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ALECU CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII – „Cu alai de frunze” (activitate integrata)  

CLASA I A  

CADRU DIDACTIC – Înv. Alecu Cristina 

UNITATEA ȘCOLARĂ – Școala Primară Teddybär Bucureşti  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Toamna este timpul recoltei, al adunarii roadelor, al simfoniei de arome şi culori.  

Mi-am propus sa observ ce știu copiii mei despre acest anotimp și să le îmbogăţesc 

cunoştinţele. Am planificat proiectul astfel încât să derulăm activităţi cât mai plăcute prin 

care copiii să înveţe prin descoperire,   

Organizarea activitații – amenajarea unui colț cu cât mai multe feluri de legume, fructe, 

frunze eîn culorile toamnei;  pregatirear materialelor și a mijloacelor necesare derulării 

activităţlor propuse. 

CLR –Citire imagini de toamnă, formulare de întrebă şrăspunsuri pe baza imaginilor 

prezentate. Memorizare poezia „Balada unui greier mic” de George Topîceanu. 

MEM – Observari spontane şi dirijate realizate î cadrul unei plimbăi în mijlocul naturii. De 

asemenea, am insoţit copiii în piata de fructe şi legume şi, după ce au cumpăt fructe, ne-am 

întors la şcoală, am făcut compot şi must. 

 MM –Cântece despre toamnă „Supa de zarzavat”, „Acum e toamnă, da!”, „Toamna”  

AVAP – Pictură „Cu alai de frunze”! Colaj „Toamna” :rupe și lipește hârtia creponata!  

La sfărşitul perioadei 21- 25 octombrie, când am realizat proiectul, am inbogăţit atât centrul 

tematic din sala de clasa, cât şi panoul clasei aflat pe hol. 
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ALEXE SONIA FLORENTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Tablou de toamnă” 

GRUPA: Spiridușilor –Mare C 

GRĂDINIȚA: Nr 268 ,București  

CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: Alexe Sonia Florentina 

SCOPUL: Consolidarea unor deprinderi specifice activitatilor practice ,în vederea realizării 

unor lucrări artistico-plastice,valorificând sentimente estetice si creativitate. 

OBIECTIVE: 

-Să realizeze lucrarea folosind tehnica lipirii; 

-Să aplice corect tehnica pe baza indicaților primate; 

-Să obtina o lucrare echilibrată și expresivă; 

-Să analizeze obiectiv lucrările pe baza criteriilor de evaluare enunțate de educatoare: 

respectarea spațiului de lucru, acuratețea și gradul de finalizare al lucrării dar și originalitatea 

lucrărilor. 

MATERIALE: modelul educatoarei , coli din carton vede,lipici ,desene realizate de copii cu 

peisaje de toamna,frunze, boabe de porumb, șervețele umede, panou . 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Se vor parcurge următoarele etape: 

-aerisirea sălii și pregătirea materialelor necesare; 

-prezentarea temei și a obiectivelor activității; 

-prezentarea modelului educatoarei; 

-prezentarea materialelor de lucru; 

-demonstrarea procedeelor de lucru; 

-încălzirea mușchilor mici ai mâinii; 

-executarea lucrării de către copii; 

-expunerea lucrărilor 

-evaluarea și autoevaluarea; 

-încheierea activității. 
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AMARINEI OANA ANDREEA  

GRĂDINIȚA NR 268, GR.MARE.C.  PROF.ALEXE SONIA FLORENTINA 

 

”RAPSODII DE TOAMNĂ” 

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

Tema proiectului tematic: “RAPSODII DE TOAMNĂ” 

Perioada: 3 săptămâni 

Nivel de vârstă:  I 

Propunător: prof Oana Andreea Amarinei 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „MIHAIL SADOVEANU”struct. Grădinița cu P.P. 

nr 29, Bacău 

ARGUMENT 

Cunoașterea mediului reprezintă un domeniu important în dezvoltarea armonioasă a 

preșcolarului, îmbogățindu-l cu informații, noțiuni depre anotimpuri, starea vremii, plante, 

animale și contribuie la cultivarea unor atitudini și sentimente precum: responsabilitatea, 

respectul, grija și ocrotirea față de mediul înconjurător. 

 Resurse umane: educatoare, copii, părinți 

Resurse materiale: eșarfă, prezentări Power Point, calculator, abțibilde colorate, jucărie cu 

lumini, fișe de colorat, imagini cu legume, păpușă, creioane colorate,  coșulețe, fișe de lucru, 

legume, nuci, castane, săculeț, roșia veselă, plastelină, planșete, microfon de jucărie, boxe, 

cuburi, hârtie colorată, laptop, lego, cărți de colorat, imagini despre toamnă, imagini 

îmbrăcăminte, mașinuță,frunze, lupă, crizanteme, fructe de toamnă. 

Perioada de derulare: 30 sept –19 oct 2019 
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INVENTAR DE PROBLEME  

CE ȘTIM CE NU ȘTIM 

- ne place toamna; 

-care sunt fructele și legumele de 

toamnă; 

-toamna cad frunzele; 

-toamna aduce ploi; 

-toamna începe grădinița; 

-ce mâncăruri gustoase putem pregăti cu legumele 

de toamnă; 

-care sunt părțile componente ale unei flori; 

-îmbrăcămintea specifică anotimpului toamna; 

-lunile de toamnă; 

-unde pleacă păsările; 

-rolul fructelor și legumelor în alimentație. 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului 
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

FORMA DE DESFĂȘURARE a unei activități din Proiectul Tematic : concurs 
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ANDREI DALILA 

TEMA ACTIVITĂȚII: De vorbă cu bunicii noștri…  

CLASA: a II-a A  

CADRU DIDACTIC: Andrei Dalila 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Șerban Vodă 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOP: 

 Conștientizarea elevilor asupra alimentației sănătoase bazate pe consumul de fructe 
și legume proaspete, dar și a celor conservate în bucătăria familiei; 

 Creșterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale, 
pregătite acasă și despre combaterea risipei de alimente; 

 Colaborarea cu bunicii elevilor, în vederea creșterii consumului de legume și fructe, 
îndeosebi proaspete. 

La acestă dezbatere au participat 23 de elevi și 12 bunici materni/paterni ai elevilor. 

Acttivitatea a durat 2 ore. 

La început am pregătit cu elevii locul de desfășurare a locului din sala de clasă unde să 
stăm ”de vorbă cu bunicii”. Toți elevii au creat decorațiuni pentru spațiul de desfășurare, 
fiind foarte implicați ca totul să iasă bine. Am scris bilete – invitație, pe care le-am trimis 
bunicilor. 

Am primit invitații, pe bunicii disponibili, deoarece orice bunic ar dori să cunoască mediul 
de studiu al nepotului său, să participe alături de nepotul său și să își transmită experința de 
viață colegilor nepotului. 

Activitatea a început cu intonarea unei melodii cunoscute și adecvate momentului:  
Toamna”, muzica N. Lungu. 

Dialogul dintre elevi și invitați, coordonat discret de doamna învățătoare s-a desfășurat 
într-o atmosferă de pasiune, curiozitate, emoție și implicare. Bunicile și bunicul participanți 
ne-au relatat despre importanța alimentației în viața noastră, pentru a fi cât mai sănătoși. 
Apoi ne-au sfătuit să mâncăm cât mai des legume și fructe în stare proaspătă, iar atunci când 
”nu este vremea lor”, am aflat că tebuie să le conservăm în bucătăria familiei.  În continuare, 
ne-au avertizat și asupra faptului că trebuie să fim curați pe mâini când mâncăm, dar ceea ce 
este mai important este faptul că fructele și legumele proaspete trebuie să fie bine spălate, 
apoi curățate (dacă este necesar) și iar spălate. Dar bunicul ne-a împărtășit și ne-a învățat 
despre cum ”să facem piața”. 

Bunicii și ajutoarele lor, nepoții, dar și colegii acestora (a căror bunici nu au putut 
răspunde invitației), au umplut borcanele cu murături și au pus lichidul pentru conservare. S-
a hotărât ca toate borcanele să fie vândute la târgul de Crăciun, o tradiție minunată a școlii 
noastre.  

