bibliotecă – „Stropi de ploaie”- grafisme  

• Artă – „Spiridusul Toamnei”-  

• Construcții: „Căsuța spiridușului”- construcție din spatule de lemn colorate 

 

FORMA DE REALIZARE: Activități pe centre 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Stimularea gândirii creatoare,a imaginației și inteligenței prin intermediul 

activităților propuse; Cultivarea  intereselor, a deprinderilor și încrederii în forțele proprii; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII  

A.1 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

   3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personal  

B 1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste aprópiate 

   2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității  

C.1 Curizitate, interés și inițiativă în învățare  

   2 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

   3 Activare și manifestare a potențialului creativ  

D. 2 Mesaje orale în diverse situații de comunicare  

    3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 

E. 1 Relații, oeprații și deducții logice în mediul apropiat  

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A.1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unr activități diversifícate, specifice vârstei  

   1.2 Utilizează mâinie și degetele pentru realizarea de activități varíate  

   3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale  

   3.3 Demonstrează abilități de autoprotecție de obiecte și situații peiculoase  

B. 1.2 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului  în situații problematice specifice 
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    2.2 Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare  

   2.3 Exersează, cu sprijin, abilități de negociere și de participare la luarea deciziilor 

C 1.1  Manifestă curiozitate și interés pentru experimentarea și învățarea în sitauții noi  

   2.1 realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

  2.2 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 

 3. 1 Manifestă creativitate prin activități diverse 

D.2.1 Demonstrează capacítate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă) 

  2.2 Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare  

 3.4 Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și 

orală pentru transmiterea unui mesaj  

E 1.2 Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/ relații din mediul apropiat  

  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:          

• să mânuiască corect materialele puse la dispoziție;      

• să obțină rezultatul așteptat al acestui experiment, adică lupta moleculelor din săpunul lichid 

de a se prinde de moleculele din lapte, fapt care duce la acest dans al culorilor; 

• să realizeze picăturile de ploaie prin trasarea grafismului „Linie oblică”; 

• să creeze Spiridușul din materialele puse la dispoziție; 

• să obțină prin îmbinarea și lipirea spatulelor căsușa spiridușului; 

• să manifeste interes și entuziasm față de activitățile propuse;  

• să-și dezvolte simțul estetic; 

• să păstreze curățenia la locul e joacă .  

 

STRATEGIA DIDACTICĂ:                                                         

Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, lucrul individual, 

aprecieri verbale;                                                                                                                                   

Mijloace didactice: tăvițe, pipete, soluții (lapte , coloranți alimentari, detergent de vase ),bețișoare, 

păhărele, fișe de lucru înfoliate, carioci , spatule colorate, frunze, mere, bețișoare, plastelina, bobițe 

portocalii, ochișori, lipici, dezinfectant ;                                                                                                                                                          

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/ individual 
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Rus Cristina 

 

Cântec, joc și culoare în cadrul Festivalului Dovleacului 

 

Prof. înv.preșcolar  Rus Cristina 

Liceul Ortodox „Ep. R. Ciorogariu”  

Structura GPP nr 23, Oradea  

 

 Joi, 3 noiembrie 2022, prichindeii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea, 

structură a Liceului Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, au deschis larg porțile Castelului 

Veseliei pentru a întămpina festiv, cu cântec, joc și voie bună, vedeta toamnei – dovleacul, sub egida 

„ Festivalului Dovleacului”.  

 Cu mic, cu mare, animați de vraja și frumusețea anotimpului pastelat în care ne găsim, am 

decorat cu hărnicie și creativitate grădinița noastră dragă, Castelul Veseliei, și am inițiat ateliere 

atractive pentru fanii dovleacului.   

 Astfel, am organizat ateliere de pictură pe lemn cu tema “Cel mai haios dovleac”, atelier de 

bucătărit brioșe, ștrudelele, dovleac copt, atelier de confecționare de dovleci din gheme de ață, 

ghirlande, atelier de sculptat dovleci veseli, atelier de desfăcat porumbul.    

 Totodată, preșcolarii s-au distrat copios la concursurile de rostogolit dovleci, sărituri cu sacul, 

mâncatul merelor agățate pe sfoară, concursuri premiate cu diplome care au răsplătit implicarea 

fiecarui copil in activitatea desfășurată.  

 Finalul festivalului s-a dovedit a fi delicios, copiii fiind răsfățați cu vată de zahăr, sucuri 

naturale și toate bunătățile realizate chiar de către ei.  

 Menționăm ca Festivalul Dovleacului, desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 

Oradea, face parte din proiectul Festivalul anotimpurilor, proiect în cadrul căruia fiecare anotimp va 

fi celebrat așa cum se cuvine.    

 Împreună, cadre didactice, părinți, bunici și copii, făurim bucurii și amintiri frumoase! 
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Sava Liliana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,TOAMNA- MAGIE DE CULOARE”  

CLASA : III B 

CADRU DIDACTIC: înv. SAVA  LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Lic. Teoretic ,, C. BRĂTESCU ” ISACCEA / TULCEA 

 

ARGUMENT:  Toamna este anotimpul bogăţiei și al culorilor. Ne face să regăsim o linişte interioară, o 

plăcere de a descoperi de fiecare dată ceva nou. Sosește cu alaiul ei de frunze multicolore și  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.  