Înainte de activitate, elevii au pregătit diplomele de participare pentru bunicii prezenți la 
activitate. De asemenea, ne-am gândit să le oferim cadou câteva etichete pentru borcanele 
din cămara lor, pe care le-am cules din surse deschise. Doamna învățătoare a împărțit planșe 
cu decorațiuni de toamnă, iar elevii le-au decupat și  le-au oferit bunicilor, ca ornamente 
pentru cămara cu bunătăți a familiei. Bunicii care au rămas acasă vor primi și ei etichete și 
decorațiuni din partea nepoților. 

Bucuria a fost mare, și de o parte, și de cealaltă, iar eu am considerat că scopul propus a 
fost atins 100%. 
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Familiile au hotărât să lase la școală, pentru a fi degustate de copii, toate legumele și 
fructele care se pot mânca în stare proaspătă. 

Plecarea acasă s-a desfășurat pe acordurile melodiei ”A,a,a, acum e toamnă, da!”. 
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ANDRIEŞ MIHAELA-JOSEFINA 

TEMA PROIECTULUI: “TOAMNA, ZÂMBET ȘI CULOARE!”  

GRUPA: GRUPA MIJLOCIE – “PEŞTIŞORII”  

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘC. ANDRIEŞ MIHAELA-JOSEFINA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA SFÂNTA AGNES 

DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ- ,,BORCANUL CU LEGUME,, 

SCOPUL  ACTIVITĂŢII  : 

Îmbogăţirea  cunoştinţelor  despre  materiale  şi  caracteristicile  lor ,  precum  şi despre  
utilizarea  de  tehnici  de  lucru  necesare   prelucrării  acestora  în  scopul  realizării  unor  
produse  simple ; 
Dezvoltarea  simţului  practic  şi  estetic ; 
Dezvoltarea   încrederii  în  forţele  proprii. 
  - Voi  asigura  condiţiile  necesare  pentru  desfăşurarea  activităţii : 
  - aerisirea  sălii  de  grupă ; 
  - aranjarea  mobilierului , distribuirea  materialului  didactic; 
  - intrarea  ordonată  a  copiilor  în  sala  de grupă. 
Captarea ateniției o voi face  printr-o  scurtă  conversaţie  cu  copiii : 
Este  toamnă,  soarele  ne  trimite  razele  lui  blânde  şi  aurii,  natura  ne  răsplăteşte  cu  
darurile  sale, cu legumele gustoase și pline de vitamine;  covorul  de funze  ruginii  îmbracă  
pământul,  pomii  ne  dăruiesc  roade  gustoase  şi  un  curcubeu  de  frunze  multicolore .  
M-am  gândit  să  surprindem  şi  noi  un semn  al  anotimpului  toamna ,  vreţi ?  
Cu  ajutorul  materialelor  de  pe  mese  vom  realiza  borcanul cu legume. 
Voi  repeta  tema  activităţii  cu  1-2  copii  pentru  fixarea  ei. 
Voi  cere  copiilor  să  denumească  ustensilele  de  lucru  de  pe  mese.  Voi  explica  copiilor  
că  pentru  realizarea  acestei  lucrări  vom  folosi  legumele pictate în ziua anterioară şi lipici. 
Explic  şi  demonstrez  modul  de  lucru  :  luăm  în  mâna  dreaptă  lipiciul  şi  întindem  pasta  
de  lipit  pe  spatele legumelor, după care le lipim în interiorul borcanului, apăsăm  bine  
pentru  fixare. Voi  prezenta  copiilor  modelul  realizat  de  mine,  insistând  asupra  
tehnicilor  de  lucru. 
De asemenea trebuie să aveţi mare grijă când întindeţi lipiciul, să nu puneţi prea mult că se 
va murdări foaia şi nu va mai fi la fel de frumoasă lucrarea. Voi  realiza  cu  copiii  câteva  
exerciţii  de  încălzire  a  muşchilor  mici  ai  mâinilor  :  „închidem  şi  deschidem  pumnii,  
batem  palmele  sus,  facem  acoperiş,  cântăm  la  pian,cântăm la chitară, la vioară etc.”  
Urez  copiilor -  „Spor  la  lucru !”,  după  care  se  va  trece  la  realizarea  temei  de  către  
copii. 
În  timpul  executării  temei  voi  pune  un  fond  muzical. 
Voi  supraveghea  îndeaproape  activitatea  copiiilor,  voi  trece  pe  rând  pe  la  fiecare  copil  
şi  voi  da  explicaţii  suplimentare  acolo  unde  este  nevoie. 
Voi  cere  copiilor  să  explice  tehnicile  de  lucru  şi  materialele  pe  care  le-au  folosit  
pentru  realizarea  temei. O  vom  face  prin  aprecieri  verbale  privind  realizarea  temei. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 17 

Vom  expune  lucrările,  copiii  vor  fi  antrenaţi  în  analiza  lucrărilor  proprii   şi  pe  cele  ale  
colegilor. Voi  face  aprecieri  asupra  comportamentului  copiilor  pe  parcursul  activităţii și 
la final toți copiii  vor  fi  recompensaţi. 
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ANDRONIC OANA 

TEMA ACTIVITǍŢII: „Carnavalul Toamnei” 

CLASA/ GRUPA: Mijlocie 

CADRUL DIDACTIC: Profesor ȋnv. preşcolar Andronic Oana 

UNITATEA ŞCOLARǍ:  Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII:  

Le propun copiilor să realizăm  coroniţe pentru a putea merge la carnaval ȋmpreună cu zâna 

Toamnă. Se face intuirea materialului pus la dispoziţie (coroniţa, frunze din natură, lipici). Ȋn 

continuare, fixăm regulile ce trebuie respectate pe parcursul desfăşurării activităţii: 

● să utilizeze cu grijă lipiciul, pentru a nu murdări hăinuţele, măsuţele şi coroniţa; 

● să lipească frunze pe coroniţă pentru a o ȋnfrumuseţa. 

Copiii lipesc frunzele puse la dispoziţie, fiecare exprimându-şi originalitatea ȋn felul său. Se 

lucrează pe un fond muzical cu cântecele de toamnă. După  ce am terminat de realizat 

coroniţa, am ajutat-o şi pe Zâna Toamnă să se pregatească de carnaval. 

La sfârşitul activităţii, ȋmpreună cu Zâna Toamnă facem aprecierea lucrărilor, individual şi 

colectiv, apoi realizăm fotografii, bucurându-ne de rezultatul muncii noastre. 
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ANGHEL ELENA - ANGELICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ – Frumusețile toamnei 

CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: ANGHEL ELENA - ANGELICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MÂRZĂNEȘTI, JUD. TELEORMAN 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

La începutul activității elevii au vizionat diverse materiale PPT  cu imagini despre 
toamnă, în urma cărora s-a purtat un dialog referitor la principalele caracteristici ale acestui 
anotimp, schimbările care au loc în natură, lunile de toamnă, justificarea faptului că toamna 
este un anotimp plin de culoare și bogăție. 

 Elevii au adus cărţi cu poezii despre toamnă. Fiecare a citit în  faţa  clasei o poezie. S-
a studiat dicţionarul pentru explicarea unor cuvinte necunoscute. 

Folosind diverse tehnici de realizare a compozițiilor plastice și plini de entuziasm, 
elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială nr. 1 Mârzănești, județul Teleorman, au dat frâu 
liber imaginației creatoare, redând printr-o paletă bogată de culori, chipul toamnei, 
anotimpul bogăției. 

Astfel, ei au realizat diverse creații plastice folosind atât acuarele, cât și creioane 
colorate, pentru a ilustra frumusețile anotimpului în care ne aflăm, un anotimp plin de 
culoare și veselie. 

În continuarea activității dedicate anotimpului toamna, folosind colajul ca tehnică de 
creație plastică, elevii au realizat „Ghirlanda toamnei”. Ei au primit diverse elemente 
specifice toamnei, frunze de diverse forme și mărimi, ciuperci, dovleci, ghinde, pe care le-aau 
colorat, le-au decupat, apoi le-au lipit sub forma unei coroane, realizând o lucrare colectivă. 

Frumusețile toamnei au fost ilustrate și muzical, prin cântecele care au animat 
activitatea și pe care elevii le-au învățat la orele de Muzică și mișcare: „Bate vântul frunzele”, 
„Cântecel de toamnă”, „A, a, a, acum e toamnă, da!” etc. 

Încercând realizarea unui aritmogrif cu titlul „TOAMNA” care a fost scris pe tablă, 
elevii au propus cuvinte care au legătură cu toamna și care să înceapă cu fiecare literă din 
acest cuvânt. 

Astfel, au fost alese și scrise cuvintele: 
 
TRISTĂ 
ORNAMENTE 
ARDEI 
MERE 
NORI 
ARĂMIU 
 
Fiecare elev a primit câte o frunză galbenă pe care a scris o propoziție despre 

anotimpul toamna. Toate frunzele au fost lipite pe crengile unui copac uriaș afișat la tablă.  
Rezultatele acestei activități au fost pe măsura muncii depuse și a sentimentelor 

investite. 
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Elevii au fost cei care au apreciat și au evaluat lucrările, dovedind că pot fi creatori de 
frumos. Activitatea s-a încheiat cu o expoziție cu lucrările elevilor, iar eforturile depuse de 
elevi au fost răsplătite prin diplome. 
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ANTONIE MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „TOAMNĂ, DOAMNĂ RUGINIE” 

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC:  

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC „JUSTINIAN MARINA” 

                                            B-LE OLĂNEȘTI 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII             

Natura viu colorată în această perioadă a anului îți încântă privirea și sufletul ,stimulând în 
noi simțul creativ. 

De aceea, am propus elevilor să valorificăm frumusețile și bogățiile ei,prin realizarea unor 
lucrări originale, care să pun în valoare potențialul creativ al fiecărui elev în parte. 

Pentru captarea atenției am folosit „ciorchinele”, pornind de la cuvântul toamna. 

Etapa I 

Elevii au desenat chipul/imaginea toamnei, lucrarea fiind însoțită de enunțuri sugestive. 

Etapa a II-a 

     Elevii au realizat animale,chipuri de oameni din frunze presate,vază de flori,chip de om din 
dovleci,rame de tablou din semințe. 

Evaluarea s-a efectuat utilizând metoda “Turul galeriei”.Pe parcursul activității s-au audiat 
“Cântecul toamnei”, “A ruginit frunza din vii”. 

Natura viu colorată în această perioadă a anului îți încântă privirea și       sufletul,stimulând în 
noi simțul creativ. 

De aceea, am propus elevilor să valorificăm frumusețile și bogățiile ei, 

prin realizarea unor lucrări originale, care să pună în valoare potențialul creativ al fiecărui 
elev în parte. 

Pentru captarea atenției am folosit „ciorchinele”, pornind de la cuvântul “toamnă“. 

Etapa I  

Elevii au desenat chipul/imaginea toamnei, lucrarea fiind însoțită de enunțuri sugestive. 

Etapa a II-a 

Elevii au realizat animale,chipuri de oameni din frunze presate,vază de flori, decorațiuni de 
toamnă.Evaluarea s-a efectuat utilizând metoda “Turul galeriei”.Pe parcursul activității s-au 
audiat “Cântecul toamnei”, “A ruginit frunza din vii”. 
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ARGHIRE GEORGIA OANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna, doamna ruginie 

CLASA/GRUPA: IB 

CADRU DIDACTIC: Arghire Georgia Oana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Elena Doamna, Tecuci 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Această toamnă blândă si caldă, mai caldă decât speram, ne inspiră pe toti. M-a 

inspirit si pe mine și … împreună cu elevii din clasa mea, și cu părinții acestora, am desfășurat 

o activitate la AVAP în care am realizat obiecte în “culorile toamnei”. 

 Am început cu o audiție muzicală, A ruginit frunza din vii, apoi am  purtat discuții 

referitoare la anotimpul toamna, punând accent pe culorile toamnei, semnele toamnei, 

roadele toamnei…  

 Le spun elevilor că astăzi, la ora de AVAP, vom realiza o sperietoare, un tablou, 

dovleci, umbrela toamnei, pălăria toamnei, vom picta. În realizarea acestor obiecte  vom 

folosi materiale din natură (frunze de porumb, crengi), hârtie colorată, hârtie creponată, 

carton duplex, carton colorat, acuarele, carioci. Pentru ca totul să fie mai frumos, alături de 

copii vor fi părinții acestora care îi vor ajuta și îndruma în realizarea lucrărilor.  

Pe parcursul orei se dau explicații, îndrumări, se urmăreşte bunul mers al activităţii. 

Lucrările realizate vor fi expuse în fața clasei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 26 

ARINTON AURICA MITRIȚA 

FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: Magia toamnei 

Clasa  I  A 

CADRUL DIDACTIC: ARINTON AURICA MITRIȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI 

ARGUMENT 

Toamna este un anotimp plin de magie. Ea ne farmecă cu frumusețile ei, dar și cu roadele 

bogate. Miresmele toamnei ne îmbie. Pomii sunt încărcați cu pere parfumate, mere zemoase 

și gutui pufoase, iar strugurii savuroși colorează dealurile.Perentru a sărbători cum se cuvine 

acest anotimp darnic, am propus elevilor o serie de activități. 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor despre toamnă; 

 Sensibilizarea copiilor în fața frumuseților naturii; 

 Conștientizarea necesității consumului de fructe și legume și adoptarea unui stil de 

viață sănătos; 
OBIECTIVE 

 Formarea capacității de a percepe și de a aprecia frumosul din jurul nostru; 

 Realizarea unor lucrări în acord cu tema propusă; 

 Realizarea unor meniri sănătoase pe bază de fructe și legume; 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI 

 Recitarea unor poezii despre toamnă;  

 Audiții muzicale și interpretarea unor cântece despre toamnă; 

 Realizarea unor compoziții cu tema  Magia toamnei. 

 Plantarea crizantemelor în grădina școlii. 
PRODUSUL  FINAL 

Expoziție cu lucrările elevilor, concurs de pictură, grădina școlii; 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 

Turul galeriei, expoziție, premierea lucrărilor deosebite. 
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AZAMFIREI MARINCA DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Darurile toamnei “  

CLASA: pregatitoare 

CADRU DIDACTIC: Azamfirei Marinca Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic “Clisura Dunării “ 
                                    Școala Gimnazială “Alexandru Moisi “ 
                                     Loc.Moldova Nouă;Jud.Caraș Severin 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:        
                                                                                                                                    

            Activitatea a avut ca scop imbogățirea  cunoștințelor  micilor școlari referitoare la 
anotimpul toamna ( modificările din natură,frumusețea și bogăția acestui anotimp-
fructe,legume,flori și culori) și educarea capacității acestora de a proteja și respecta natura. 
            În debutul activității au fost  adresate părinților câteva cuvinte  de mulțumire pentru 
implicarea deosebită în decorarea sălii de clasă.In cadrul acestei activități s-a a urmărit 
inveselirea atmosferei prin diverse jocuri și activități distractive. Elevii,alături de părinții lor, 
au realizat diverse jucării din fructe și legume de toamnă. Imaginația tuturor și-a lăsat 
amprenta unică în fiecare gest și gând.Atât copiii,cât și părinții au arătat un mare interes 
pentru activitatea desfășurată care s-a finalizat cu lucrări minunate și neașteptat de creative 
și frumoase Indicațiile cu privire la realizarea jucăriilor nu au fost restrictive, dimpotrivă, 
creativitatea a fost cea solicitată în această activitate, de aceea atmosfera pe parcursul 
activității a fost una destinsă, de bunăstare, interes și distracție.La sfârșitul activității toți cei 
implicați au fost foarte mulțumiți de rezultate și încântați de acest tip de activitateToate 
lucrările realizate  au fost apoi evaluate de un juriu format din cadre didactice,părinți și elevi 
ai altor clase din școală  
             A urmat programul artistic pregătit cu elevii –poezii 
 despre fructe și legume de toamnă, cântecele despre toamnă. Pe tot parcursul activității pe 
perete a rulat o prezentare PowerPoint cu peisaje superbe de toamnă si aspecte din 
activitățile  desfasurate cu elevii care au avut ca temă anotimpul toamna.. 
             In continuare a fost vizitată  expoziția cu  lucrările 
realizate de elevi   folosind diferite materiael din natură. 
Aceste lucrari au fost expuse panoul clasei, înveselind privirile și in cadrul altor ore 
desfășurate in clasă. 
        Spre finalul activității fiecare elev a extras un bilet de tombolă dintr-un săculeț, a primit 
borcanul cu numărul de pe bilețel drept premiu de participare la carnaval și o diplomă. 
           Înainte de plecare a fost  oferită părinților câte o  crizantemă din hârtie, simbol al 
toamnei. 
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BALAN MARIA 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: Festivalul toamnei 