 Fermecați de specatacolul naturii, copiii creează lucrări deosebite. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: Afirmarea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor 

 

OBIECTIVE : 

• 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; 

• realizarea unor creații funcţionale şi estetice folosind tehnici diverse.  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 În urma unei discuții referitoare la anotimpul toamna – schimbările din natură,viața 

plantelor și animalelor,culorile toamnei ,bogățiile și frumusețea acestui minunat anotimp,elevii s-au 

grupat în funcție de aptitudinile și afinitățile fiecăruia - au pictat peisaje, au realizat colaje, au colorat 

imagini , toate având ca temă Toamna –Magie de culoare . 

                        

 

                       SUNTEM TARE MÂNDRI DE LUCRĂRILE NOASTRE ! 
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Siminescu Petronela   

 

 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. 

 Așa e  toamna, un minunat anotimp, ne face, 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, 

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 copii,  spre porţile cunoaşterii.  

 Acest  anotimp al  culorilor, răspândeşte în  jur aroma amintirilor din trecut, emoţia unui  

nou început şi, totodată, a unui  sfârşit. Fiecare frunză  căzută  ne aminteşte  cât de efemeri  suntem  

şi cât de trecătoare  sunt   toate.  Într-o zi de toamnă, cu miros de gutui şi mere coapte, pe 11 

noiembrie 2022, elevii claselor Pregătitoare, I și a III-a alături de doamna învățătoare,de la Școala 

Primară Horga- Epureni au iniţiat un proiect intitulat ,,Bucuriile  toamnei", proiect ce s-a bucurat de 

un mare succes.  Proiectul a culminat cu o activitate extracurriculară ce şi-a propus să vină în 

întâmpinarea elevilor ca o modalitate de punere în valoare a unor abilităţi creative. Concursul de 

creaţie literară ,,Bucuriile  toamnei" a dat frâu imaginaţiei celor mai talentaţi elevi ai şcolii de la cei 

mai mici, până la cei mai mari, elevii clasei a III-a.  

 

 Printre obiectivele proiectului se numără:  

O1 - dezvoltarea si stimularea expresivităţii, imaginaţiei şi a creativităţii elevilor;  

O 2 - încurajarea iniţiativei individuale şi de grup;  

O 3 - stimularea creativității și a expresivității  prin poezie, pictură, colaj, în lucrări care să      

oglindească   anotimpul  toamna; 

O4 - încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea scrisă și plastică; 

confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate. 

 

 Activitatea s-a desfășurat  într-un climat favorabil  pe fond muzical (Anotimpurile, Vivaldi), ce  

le-a creat copiilor starea de bine necesară desfășurării activității  Prezentarea  în PWPT a unor 

imagini specifice anotimpului toamna, i-a ajutat pe elevi șă recunoască și să denumească 

caracteristicile anotimpului de toamnă; Elevii au realizat lucrări cu materiale din natură (frunze, 

legume, fructe personalizate); crearea unor colaje de toamnă ”Coșul toamnei”, ”Pădurea toamna” 

 La final  elevii au recitat poezii și au interpretat  cântece despre toamnă: ”,A,a,a acum e 

toamnă da”, ”Toamnă toamnă harnică și de toate darnică”, ”Și iarăși e toamnă”. 

 Vă oferim cu drag  momente minunate din activitatea noastră! 
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Stan Cornelia 

 

Nu e doar toamnă…e o poveste… 

                                   ,,Toamnă a deliciilor! Sufletul meu cel adânc este cununat cu ea; dacă aş fi o 

pasăre, aş zbura de-a lungul întregului pământ în căutarea a noi şi noi toamne”. 

George Eliot 

 

Tema activităţii: ,,Portret în frunze” 

Clasa: a II-a  

Cadru didactic: prof. înv. primar, CORNELIA STAN 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin”, Galaţi 

Judeţul: Galaţi 

Argument: 

 Toamna este minunată, prin ninsoarea frunzelor galben-ruginii, verzi-aurii şi roşiatice, ce se 

aştern pe pământ asemenea unui covor minunat. Bogăţia culorilor toamnei ne ajută să ne exprimăm 

prin intermediul artei (colaje, desen, pictură, aplicaţii cu materiale din natură). 

 Zâna Toamna a sosit cu al ei alai şi în clasa noastră pentru a sărbători cu noi. Micii artişti şi-au 

dat frâu liber imaginaţiei şi au creat cele mai frumoase lucrări. 

Scopul: 

• redescoperirea naturii şi a frumuseţilor ei; 

• stimularea creativităţii, originalitătii şi sensibilităţii prin realizarea unor creaţii artistico-

plastice; 

• stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul de toamnă. 

Obiective: 

• exprimarea sentimentelor faţă de frumuseţile şi bogăţiilor toamnei; 

• realizarea unor creaţii artistico-plastice ce implică imaginaţia, originalitatea, creativitatea. 

Desfăşurarea activităţii: 

• prezentarea unor filmuleţe despre toamnă; 

• recitarea versurilor poeziei ,,Rapsodii de toamnă”, de George Topârceanu; 

• prezentarea unor ghicitori şi cântecele despre toamnă. 

• organizarea unui concurs pe tema ,,Portret în frunze”. 

Evaluare: 

• expoziţie cu lucrările realizate; 

• realizarea unei prezentări PowerPoint; 

• acordarea de diplome pentru elevii participanţi. 

Valorificare: 

• postarea unui filmuleţ pe site-ul şcolii, pe grupul părinţilor, precum şi pe Faccebook, în 

cadrul proiectului ,,Anotimpul prieteniei”. 
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Aneculoaie Cristina 

 

FIȘA ACTIVITĂȚII 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”FIZICA ÎN CULORILE TOAMNEI” 

ȘCOALA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 

PARTICIPANȚI: elevii clasei a VII-a  

NR. ELEVI: 16 

PROFESOR COORDONATOR: ANECULOAIE CRISTINA 

 

 Prin tema aleasă ”Fizica în culorile toamnei” elevii au fost provocați la o dezbatere despre 

legătura posibilă dintre noțiunile învățate la obiectul fizică și toamna, acest minunat anotimp.  

Elevii clasei a VII-a au căutat informații despre trei mari fizicieni - Galileo Galilei, Isaac Newton și 

Albert Einstein - și despre fenomenele atmosferice care se produc în acest frumos și capricios, în 

același timp, anotimp, și au explicat cum se formează ceața, chiciura și bruma, ”fenomenele vedetă” 

ale acestui anotimp.  

 ”De ce cade mărul?”, ”Ce se întâmplă cu lăzile cu fructe dintr-un camion atunci când șoferul 

frânează brusc?” – sunt alte întrebări la care elevii au formulat răspunsuri folosind noțiunile studiate 

la fizică. 

 Feedback-ul activității a constat în realizarea ”Copacului ideilor” care a fost completat de 

elevi la sfârșitul activității, când pe frunze frumos colorate și pe mere, decupate de ei, aceștia au scris 

cunoștințele prezentate în timpul activității și informațiile despre fizicienii mai sus amintiți.  

 Elevii au participat cu interes și au fost încântați de activitatea desfășurată. 
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Bacter Carmen-Ioana 

 

prof.înv.primar Bacter Carmen-Ioana 

Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 

 Dintre toate anotimpurile, nici unul nu întrece în frumusețe și în bogăție Toamna. Coborând 

de la munte, cu trena-i aurie, Toamna, se plimbă prin grădini și pictează în galben tot ce-i iese în cale. 

Mai aruncă din paleta sa de culori și un roșu strălucitor pe merele livezilor, un violet pe viile 

încărcate de rod, dar și un verde crud pe rochia verzei.  

 Așa a apărut în clasa noastră, într-o zi frumoasă din luna lui Brumărel, Zâna Toamnă. A sosit 

în clasa noastră cântând un cântec de toamnă și aducând un coș plin cu fructe și legume specifice 

anotimpului. 

 Copiii au intrat în dialog cu Zâna Toamnă și au reușit să-și amintească care sunt semnele care 

apar în natură în anotimpul toamna, ce fructe/legume sunt specifice acestui sezon, dar și ce fac 

animalele toamna. 

 Zâna Toamnă, fiind bună la suflet, se gândește oare cum ar putea împreună cu elevii să ajute 

animalele pentru a-și lua proviziile pentru anotimpul rece? Împreună vor realiza veverițe care vor fi 

puse în scorbura din copacul clasei. 

 Zâna Toamnă le prezintă elevilor veverițele și realizează împreună cu copiii încălzirea 

degețelelor. 

 Elevii vor lucra în echipe. Fiecare echipă va decora în mod diferit veverița. O echipă va 

decora veverița lipind frunze uscate, altă echipă lipind semințe de in, altă echipă cu ajutorul 

dactilopicturii, altă echipă cu hârtie creponată mototolită, iar ultima echipă cu bucăți de hârtie ruptă. 

Zâna Toamnă oferă sprijin și ajutor de fiecare dată tuturor copiilor. 

 Activitatea se va încheia după ce fiecare echipă își prezintă lucrarea în fața clasei și așază 

veverița în scorbură, asigurându-se că fiecare veveriță primește castane, nuci sau ghinde, drept 

provizii pentru iarnă. 

 Activitatea s-a dovedit a fi una foarte îndrăgită de către elevi în primul rând datorită temei 

abordate, dar și prin caracterul practic-aplicativ a întregii activități. 