 GRUPA: Mijlocie: „Ingerasii”  

CADRU DIDACTIC: Profesor învăţământ preşcolar: Balan Maria  

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prlungit,,Sfănta Agnes,, 

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 Farmecul toamnei, al culorilor şi bogăţiilor sale ne-au uimit privirile, ne-au îmbogăţit 

sufletele şi minţile cu sentimente de admiraţie în faţa naturii şi a frumuseţii sale. Pe 

parcursul a patru săptămâni am desfăşurat activităţi outdoor: plimbări în natură pentru 

observarea directă a fenomenelor şi aspectelor de toamnă, cu colectare de materiale, 

urmate de memorizări, pictură, modelaj, învăţare de cântece şi jocuri muzicale dedicate 

anotimpului toamna. Cu mare drag şi bucurie am propus părinţilor activitatea Festivalul 

toamnei.„Toamna este frumoasă!”, „Toamna este bogată!”, „Toamna este colorată!”, 

„Toamna este parfumată!” sunt cuvintele cu care a debutat activitatea într-un frumos decor 

de toamnă, în sala de grădiniţă. Toamna este un anotimp plin de culoare care oferă fiecăruia 

inspirație, de la mic la mare. 

Activitatea a fost gândită luând în considerare faptul că părinții reușesc din ce în ce mai puțin 

să petreacă timp de calitate cu copiii lor și ne-am gândit să dăm o mână de ajutor acestora, 

ținând cont că petrecerea timpului împreună este un lucru foarte important pentru copii, dar 

și pentru părinți. După multe activități în cadrul cărora copiii au învățat și și-au reamintit 

lucruri despre anotimpul toamna, am conceput această activitate ce va umple sala de grupă 

cu creativitate și bunăstare . Părinții s-au prezentat la ora stabilită, s-au așezat langă copii și 

au primit cu nerăbdare indicațiile educatoarelor.  În prima parte copiii au recitat poeziile de 

toamnă învăţate, au intonat cântece de toamnă, jocuri muzicale şi au spus ghicitori despre 

legume, fructe, flori de toamnă. 

Partea a doua a activităţii s-a desfăşurat împreună cu părinţii pentru petrecerea unui timp de 

calitate. Toți copiii și părinții au arătat un mare interes pentru activitatea pe care am 

desfășurat-o și care s -a finalizat cu lucrări minunate și neașteptat de creative și frumoase. 

Indicațiile cu privire la realizarea coronițelor nu au fost restrictive, dimpotrivă, creativitatea a 

fost cea solicitată în această activitate, de aceea atmosfera pe parcursul activității a fost una 

destinsă, de bunăstare, interes și distracție.  Au realizat „Coronițe din flori, , discutând cu 

copiii despre anotimpul toamna. Atât copiii, cât şi părinţii au fost foarte implicaţi, 

bucurându-se de lucrul făcut împreună..  
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La sfârșitul activității toți cei implicați au fost foarte mulțumiți de rezultate și încântați de 

acest tip de activitate. Înainte de plecarea acasă toți cei ce au participat au fost invitați să 

savureze o plăcintă cu dovleac, pentru a simți gustul dulce și aromat al toamnei bogate. 

Activitatea a fost un succes, scopul acesteia a fost atins: îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 

despre anotimpul toamna, implicarea părinţilor în activităţile din grădiniţă. 
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BAMIOPOL LAURA EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna este pretutindeni - Autumn is everywhere 

CLASA: a III a  

CADRU DIDACTIC: Bamiopol Laura Emilia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Brăila 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Elevii clasei a III a au avut parte de activități interdisciplinare, combinând în mod 

armonios, frumos și util limba engleză cu  limba română, în cadrul unui proiect dedicat 

toamnei. Scopul acestui proiect a fost ca elevii să identifice schimbările survenite în natură, 

în anotimpul toamna, în limba engleză. Elevilor le-a fost prezentată o schiță a unui copac, 

alături de denumirea părților acestuia în limba engleză. După ce au identificat fiecare parte 

componentă a unor copaci dintr-un parc, elevii au fost împărțiți în patru grupe. Elevii au avut 

ca sarcină sa deseneze un copac specific fiecărui anotimp și să scrie părțile componente ale 

copacului în limba engleză.  

 Următoarea activitate a constat în realizarea unei scurte analize a unei frunze de 

toamnă, în limba engleză. Astfel, elevii au identificat culoarea, forma, mărimea acesteia și au 

precizat ce poate încăpea pe fiecare frunza aleasă de către aceștia.  

 Ultima activitate a proiectului a constat în realizarea unui mic proiect, în care elevii au 

desenat și descris planeta, țara, orașul și strada lor. Formele geografice întălnite în țara lor 

au fost și ele surprinse în desenele făcute de aceștia ,cu mare interes și plăcere.  

 Astfel, îmbinând limba română și limba engleză, elevii au conștientizat schimbările 

climatice și nu numai , ce apar în anotimpul toamna, realizând în același timp și frumoase 

proiecte cu tematică tomnatică.  
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BĂRĂIAN-SURD STANCA 

TITLUL PROIECTULUI:  TOAMNA PRIN OCHI DE COPIL 

CLASA: I A  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. rimar BĂRĂIAN-SURD STANCA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIȘ” TURDA, JUDEȚUL CLUJ 

ARGUMENT:  

Pentru fiecare dintre noi toamna are o altă însemnătate.  De la culesul roadelor, 

reînceperea școlilor, vreme rece, plecarea păsărilor călătoare la plimbări lungi pe covoare 

multicolore, la copaci ruginii care te îndeamnă la melancolie și visare. Toamna e un anotimp 

special pentru culorile în care se îmbracă natura. Trebuie să le prezentăm copiilor frumosul 

din natură, să îi îndemnăm să se exprime prin culoare, să le dezvoltăm simțul artistic și gustul 

pentru frumos. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
 Dezvoltarea sensibilității cromatice și consolidarea deprinderii de a utiliza diferite 
tehnici de pictură în realizarea unei compoziții plastice; 
 Stimularea posibilității de exprimare liber-creativă a impresiilor, emoțiilor, trăirilor 
legate de anotimpul toamna. 
 
OBIECTIVE: 
Realizarea de creații plastice și creații literare adecvate temei 
Stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de lucrări plactice folosind tehnici 
diferite (amprenta, pata de culoare) 
Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin realizarea unei expoziții cu lucrări inspirate din 
anotimpul toamna.  
 
ACTIVITĂȚI: 
 

 Pădurea toamna-pictură realizată prin tehnica amprentei 
 Frunze și melci –modelarea melcilor din plastilină 
 Peisaj de toamnă-compoziție liberă 
 Când vine toamna...- scrierea unei strofe despre anotimpul toamna 

 
MATERIALE: coli albe, creioane, acuarele, pensule, frunze, castane 

PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice, versuri despre anotimpul toamna 

REZULTATE SCONTATE: Implicarea tuturor elevilor în activități, realizarea lucrărilor plastice și 

a creațiilor literare.. 

EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări. 
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        Când vine toamna în pădure                              Fructe multe și legume 

        Cad frunzele mereu, mereu.                               Am cules acum în coș, 

        Covorul moale se așterne                                   Le aduce toamna toate 

        Ușor, ușor sub pasul meu.                                  Să fii copil sănătos! 

                 (Bodocan Diana - cls. I A)                                  (Totu Daniel - cls I A) 

         

 

                 De frig, de ploaie și de brumă           Când în prag sosește toamna, 

                 Trec păsărelele în stol,                       Se aude-un clopoțel. 

                 Spre țări mai calde se îndreaptă         El vestește-n lumea toată 

                 Și lasă toamna-n urma lor.                Că sunt iarăși școlărel. 