 Soarele tomnatec se grăbeşte să meargă la culcare, iar pământul istovit caută odihnă. Acum, 

zilele răcoroase sunt mai scurte, iar nopţile friguroase sunt mai lungi. Bruma argintie împodobeşte 

dimineţile de toamnă. Lacrimile reci ale lui octombrie udă pământul şi spală frunzele ce stau 

îmbrăţişate într-un covor pufos ce încearcă să protejeze pământul. Plouă într-una, ploaie măruntă şi 

de la miază-noapte bate un vânt iute şi rece, fără de milă. Muzica ploii hipnotizează totul în jur cu 

vraja ei. Bine ai venit, toamnă, anotimp al culorilor şi roadelor bogate! 
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Butnaru Elena-Condina  

                                                 

Activitati de toamna in sala de grupa 

 

                                                                         Grădinița  cu P.P. “Sfântul Mucenic Mina”, Ploiești                                                                        

                                                                          Prof. înv. preșcolar Butnaru Elena -Condina  

 

 Toamna este anotimpul în care copiii  încep gradinița. Sunt zilele cele mai frumoase pentru ei 

în care își revăd colegi și pe doamna educatoare. În acest anotimp deosebit și plin de roade bogate, 

am creat un mediu adecvat pentru desfașurarea diferitelor activități  cu copiii. Pentru pavoazarea 

sălii de grupa am folosit material din natură chiar de copii adunate (crengi, fructe, legume, frunze, 

pietre) și materiale confecționate cu preșcolari în unele activități pe care le-am desfașurat cu aceștia. 

 În cadrul activităților, sala de grupa am împărțit-o pe centre tematice cum ar fi științe, artă, 

construcții, bibliotecă. La centrul  Știinte, am creat un tablou de toamnă. Împreună cu preșcolarii am 

confecționat din hartie "Zana Toamna", pe rochița căruia am prins legumele, fructele, frunzele 

realizate în cadrul sectorului Artă.  

 De asemenea, lângă acest panou am asezat un raft, pe  care am pus la îndemâna copiilor 

jucarii specifice acestui sector, coșulete cu fructe și legume, o căsuță confecționată din polistiren. Pe 

acoperișul căsuței am prins câte o frunză. Fiecare frunză reprezintă o zi din săptamână. În dreptul 

frunzei, pe pereții căsuței, preșcolarii prind desene ce semnifică schimbările din natură în ziua 

respectiva. Tot la acest sector din materiale din natură care au fost adunate în timpul plimbărilor 

efectuate în parcul din apropierea gradinitei sin piaîa de legumesi fructe, copiii au confectionat 

macheta "Satul piticilor". Am pregatit împreună cu copiii salata de fructe în care acesștia au fost 

foarte încântați. 

 Sectorul Artă l-am așezat la geam unde este șevaletul. Din flacoane pet am confecționat 

suporturi pentru tuburile de tempera, pensule, creioane colorate și cerate, bureți, carioca, lipici, 

lipici colorat, blocuri de desen, hârtie colorată, glasată și creponată, cartoane colorate, fișe pentru 

colorat, etc. La acest sector le-am oferit copiilor un cadru adecvat pentru a crea lucrari individuale și 

colective. Pe geamul de lângă acest sector am prins cu scotch fructe, legume, frunze, nori și picături 

de ploaie confecționate de preșcolari. 

 

 La sectorul Construcții, preșcolarii au ocazia să construiască din cuburi diferite obiecte cum 

ar fi, lădițe pentru fructe și legume. Pe un raft am așezat  păpușile pentru teatru de păpuși, cărțile de 

povești, jocuri - puzzle, creioanele de scris și caietele copiilor reprezintă sectorul Bibliotecă, unde 

copiii se joacă cu piesele puzzle, realizând tablouri cu personajele din poveștile cunoscute de aceștia, 

"citesc" cărtile de povești puse la indemana lor, "scriu" scrisori părinților, zânelor spiridușilor și altor 

personaje, exersând astfel exercițiile grafice învățate. 

 În cadrul activităților practice am realizat cu preșcolarii o lucrare intitulată "Copacul grupei" 

care reprezină sigla acestei grupe. Pe un copac ce a fost pictat la activitatea de educatie plasticaă, 

copiii au lipit frunze, iar pe aceste frunze au lipit poze lor. 

 Fructele, legumele, frunzele realizate de copiii, folosind tehnicile învățate sunt prezente în 

toată sala de grupă, creând o atmosferâ placuta și aducând anotimpul toamna în grădinița. În 
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anotimpul iarna vom înlocui frunzele cu fulgi de zapada, iar fructele și legumele vor fi înlocuite cu 

Moș Crăciun, brăduleți. Deja copiii au scris scrisoare la Moș Crăciun să ne aducă un bradulet pe care 

îl vom împodobi cu podoabe realizate de noi din materiale din natură, hârtie colorată și staniol. 

 Copiii vin cu placere la grădinița și sunt bucuroși că pot ajuta la amenajarea sălii, iar lucrările 

realizate de ei sunt valorificate în realizarea acestui cadru în care ne desfășuram activitățile. 
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Cozma Lorena 

 

Tema proiectului:,,Festivalul Toamnei,, 

 

Am avut multiple ateliere de care s-au bucurat atât copiii cât și părinții!  