                             (Cepoiu Maya  cls. - I A)                       (Hegheș Alexandru – cls I A) 
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BLEJAN MARIA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna cea bogată 
CLASA/GRUPA: Grupa mare 
CADRU DIDACTIC: Blejan Maria Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P.Phoenix,Craiova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Întâlnirea de dimineaţă începe cu salutul, realizându-se prin intermediul versurilor: 
                        “Dimineaţa a sosit 
                        Toţi copiii au venit! 
                       În cerc să ne adunăm 

                        Frumos să ne salutăm.” 
Salutul: La semnalul dat, copiii se adună în cerc cu educatoarea pentru a se saluta: „Bună 
dimineaţa, fructelor!  Bine aţi venit la grădiniţă! Astăzi veţi fi fructele anotimpului de toamnă. 
De aceea am ți o surpriză pentru voi. Sunteți curioți să vă spun despre ce este vorba? Tema 
noastră de astăzi se numeşte ,,Bogăţiile Toamnei”. 
Fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. Ultimul copil va saluta educatoarea, 
care la rândul ei va saluta copiii: ,,Bună dimineaţa, fructelor!”. 
Se face prezenţa: „Fructele sunt astăzi la grădiniţă?”  Se va stabili împreună cu copiii ziua 
săptămânii şi anotimpul, aspectele vremii din acea dimineaţă. 
Noutatea zilei: 
Voi prezenta copiilor un coș lăsat de la Zâna Toamnă în care se află materialele ce vor fi 
folosite la activitate. Le explic obictivele si sarcinile de lucru. Voi intui împreună cu copiii 
materialele. 
“Pentru că sunteţi fructe, astăzi vom realiza o fișă de lucru prin metoda ,, unirea punctelor 
pentru descoperirea imaginii” şi metoda „recunoașterii culorii corecte pentru fiecare fruct 
din fișă”  cu ajutorul materialelor de  la centrul știinţă  şi artă vom realiza si descoperi fructele 
de toamnă, după care vom învăța să le desenăm corect și fără a depăși spațiile. 
CENTRE DESCHISE: 
La centrul BIBLIOTECĂ: Codita mărului -Copii unesc punctele și să realizeze codița mărului 
(linia oblică) pentru a descoperi imaginea 

La centrul ARTĂ: copii vor avea pe măsuțe materialele necasare desfășurării activității 
(creioane colorate, fișele de lucru) pentru a colora fructele lor preferate. 

Copiii îşi vor alege centrul de interes şi vor încerca să ducă la bun sfârşit sarcinile pe care le au 
de îndeplinit. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face curat la locul de joacă. 
Tranziţie: copiii  se vor grupa pentru activităţile pe domenii experienţiale. Cu ajutorul unor 
cartonașe/margele colorate ( rosu-pentru bibliotecă, albastru-pentru artă, verde-pentru jocul 
senzorial) pe care ei le aleg dintr-un bol, ne îndreptăm către centrul ales. 
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BLIDAR CODRUȚA  

TEMA ACTIVITĂȚII : „TOAMNĂ – BOGĂȚIE ȘI CULOARE „ 

CLASA :  a II-a C   

 CADRU  DIDACTIC : prof. înv. primar CODRUȚA BLIDAR 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

Activitate integrată 

        Toamna aurie                                                    Toamna  răcoroasă 

  A venit toamna cețoasă,                                        A venit acum și toamna, 

  Frunzele au ruginit,                                              S-au copt strugurii în vii, 

  Vremea este răcoroasă,                                        Carele sunt mari și pline 

  Florile s-au veștejit.                                              Urcă spre gospodării. 
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BODRIHEIC ANA EMILIA 

PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL „LUMEA MISTERIOASĂ A CĂRȚILOR” 
 

                                                      Prof. înv. primar , BODRIHEIC ANA EMILIA 

                                         LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA 
 
Activitatea principală a proiectului este conştientizarea importanţei lecturii în viaţa 

copiilor şi adulţilor prin desfăşurarea unor acţiuni  cât mai diverse. Prin acest proiect dorim 
să dezvoltăm capacităţi de comunicare şi interrelaţionare între elevi, să arătăm copiilor că ei 
toţi, indiferent de religie sau rasă, doresc să se joace, să înveţe, să se bucure de tot ce-i 
înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-
un climat de stabilitate şi de bună înţelegere. 

ARGUMENT 

         Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură. Cartea reprezintă cel 
mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, având în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte 
pe care le  păstrează intacte un timp nedefinit. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură 
sistematică a individului şi implicit a societăţii. Ea e comoara fără de preţ în care unii îşi 
adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca alţii să le poată folosi în voie. 
         În cărţi căutăm răspuns la problemele vieţii, din paginile lor învăţăm rostul, cum să 
luptăm pentru realizarea unui vis. 
         Cartea ne oferă prilejul de a ne opri asupra unui citat pe lângă care am trecut poate în 
grabă uneori, dar simţim nevoia să revenim, să medităm, să o reluăm.  
         „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura îi 
satisface această pornire, îl încântă (...). A ieşi din lectură cu stimă pentru om, acesta este 
secretul marilor literaturi pentru copii şi tineret.” (George Călinescu) 
          Manevrarea cărţilor, folosirea corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în 
procesul învătării. De aici porneşte de fapt contactul cu cartea, cu lectura în general. Cu cât 
cartea este mai bine păstrată, cu atât interesul copiilor pentru ea, creşte! 
          Contactul cu biblioteca de la vărsta şcolară este esenţială.. Copiii iau contact cu cărţile 
care li se adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, învaţă 
să împrumute o carte şi nu în ultimul rând învaţă să fie responsabili pentru lucrurile 
împrumutate. 
Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură 
comunicaţională şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o 
transforme, să se cunoască pe sine, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi 
gândurile şi sentimentele într-un limbaj, bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere 
gramatical. 
          Acest univers mirific trebuie descoperit de şcolari prin parcurgerea unor teme 
interesante, bogate în conţinutul informaţional, cu valenţe formative capabile să readucă în 
conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei. 
      Scopul proiectului: 
      Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă  în vederea dezvoltării şi 
activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. 
     Obiectivele specifice ale proiectului: 
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- stimularea gustului pentru lectură;  
- educarea unei atitudini pozitive care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă 

de carte şi faţă de cuvântul scris;  
- creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur 

pentru copil; 
- valorificarea cunoştinţelor literare prin intermediul propriilor creaţii; 
- diseminarea rezultatelor proiectului desfășurat în  unitatea școlară, într-un interval 

de 3 luni. 
Tipul activității principale din cadrul proiectului:  expoziţie  
Domeniul în care se încadrează proiectul:  Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 
Locul și perioada de desfășurare a activității : sala de clasă, biblioteca şcolii, biblioteca 
comunală, 
septembrie, octombrie, noiembrie, an şcolar 2019/2020 
 Număr participanţi la proiect: 38 
Proiectul este cu participare:  directă   
REZUMATUL PROIECTULUI: 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 34 de elevi- 2 cadre 
didactice; 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;(direcți: unitățile implicate, cadrele didactice și 
elevii/ indirecți: părinți, comunitatea, vizitatori ai site-urilor de specialitate). 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
1.  Constituirea echipei proiectului - pregătirea lansării şi implementării proiectului; 
2. „5 octombrie - Ziua Mondială a Educației”- descoperirea semnificației acestei zile; 
3. „Frumusețea toamnei”- colectarea unor materiale din natură 

Modalităţi de evaluare: album de fotografii, portofoliul, proiectul, creaţii literare, acordarea 
unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin originalitate 
    Activităţile propuse sunt următoarele: Constituirea echipei proiectului, „5 octombrie - Ziua 
Mondială a Educației” și „Frumusețea toamnei”. 
Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
 

 Participarea unui număr de 34 de elevi şi 2  cadre didactice de la Liceul Tehnologic 
„Florian Porcius” Rodna; 

 Sensibilizarea copiilor pentru lectura suplimentară, astfel cunoscând mai bine opera 
marilor noştri scriitori; 

 Dezvoltarea comunicării prin relaţionarea copiilor şi părinţilor; 
 Mediatizarea activităţilor, a bunelor practici ale cadrelor didactice implicate in 

proiect; 
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
          Monitorizarea activităţilor proiectului se va realiza de către cadrele didactice 
iniţiatoare. Evaluarea va consta în portofoliul activităţii, incluzând fotografii, expoziţie, 
prezentări PPT. 
 
 Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
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          Suntem încredințați ca acest proiect educațional va prinde rădăcini reprezentând o 
intervenție benefică în viața copiilor, devenind un bun obicei multă vreme și cu posibilitatea 
de dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri.  
                 
 Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  
 - Biblioteca școlii 
-  Biblioteca comunală 
-  Căminul cultural din localitate 
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BOIŢ DANIELA 

MĂRGINEAN GEORGETA 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

EMOTIE DE TOAMNA 
 

DURATA: 14.10.2019-8.11.2019 

SCOPURI:             

 Cultivarea dragostei pentru natură; 

 Dezvoltarea imaginației și a creativității; 

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă și încurajarea elevilor cu privire la 
participarea activă a acestora în astfel de inițiative; 

 Implicarea părinților în formarea și educare micilor învățăcei. 
OBIECTIVE: 

 Să relateze despre măreţia Toamnei, prin intermediul versurilor; 
 Să determine răspunsul la câteva ghicitori, în baza cunoştinţelor acumulate anterior; 
 Stimularea imaginaţiei si a creativităţii; 
 Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea calitativă a acestora. 

PARTICIPANȚI : Elevii şi părinţii elevilor claselor a III-a A şi a III-a B 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR: 

Activitatea I- 14 -26.10.2019 

 Se prezintă  roadele toamnei primite în dar de la Zâna Toamna. 

 Elevii claselor a III-a A şi B, alături de părinții acestora, vor realiza figurine, jucării și 
personaje fantastice cu ajutorul fructelor și legumelor de toamnă. Se vor scrie poezii, 
creaţii literare proprii despre toamnă. Elevii vor primi diplomă pentru implicarea în 
proiect. 

Activitatea a II-a-  8.11.2019 

 Elevii își vor demonstra admiraţia  pentru anotimpul TOAMNA prin versuri,în cadrul 
serbării : TOAMNĂ MÂNDRĂ, HARNICĂ ȘI DE TOATE DARNICĂ. 
 

COORDONATORI:- Prof.înv.primar: Boiţ Daniela – Sc. Gimn. “ Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

   Prof.înv.primar: Mărginean Georgeta –Lic. de Arte Plastice” Regina 
Maria” Alba Iulia 
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EMOTIE DE TOAMNA 
 

 

 

 

   

 

 

DIPLOMA 
 

 

Se acordă elevului 
 

......................................................... 

 

 

din clasa a III-a pentru implicarea 

 în proiect 

 

 
                noiembrie 2019 

 

 
                        Înv.  
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BOROȘ IOANA BIANCA 

SCENARIUL ZILEI 

Prof.inv.preșc.Boroș Ioana Bianca 

Grădinița cu Program Normal Abram,Județul Bihor 

 

        Programul zilei debutează  cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii stau pe scăunele, în semicerc – 

semicercul prieteniei. 

Salutul Copiii poartă în piept ecusoane  ce reprezintă fructe de toamnă .Vă propun să vă 

salutaţi spunând o însuşire a fructului de lângă voi (întrebuinţare, mod de consum etc. 

).Educatoarea salută primul copil ,, Bună dimineaţa, strugure zemos !” Se salută pe rând toţi 

copiii ( “buna dimineata măr dulce  ”). 

Prezenţa Înainte de a se aşeza, copiii găsesc pe scaun câte un fruct din carton. După ce se 

aşează cu toţii, copiii sunt întrebaţi ce au în mâini (fructe) şi unde cresc acestea (în copac). Apoi 

fiecare copil este îndemnat să aşeze mărul în copacul care se află în faţa lor. „Au fost aşezate 

toate fructele  în pom? (Nu. A mai rămas unul.) Oare de ce? (Pentru că lipseşte un copil.)” Copiii 

se identifică, găsesc absenţii şi discută motivele pentru care aceştia lipsesc. 

Completarea calendarului naturii se va realiza pornind de la întrebările: 

Ce zi este azi? (miercuri)/Ce dată este azi? (16)/În ce lună ne aflăm? (noiembrie)/În ce an 

suntem? (2019)/În ce anotimp suntem? (toamna)/Ce schimbări au avut loc în natură?  

      Împărtăşirea cu ceilalţi continuă printr-o discuţie despre tema studiată cu o zi înainte, fructe 

de toamnă..Activitatea de grup fiecare copil va spune ce fructe preferate are şi de ce le 

manâncă . Noutatea zilei.  Educatoarea împreună cu copiii vor descoperi coşuleţul cu fructe 

lăsat în grupă de Zâna Toamnei. Acest coşuleţ va fi folosit pe parcursul zilei, ajutându-i la 

desfăşurarea activităţilor.Pentru desfăşurarea activităţii integrate pe domenii experienţiale va fi 

utilizată metoda cubului („cubul fructelor vesele”). Copiii vor rostogoli cubul fructelor vesele, vor 

denumi fructul de pe faţa pe care a căzut cubul şi îl vor descrie: ex. „Acest fruct se numeşte măr. 

El are forma rotundă şi culoarea roşie. Este un măr mare şi are gustul dulce acrişor.”.  ....În 

următoarea etapă se va desfăşura jocul distractiv „Coşuleţul rupt”.  

. Copiii stau pe scăunelele aşezate în cerc.și ascultă modul de realizare a jocului . În încheiere voi 

face aprecieri verbale şi le voi acorda stimulente câte o pară. ”  
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Fișa de lucru 

Prof.inv.preșc.Boroș Ioana Bianca 

GPN .ABRAM,Județul Bihor 

1.Formează prin încercuire grupa merelor mari, colorează cu galben merele mijlocii şi 

cu verde merele mici.  

*Scrie în căsuţă câte mere sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formează grupele fructelor . Pune-le în  perechi  şi află unde sunt mai multe şi unde sunt 

mai puţine. Colorează grupa cu cele mai multe fructe, folosind culoarea adecvată. 
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BUCUR EVELINA IOANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: DLC+ DEC ( Adieri  de toamnă)  

CLASA/GRUPA: Mare D 

CADRU DIDACTIC:  Bucur Evelina Ioana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu PN si PP nr 122, Baneasa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Voi iniția o discuție despre anotimpul toamna. Le comunic copiilor ca astăzi le voi citi 
o poveste foarte frumoasă, care se numește” Aventurile unei frunze de toamna”  

Le mai spun copiilor să fie atenți la conținutul poveștii pentru a răspunde corect la 
întrebări.  

Vor mai afla că o să confecționăm un strugure, cu materiale de  la Zâna Toamna.  
Voi prezenta conținutul poveștii clar, coerent și expresiv, folosind un ton și o mimică 

adecvate, modelandu-mi vocea pentru a imita personajele, nuanțând astfel expunerea în 
funcție de stările afective pe care le implică povestea și voi insista asupra mesajului poveștii.   

Vom purta o conversatie pe baza planșelor din poveste. 
Vom executa câteva mișcări de încalzire a mușchilor mici ai mâinii, apoi le voi 

prezenta materialele de lucru și le voi demonstra cum trebuie să lucreze. Voi interveni de 
câte ori va fi nevoie. 

 Preșcolarii grupei mari au avut de rupt si mototolit hartia creponata, apoi trebuind sa 
lipeasca pe model, strugurele. 
Vom organiza o expoziție cu lucrările copiilor. Se vor face aprecieri individuale și colective 
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BUCUREȘTEANU ELIZA  

TEMA ACTIVITĂȚII: Crizantema 

CLASA/GRUPA: Mijlocie a Fluturașilor 

CADRU DIDACTIC: Prof. Eliza Bucureșteanu 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Normal 13 – Școala Gimnazială ”Ștefan 

Bârsănescu”, Iași 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 În cadrul Proiectului ”Toamnă harnică și darnică” am desfășurat săptămâna dedicată 
florilor de toamnă. Copiii au fost familiarizați cu florile specifice acestui anotimp și, în cadrul 
activității de abilități practice am încercat să reproducem fiecare câte o crizantemă. Copiii au 
primit foile cartonate cu o linie curbă reprezentând tulpina și în vârf un cerc reprezentând 
centrul florii, lipici, si farfuriuțe cu diverse materiale de lipit: făină de porumb, arpacaș, 
semințe de dovleac, biluțe mici colorate și frunze. Copiii au avut libertatea de a lipi ce 
materiale doresc din ceea ce au primit, însă au fost rugați ca în centrul florii să lipească acele 
biluțe mici multicolore. 
 În timpul activității copiii au fost întrebati care este structura unei flori și care sunt 
condițiile de viață pentru aceasta, consolidând astfel cunoștințele dobândite la începutul 
săptămânii. Ulterior doamna educatoare a pus pe fundal cântece de toamnă pe care copiii 
le-au cântat cu veselie în timp ce au lucrat. 