Am experimentat împreună Viața practică, prin activități ce țin de gospodărie: prelucrarea 

strugurilor pentru a obține mustul dulce și bun, pregătirea murăturilor pentru iarnă, am cules și 

măcinat porumbul pentru a obține faina de mălai, am urmărit traseul albinuțelor și am discutat 

despre viața acestora în stup, de asemenea am și degustat minunata miere pe care acestea o 

produc, ne-am bucurat de asemenea și de o mămăliguță, pentru că:..."După muncă și răsplată!... 

Astfel am aflat traseul porumbului de la câmp până în farfurie. 

Atelierul de artă a oferit copiilor oportunitatea de a crea din elemente ce se regăsesc în natură, 

adevărate opere de artă! 

Atelierul de știință ne-a dat ocazia să descoperim că în natură avem elemente diferite, atât ca și 

textură, cât și ca greutate, formă, etc. Putem face matematică chiar și afară, fără materiale speciale, 

natura ne stă mereu la dispoziție cu tot ce are mai bun! 

Atelierul de literație împreună cu biblioteca ne-a oferit, de asemenea, foarte multe idei creative! De 

la pietre până la frunze, bete, etc. Toate pot fi folosite cu scop educativ și în același timp distractiv! 

Am avut și o frumoasă expoziție de cărți care să dea părinților idei noi și de asemenea recomandări 

de calitate pentru lectura celor mici. 

Am avut și ateliere de îndemânare și sport: aruncarea la țintă, cursa printre jaloane și alte activități 

sportive care au dat o stare de bine copiilor, activități de motricitate fină, construcții. Din materiale 

găsite în natură și cu ajutorul creativității putem construi cele mai interesante lucruri! 

Ziua s-a încheiat printr-un dans împreună! 
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Drugea Vasilica 

 

Disciplină: Lectura ca abilitate de viață – clasa a VII a 

Scop: Stimularea interesului elevilor pentru a se implica în realizarea activitații. 

Obiective:  

• Optimizarea comunicării dintre elevi și diriginte 

• Încurajarea lecturii. 

• Stimularea interesului pentru studierea operelor literare și aprecierea frumosului. 

Rezultate așteptate:  

• Evaluarea capacității de a lucra în echipă,de colaborare și competiție. 

• Evaluarea creativității elevilor și a capacității de a răspunde sarcinilor de lucru.  

Resurse materiale: Tempera,acuarele,foi,creioane,pensulă. 

Mijloace de învățământ:videoproiector,laptop,imagini. 

Resurse de timp: 50 minute. 

Scenariu:  

În cadrul disciplinei Lectura ca abilitate de viață  s-a desfațurat o activitate cu elevii clasei a VII a; 
aceasta a debutat cu lecturarea poeziei Rapsodii de toamnă de George Topîrceanu,după care elevii 
au completat fișa de lectură. 

S-a realizat apoi,evaluarea acesteia. 

În cea de-a doua parte a activității , elevii au avut de realizat un desen cu subiectul – Toamna,muzică 
și culoare. 

În timpul realizării compoziției elevii au audiat Toamna – Antonio Vivaldi și cd-ul Toamna – Tudor 
Gheorghe. 

Produse: Lucrările realizate de elevi.  
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Dumitrascu Elena Alina 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Copacelul Toamnei 

CLASA: a II-a  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Dumitrascu Elena Alina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic Măciuca 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Proiectul s-a derulat pe parcursul unei săptămâni, cuprinzând următoarele activități:  

• Drumeție în natură pentru a observa culorile toamnei și fenomenele care au loc în acest 

anotimp.  

• 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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Ghezuroiu Liliana 

 

TOAMNA 

                                                                              Prof.Ghezuroiu Liliana 

 

 

A sosit in caleasca aurita, toamna cea mai darnica fiica a batranului an. 

Zilele sunt mai scurte, iar noptile mai lungi. Soarele incalzeste mai usor pamantul cu razele lui 

mangaietoare. Totu-i galben si vestejit. 

Privind in departare, padurea pare un covor mare cu modele frumos colorate care stralucesc in 

bataia soarelui. Frunzele plopilor cad tremuratoare, iar mestecenii si artarii s-au acoperit cu galben 

de lamaie. Stejarii s-au imbracat intr-o platosa de arama. La adierea vantului frunzele cad una cate 

una leganadu-se usor, acoperind pamantul cu un covor de frunze moarte. 

Oamenii au plecat in livezi pentru a culege mere aurii cu miros parfumat si miez dulce, pe care le-au 

asezat frumos in lazi. Altii au plecat in vii sa culeaga strugurii cu boabe mari din care sa faca mustul 

dulce ca mierea. 

Oamenilor li s-a mai alaturat si cativa copii pentru a ajuta si ei la culesul fructelor. 

Unii dintre ei se urca pe scara luandu-le frumos cu mana pentru a nu le lovi, iar altii ajuta la caratul 

lazilor. 

In padure animalele isi fac pregatirile pentru iarna. Ursul si-a facut asternut din frunze uscate. 

Veverita si-a umplut camara cu alune coapte. Vulpea si-a pregatit vizuina pentru a se adaposti de 

frigul iernii. Multe dintre pasarile care inveseleau padurea trista cu ciripitul lor si-au luat zborul spre 

tarile calde. pe firele de telegraf, toamna a asezat ca niste margele pe ata, sirul ultimelor randunele. 

Odata cu toamna a sosit si noul an scolar. Pe strazile si aleile orasului se aud strigate de bucurie alea 

copiilor. 

Toamna este o zana buna a belsugului, a bucuriei, a fericirii. 

Regina mandra in culoare 

Aduce toamna in frunzare 

Rotunde inrosite mere 

Si galben-parfumate pere. 

  

„Pomul se cunoaste dupa roade, iar anul dupa fapte” (proverb) 
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Giura Ramona Nicoleta 

 

Tema activitații: Toamna colorată- culori calde  

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Măciuca 

Clasa: a IV- a   

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.  

Evaluarea:  

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

lucrarea fiecărui coleg. 
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Ungureanu Violeta 

 

FIŞA  PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂŢII : „TOAMNA MÂNDRĂ, DARNICĂ”                                                   

CLASA : I  B           

CADRU DIDACTIC : PROF. ÎNV. PRIMAR VIOLETA UNGUREANU                    

UNITATEA ŞCOLARĂ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LEON DĂNĂILĂ”, DARABANI, JUD. BOTOŞANI 

                     

DATA : 21 OCTOMBRIE 2022                    

LOCUL : SALA DE CLASĂ                           

SCOPUL PROIECTULUI : Cultivarea dragostei şi respectului pentru natură                  

OBIECTIVE :  

• dezvoltarea sentimentului de dragoste pentru natură;      

• cunoaşterea şi înţelegerea momentelor ce trebuiesc puse în practică în legătură cu sosirea 

toamnei;       

• formarea atitudinii de respect faţă de creaţie şi Creator;           

• stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;    

• stimularea iniţiativei personale a elevilor.                  

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE :                            

1. Organizarea unui spectacol literar-muzical cu prilejul sarbătorii roadelor bogate care să cuprindă:   

• cântece dedicate toamnei;         

• poezii;            

• scenete cu conţinut moralizator.        

Va fi desemnat „cel mai bun recitator, interpret şi actor” şi vor fi premiaţi. 

            

2. Evocarea momentului sărbătorii,, Toamna mândră, darnică,,  prin oferirea pe fond muzical a unei  

pălării cu frunze de toamnă ,, PRINTESA  PENTRU O ZI” şi a unui colier din frunze.  

                                                  

3. Organizarea unei expoziţii cu desene, colaje, coşuri de fructe dar şi servirea invitaţilor cu salată de 

fructe. 

                                

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :         

 Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă, în prezenţa părinţilor. Atmosfera de sărbătoare a 

fost creată prin decorarea clasei cu obiecte de artizanat şi lucrări ce simbolizează sosirea toamnei, 

dar şi dragostea pentru protejarea naturii.     

 În debutul activităţii, elevii, în paşi de dans, pe ritmul melodic al „Anotimpurilor” lui Vivaldi, 

au aşezat pe capul fiecărei mame pălăria  „PRINŢESĂ  PENTRU O ZI”, iar la gât le-au prins câte un 

colier din frunze. Fiecare copil a putut observa câte o lacrimă în colţul ochiului de mamă : erau 
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lacrimi de emoţie şi de bucurie. Activitatea a continuat cu versuri dedicate toamnei şi cântece 

specifice sărbătorii.   

 În final, mamele şi-au identificat proprii copii din expoziţia de desene „AUTOPORTRETUL” ce 

exista pe tablă, în mijlocul cărora era scris „ACEŞTIA SUNTEM NOI !” . Au servit salată de fructe şi suc 

proaspăt de zmeură !      

 Ne-am propus să întâmpinăm această sărbătoare aşa cum se cuvine : cu veselie, cu bunătate 

şi ospitalitate. Să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea pentru natură, dar mai ales 

recunoştinţa pentru CEL  care ne-a dăruit aceste bunătăţi, pentru CEL  care ne dăruieşte zilnic din 

darurile Sale cele bogate !      

 A fost o sărbătoare în care am simţit copiii vibrând la înălţimea momentului, conştientizând 

valoarea inestimabilă a Aceluia prin care au primit toate  darurile vieţii, adică : DUMNEZEU !!!. 

 Impactul activităţii a contribuit  la cultivarea sentimentului de dragoste pentru natură, 

pentru anotimpul belşugului , copiii cântând tuturor mamelor la final  „La mulţi ani !” şi ,,Toamna 

îmbelşugată,,  .  
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Pîrvulescu Cornelia 

 

MODALITĂŢI DE EDUCARE A UNOR COMPORTAMENTE ECOLOGICE ALE ELEVILOR 

                                                                                                                                       

Prof.înv.primar,Pîrvulescu Cornelia 

                                                                                                       Liceul Tehnologic Bâlteni,Gorj 

 

 “Cei care își petrec timpul în frumusețea și misterul naturii nu se simt niciodată singuri sau obosiți 

de viață.” – Rachel Carson 

Problemele ridicate de mediul înconjurător constituie la scară planetară una dintre preocupările cele 

mai stringente ale contemporaneităţii. 