În încheierea activităţii, prin turul galeriei, s-au analizat lucrările realizând expoziţia 
”Crizantemele vesele”. Totodată s-au făcut şi aprecieri generale şi individuale asupra 
modului de lucru şi implicarea copiilor în activitate. 

 

IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚI 
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BUGHIANU LOREDANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Rapsodii de Toamna 
CLASA/GRUPA:  II A 
CADRU DIDACTIC: BUGHIANU LOREDANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Scoala Gimnazială Nr. 169 
 
Argument :  

 Toamna este anotimpul belşugului, al bogăției, atât ȋn recoltă, cât şi ȋn culori. Ȋn 
fiecare an ni se dezvăluie acelaşi anotimp, dar cu altă haină. Câteodata blânda, cu soare 
dogoritor şi cu parfum de fructe, alteori mai aspră cu miros de brumă şi vânt taios sau cu  ploi 
reci, melancolice, dar ȋntotdeauna colorată cum nici nu ți-ai fi imaginat că se poate. Toata 
această simfonie de culori ne dă un sentiment ciudat de visare. Atâtea culori atât de diferite 
şi totuşi atât de bine combinate ȋncât aproape ca nu-ți poți crede ochilor că ceea ce vezi e 
aievea.  

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;  frunze –stanta, 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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Descrierea unei activităţi comune cu părinţii 

Grup participant: părinţi şi copii 

 Timp necesar: 50 minute  

Materiale necesare: două fişe/planşe, pagini de revistă/afişe tăiate în bucăţi, gen joc puzzle 

        Materialul pentru puzzle va fi tăiat într-un număr de bucăţi corespunzător vârstei 

elevilor. Dacă numărul participanţilor este prea mare, fiecare categorie de participanţi poate 

fi împărţită în două sau mai multe grupe. Grupele trebuie echilibrate numeric. Participanţii 

au la dispoziţie 20 minute pentru reconstituirea imaginii unui tablou de toamnă.  

 “Patru persoane, pe care le vom numi TOATĂ LUMEA, CINEVA, ORICINE şi NIMENI lucrează 

împreună. Ceva important trebuia făcut şi a fost repartizat lui TOATĂ LUMEA. TOATĂ LUMEA 

a fost sigur că CINEVA o va face. ORICINE o putea face, dar NIMENI n-a făcut-o. Din această 

cauză, CINEVA s-a supărat, pentru că era treaba lui TOATĂ LUMEA. TOATĂ LUMEA a crezut 

că ORICINE putea s-o facă, dar NIMENI n-a realizat că TOATĂ LUMEA n-o va face. În final, 

TOATĂ LUMEA a dat vina pe CINEVA, când NIMENI n-a făcut ceea ce ORICINE putea face.” 

    De cele mai multe ori în viaţă suntem puşi în situaţia de a lucra „alături” de ceilalţi în a 

soluţiona diverse probleme. Ideal ar fi să învăţăm să lucrăm „împreună” şi nu „alături de ....”. 

Echipa care se constituie (indiferent că este în mediul familial, şcolar, profesional) este un 

grup care o interacţionează pentru a îndeplini anumite obiective. Echipa se caracterizează 

prin coerenţă, resurse interne diferite, obiective comune, susţinere reciprocă a muncii, 

motivare puternică, comunicare deschisă, entuziasm, iniţiativă. Astfel, în cazul de faţă 

părintele şi copilul formează o echipă şi au de îndeplinit o sarcină împreună, ceea ce îi 

conferă o stare de bine atât copilului cât şi adultului. 

     Prin această activitate se urmăreşte sensibilizarea participanţilor asupra efectelor pozitive 

ale lucrului în echipă: comunicarea, valorificarea propriilor resurse, implicarea activă în 

îndeplinirea sarcinii, dar şi cultivarea interesului copiilor pentru anotimpul toamna şi 

frumuseţile acestui anotimp.. Pentru a crea un cadru şi mai plăcut se va contribui cu un fond 

muzical specific anotimpului toamna. Echipele formate exclusiv din părinţi, respectiv copii, 

vor avea de reconstituit un puzzle care ilustrează un tablou al anotimpului toamna, ceea ce 

implică cooperare, lucru în echipă şi afecţiune din partea ambelor părţi. 

   După încheierea activităţii se pun întrebări precum:  

“– Cum v-aţi simţit pe parcursul activităţii?” 

 “– Cum vi s-a părut activitatea? “ 

“– Care moment al sarcinii vi s-a părut cel mai dificil?” 
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“ – Cum vi s-a părut activitatea desfăşurtă împreună cu copiii?” 

 “– Vă confruntaţi şi în viaţa de familie cu astfel de situaţii? “ 

“Descrieţi pe scurt o astfel de situaţie.”  

Se încearcă de asemenea atragerea în discuţii a cât mai mulţi participanţi, cu scopul  

descurajării criticii, asfel fiecare are dreptul să-şi spună propria opinie fără a fi judecat. 

 

 

ANEXA 2:  

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI  

                     Dragi părinţi,  

        Vă invităm să veniţi alături de noi, pentru a desfăşura o activitate împreună cu copiii. 

Împreună vom construi o relaţie mai bună între şcoală şi familie, pentru binele copilului 

dumneavoastră . Această întâlnire  nu-şi propune să substituie clasicele şedinţe cu părinţii, 

dar pe lângă acestea este bine să se lucreze şi altfel cu părinţii, pentru dezvoltarea 

colaborării şcoală – familie.                                                                      

                                                                                                 Vă aşteptăm cu drag!  
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BULHAC MIHAELA 

 

PROIECT-RAPSODII DE TOAMNĂ – 2019 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Eu şi copacul toamnei” 

CLASA/GRUPA: clasa I 

CADRU DIDACTIC: Bulhac Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ:   Școala Gimn.”ȘT.O.IOSIF”-TECUCI  jud.GALATI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

       Obiective urmărite pe parcursul activității: Să cunoască aspecte particulare ale 

anotimpului de toamnă; Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi, 

desene, colaje; Să realizeze compoziţii simple, folosind culori specifice toamnei şi tehnici 

diferite ( amprentare  / conturare), pe baza explicaţiei / demonstraţiei învăţătoarei; 

Exprimarea sentimentelor faţă de frumuseţile şi bogăţiile toamnei; 

          Se prezintă un material ppt cu diverse imagini de toamnă înfăţişând fenomene 

caracteristice anotimpului. Li se cere copiilor să identifice din imaginile prezentate  

transformările prezente în natură, fenomenele ale naturii , etc. Copiii urmăresc imaginile şi 

denumesc transformările naturii la venirea toamnei. Se cere copiilor să definească toamna 

prin cuvinte-însuşire(colorată,bogată,rece, ploioasă, mohorâtă) şi să alcătuiască enunţuri cu 

acestea. Elevii   îşi  pregătesc materialele cu care vor lucra .Pentru început vor face conturul 

palmei şi a unei părţi din braţ ce vor reprezenta   tulpinile pomilor(pata de culoare) şi 

decorarea coroanelor acestora folosind degetele(dactilopictura). Se atrage atenţia asupra 

culorilor ce pot fi folosite pentru a reprezenta corect un peisaj de toamnă. La sfărşitul 

activităţii copiii sunt lăudaţi şi felicitaţi pentru lucrul  îngrijit și curat , răbdare, pricepere şi 

efort. Lucrările sunt expuse pe panoul clasei ,ca premiu vor primi dulciuri. Activitatea se 

încheie prin intonarea cântecului „Am privit spre cer”. 
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BUTNARIU ELENA 

 

CLASA: I B 

COORDONATOR: prof. înv. primar BUTNARIU ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI, JUD. SUCEAVA 

 

 

Motto:,, Toamna este o a doua primavară, în care fiecare frunză este o floare." ( Albert 

Camus) 

 

ARGUMENT 

 

,,Din pomul verde şi frumos 
Mai cade-o frunzǎ, încǎ una... 