De aceea,formarea conştiinţei şi comportamentelor ecologice sunt deosebit de importante pentru 

orice demers şcolar. 

Excursiile,vizitele şcolare,lecţiile în marea lor diversitate au menirea de a pregăti copiii prin latura 

cognitivă a adevărurilor despre natură. 

Prima latură a comportamentului ecologic priveşte ţinuta şi igiena personală,care pot fi controlate 

zilnic de învăţători,apoi referinţa şi controlate zilnic se instalează asupra clasei ,începând cu gradul 

de aerisire ,de curăţenie generală. 

Se pot institui şi responsabilităţi vizând controlul stării de igienă a spaţiilor de folosinţă colectivă.Cu 

ocazia ieşirii în natură,concretizarea noţiunii de comportament ecologic se face cu succes.Aici,la faţa 

locului ,copiii percep cel mai bine cum trebuie să se comporte  ca să nu aducă prejudicii naturii. 

În cazul vizitării peşterilor ,elevii vor trebui să respecte frumuseţea lumii subterane ,să nu distrugă 

stalactitele şi stalagmitele 

Ca şi în alte situaţii modelul învăţătorului nu trebuie să ne scape din atenţie. Atît timp cât cadrul 

didactic  are mereu grijă să insufle copiiilor regulile ce trebuie respectate cu stricteţe în natură atunci 

să fim liniştiţi că va fi bine. 

Personal ,am avut  foarte multe activităţi ecologice cu elevii mei încă din clasa pregătitoare,aceştia 

răspunzând mereu prompt şi participând cu mare bucurie la ele.Am organizat un proiect în care am 

discutat despre o acţiune de ecologizare şi protejare a mediului .S-au efectuat desene ,pictură ,colaj 

finalizat cu acţiunea de igienizare şi înfrumuseţare a terenului din curtea şcolii. 

Obiectivele urmărite au fost multiple: 

• dezvoltarea comportamentului de cunoaştere şi protejare a mediului înconjurător; 

• dezvoltarea comportamentului favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul 

înconjurător; 

• perceperea coerentă a mediului şi spaţiului. 

Formarea unei atitudini poizitive.Am desfăşurat acţiunea în luna mai ,timp de o 

săptămână.Evaluarea a constat în originalitatea lucrărilor,informarea precisă  şi prezentarea inedită. 

Pe această temă am putea discuta un timp nelimitat,dar mă opresc aici, cu speranţa că toţi copiii vor 

participa la astfel de activităţi menite să ocrotească mediul în care trăiesc şi trăim toţi. 

Bibliografie: 

„Cunoaşterea mediului înconjurător” suport didactic clasa I 
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Racoviță Adriana Violeta 

 

Importanța cărților și a lecturii în dezvoltarea copiilor 

 

 Cititul este o activitate care ajută la dezvoltarea copilului, iar părinții și profesorii sunt cei 

care îi pot face pe cei mici să o îndrăgească. Cu toate că tehnologia evoluează rapid, cartea nu a 

poate fi înlocuită cu ceva mai bun. Din studiile realizate s-a constatat că cititul are o importanță 

majoră în dezvoltarea copiilor încă din primele luni de viață contribuind la dezvoltarea creierului, a 

vocabularului – implicit a vorbirii, și la dezvoltarea logicii. Cititul este esențial pentru reușita în viață a 

celui mic. 

 Pionul principal în dezvoltarea copilului este mama, deoarece interacțiunea dintre mamă și 

copil vizează anumite procese la nivelul creierului prin intermediul cuvintelor. 

 Comunicarea este baza învățării, căci citindu-i copilului și interacționând cu el prin 

intermediul gesturilor și cuvintelor putem să-i provocăm o restructurare a creierului, acesta 

devenind mai empatic și având o dezvoltare cognitivă optimă. 

Fiecare cuvânt stimulează neuronii, iar când îl repetăm, are loc învățarea. 

Cititul aduce în viața copiilor multe beneficii, iar efectele lui sunt observabile pe termen îndelungat și 

de puține ori imediat. 

 Beneficiile pe care le aduce cititul sunt fundamentale pentru o dezvoltare armonioasă a 

organismului și a structurii creierului copilului, încă din primele luni de viață: 

 1. Este hrană pentru creier fiindcă cel mic va cunoaște mai multe lucruri, își va dezvolta 

creativitatea și imaginația și va deveni mai inteligent, iar capacitatea creierului de a memora se 

îmbunătățește. 

 2. Facilitează comunicarea, căci copilul va învăța tot mai multe cuvinte și expresii, va începe 

să înțeleagă însemnătatea lor și le va folosi în comunicare. 

 O carte bine aleasă, chiar și de povești este un ghid de idei, sfaturi, experiențe și mentalități. 

 3. Îmbunătățește concentrarea și atenția, fiindcă dacă tema prezintă interes pentru el, 

concentrarea asupra firului poveștii este mult mai accentuată și va reuși cu timpul să se deconecteze 

de ce este în jur și să se concentreze doar pe întâmplările din poveste. 

 4. Deschide mintea 

 Cititul creează viitori copii open-minded. Prin intermediul lecturii copilul interacționează cu 

moduri diferite de gândire, cu tipologii de personaje care au anumite trăsături pozitive sau negative, 

cu credințe și ideologii, cu noi emoții și trăiri prin prisma poveștilor. 

 Toate acestea îl ghidează spre acceptarea celorlalți așa cum sunt ei, devenind mult mai 

tolerant față de experiențele de viață care îl vor surprinde. 

 Un copil cu multe cunoștințe este un viitor adult cu o minte deschisă gata să învețe tot mai 

multe lucruri. 

 5. Antrenează memoria, lectura intervenind în dezvoltarea capacității de memorare, care se 

îmbunătățește cu fiecare poveste citită și îi va ține abilitatea de învățare mereu în mișcare și va 

antrena capacitatea creierului de stocare. 

 6. Este metodă de relaxare, deoarece prin lectură, mintea devine mult mai relaxată, se 

desprinde de lumea reală și intră în lumea fanteziei. 
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 Alegând poveștile pozitive, cu personaje frumos construite, el va putea trece din starea de 

agitație la pacea interioară. 

 7. Ajută la alegerea deciziilor corecte, deoarece în urma cititului și acumulării de cunoștințe, 

copilul reușește să vadă mai multe opțiuni în ceea ce privește luarea unei decizii. 

 8. Copilul devine ceea ce vrea să fie 

 Lectura îi poate schimba caracterul, căci identificarea lui cu anumite personaje poate să-i 

influențeze comportamentul și personalitatea. 

 Prin lectură copilul își poate schimba ideile, credințele, impresiile și modul de a gândi. 

 Merită să dai importanță cititului pentru că implicit dai importanță dezvoltării armonioase a 

copilului. 

 

Profesor Adriana violeta Racoviță 
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Dulcianu Elena Minodora 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: FENOMENUL BULLYING 

CLASA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: DULCIANU ELENA-MINODORA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ COLONEL CONSTANTIN LANGA - MIROSLAVA,  COMUNA 

MIROSLAVA, JUDETUL  IAŞI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 În prima săptămână din luna lui brumar, la clasa a IV-a B a avut loc activitatea cu titlul: 

Fenomenul Bullying. Elevii au urmărit două filmuleţe în legătură cu tema bullyingului, apoi au 

răspuns întrebărilor cadrului didactic (Tu cum ai fi procedat dacă făceai parte din grupul de băieţi? 

Ce ai fi făcut dacă erai Andreea?etc.). Doamna învăţătoare a prezintat clasei tipurile de bullying 

(verbal, fizic, social, cyber-bullying)  şi   originea comportamentului de tip bullying. Elevii au 

identificat mesaje anti-bullying şi ce pot face dacă sunt agresaţi sau sunt martori la un act de 

bullying. 

 Întreaga activitate s-a desfăşurat în sala de clasă, sub supravegerea şi îndrumarea doamnei 

învăţătoare.  

 

Scopul activităţii:. familiarizarea elevilor cu noţiunea de ,,bullying” 

 

Dintre obiectivele operaţionale amintim: să recunoască bullyingul în filmuleţele prezentate,  

să identifice tipurile de bullying, să identifice mesaje antibullying.  

 

Resursele: 

➢ materiale: laptop, TV, chestionare, foi albe, carioci, marker, aparat foto 

➢ bibliografice: 

• https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/ce-inseamna-de-fapt-bullying  

• https://www.youtube.com/watch?v=lJbhmDpj8wk&ab_channel=SalvatiCopiiiRomania  

• https://www.youtube.com/watch?v=F_ZmTwfe4Ek&ab_channel=gandiREfreshRomania  

• https://www.didactic.ro/cautare?x=18&y=4&search=bullying&page=3  

• https://www.twinkl.ro/  

 

Rezultate aşteptate: conştientizarea fenomenului de bullying şi stoparea acestuia 

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: activitate practică: O mână de ajutor; Fiecare copil este unic!; 

banner: SPUNE NU INTIMIDARII!; chestionar elevi 

 

Rezultate înregistrate: elevii s-au familiarizat cu fenomenul de bullying şi l-au identificat, în situaţiile 

prezentate; în acelaşi timp au înţeles că în situaţii de bullying trebuie sa ceară ajutorul unui adult, nu 

să se izoleze. 

 

https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/ce-inseamna-de-fapt-bullying
https://www.youtube.com/watch?v=lJbhmDpj8wk&ab_channel=SalvatiCopiiiRomania
https://www.youtube.com/watch?v=F_ZmTwfe4Ek&ab_channel=gandiREfreshRomania
https://www.didactic.ro/cautare?x=18&y=4&search=bullying&page=3
https://www.twinkl.ro/
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IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂŢII 

 