Si se aştern covor pufos -  

Aşa e toamna-ntotdeauna!  
 

Si pǎsǎri zi de zi se duc, 
Si vezi doar una câte una... 

Precum o frunzǎ-n vârf de nuc -  
Aşa e toamna-ntotdeauna! 

 
Pe drum, pe case şi pe flori 

Frumoase brume-şi pun cununa... 
Se-ascunde soarele în nori - 
Aşa e toamna-ntotdeauna. “ 

                                                   (Toamna în Moldova –Petru Cǎrare) 

I. INFORMAŢII  GENERALE   

Titlul: Ce culoare are toamna în şcoala mea? 

Tipul activităţii: Expoziţie Artă fotografică alb/negru şi color;  
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II. PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII  

            Expoziţia îşi propune să pună în valoare activităţile copiilor şi cadrelor didactice din 

Şcoala Gimnazială Verești. Acţiunea propusă  doreşte să canalizeze ideile şi preocupările 

elevilor în domeniul artei fotografice , al artelor vizuale si al celor plastice . Totodată, ne 

propunem antrenarea cadrelor didactice în activităţi curriculare şi transcurriculare, existând 

discipline care să permită copilului posibilitatea de a-şi exprima sentimentele, emoţiile, 

gândurile, momentele importante din viaţa lui, creativitatea, simţul practic. 

III.SCOPUL 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de valorizare şi promovare a frumosului, evitând kitch-

ul; 

IV.OBIECTIVE: 

Stimularea simţului artistic, talentului, aptitudinilor elevilor; 

Antrenarea elevilor în activităţi menite să le dezvolte personalitatea, creativitatea; 

Conştientizarea şi implicarea părinţilor cu privire la importanţa valorificării talentului, 

simţului artistic al elevilor; 

Dezvoltarea respectului pentru valorile artei; 

Omagierea Instituţiei în care ne desfăşurăm activitatea.  

V.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII    

 

          Tema aleasă este TOAMNA, iar simfonia culorilor acestui anotimp va fi acompaniată de 

lucrările copiilor şi surprinsă în imagini de aparatele de fotografiat, pe care micuţii noştri le 

vor mânui cu pricepere sau cu stângăcie, dar întotdeauna cu multă curiozitate şi satisfacţie.                   

  Fiecare elev  va surprinde în imagine fotografică alb/ negru sau color aspecte legate de 

anotimpul toamna ( culoarea frunzelor, a pomilor, munca câmpului, satul bunicilor...). 

Fotografiile vor conţine date privind elevul şi titlul fotografiei. 

Prin expoziţia pe care intenţionăm să o realizăm,  vrem să aducem frumosul în viaţa 

noastră, să evităm kitch-ul şi să permitem copilului dezvoltarea iniţiativei şi spiritului creator. 

Lucrările vor fi expuse, după o selecție riguroasă. Pot participa cel mult 4 fotografii  pe clasă. 
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VI.MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 Evaluarea creaţiilor artistico-plastice va fi realizată de către un juriu format din cadre 

didactice de specialitate. 

 Juriul va avea în vedere următoarele aspecte referitoare la lucrări: 

       -  modul atractiv, ingenios de surprindere a naturii; 

       -  estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării; 

       - contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată; 

        

VII.ACTIVITATE DE PROMOVARE 

Expoziţie în școala organizatoare; 
Site-ul școlii  
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CACIUC ROMELIA 

Fişa proiectului 

,,Darnica Zână Toamnaʺ 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu 

Grădiniţa cu P.N. ,,Sfânta Maria" 

Grupa: mică (Grupa Boboceilor) 

Cadru didactic: Caciuc Romelia 

Denumirea activităţii: Parada legumelor şi a fructelor  

Data desfăşurării: 14.XI.2019 

Desfăşurarea activităţii: 

 La sfârşitul proiectului tematic ,,Darnica Zână Toamnaʺ, desfăşurat pe parcursul a trei 
săptămâni la grupa mică, am hotărât împreună cu părinţii să desfăşurăm o activitate mai 
deosebită, împreună cu Biblioteca comunală, o paradă a fructelor şi legumelor.  

 Scopul urmărit a fost evidenţierea importanţei acestor alimente pentru o viaţă 
sănătoasă, promovarea consumului de fructe şi legume în rândul copiilor, promovarea 
creativităţii, a abilităţilor părinţilor în confecţionarea costumului dorit de preşcolari în raport 
cu fructul/leguma preferată, defilarea şi prezentarea de către copii a unui costum. 

Obiective urmarite: 

1. Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate; 
2. Autocontrol şi expresivitate emoţională; 
3. Implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare, care să stimuleze şi să încurajeze o 

dezvoltare armonioasă a copiilor lor; 
4. Stimularea creativităţii artistice a preşcolarilor/părinţilor acestora. 

Descrierea activităţii 

 Activitatea a fost anunţată chiar de la începutul proiectului pentru ca părinţii să aibă 
suficient timp în realizarea costumaţiei copiilor. Copiii au învăţat în cadrul activităţilor de 
dimineaţa, mici ghicitori/poezii despre fructe şi legume pentru a-şi prezenta fructul sau 
leguma preferată. 

Activitatea propriu-zisă s-a desfăşurat la Biblioteca Comunală din Nicolae Bălcescu prin 
defilarea copiilor costumaţi în diferite fructe şi legume de toamnă, cu recitarea unor mici 
poezioare/ghicitori adecvate. 

Impactul proiectului:  

 Implicarea părinţilor în viaţa preşcolară, datorită unei mai bune cunoaşteri a ofertei 
educaţionale a grădiniţei; 

 Creşterea prestigiului instituţiei de învăţământ, datorat atragerii copiilor, părinţilor, 
comunităţii în activităţi stimulative. 
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CARPUSOR  ELENA 

PE CĂRĂRI DE TOAMNĂ 

CLASA a IV-a A 
INV : CARPUSOR  ELENA 
SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE PATRASCU’’ 
LOC.  BURUIENESTI / DOLJESTI 
JUD. NEAMT  
Toamna este anotimpul atâtor schimbări din natură , dar şi în viaţa copiilor . 
Unii păşesc pentru prima data la şcoală, altii revin , o regăsesc cu aceeaşi plăcere şi 
bucurie.Toamna este anotimpul culorilor, al roadelor bogate, al visării.Este anotimpul când 
clinchetul vesel al clopoţelului vesteşte începerea unui nou an şcolar, când fiecare frunză îşi 
spune povestea, când florile se apleacă pentru a săruta pământul, cănd păsările poartă pe 
aripile lor cântecul anotimpurilor, când pădurea se poleieşte cu aur. 
Ne propunem să  intrăm în paradisul toamnei, să ne contopim cu bogăţia care o poartă pe 
umerii ei puternici şi să facem opere de artă din bogăţiile ei, punând sufletul bun şi curat de 
copil. Imaginaţia, creativitatea, însufleţeşte ambientul ne provoacă să punem în practică cele 
mai năstruşnice idei. ,, Toamna este însuşi artistul” ( T. Ikkaku), iar pe copii îi invităm să fie  
cei mai frumoşi artişti ai toamnei 
Prin acest  proiect, propus copiilor şi părinţilor, dorim să oferim informaţii despre anotimpul 
toamna, cunoştinţe  accesibile vârstei . Totodată ne propunem  să cultivăm interesul, 
curiozitatea şi admiraţia pentru aceasta perioada  a anului. 
Scopul proiectului; 
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor 
colaje, obiecte şi materiale de decor cu materiale din natura alături de creaţii literare care au 
ca temă toamna.   
Obiective :  
 -  Promovarea experienţei elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare în contextul artistic; 
  -  Stimularea interesului elevilor pentru realizarea de lucrări artistice originale; 
 -   Încurajarea schimbului de experienţă între elevi  
 -   Sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor de lucru specifice; 
 -   Dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor şi talentelor elevilor în vederea constituirii 
potenţialului artistic viitor 
                   DERULAREA ACTIVITĂŢILOR  

NR. 

CRT. 
DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR PERIOADA DESFĂŞURĂRII 

1. 
Informarea elevilor despre organizarea şi 
posibilitatea participării la acest concurs. 

X-2019 

2. 

Desfăşurarea concursului propriu-zis: 
- Pregătirea spaţiului de lucru şi a materialelor; 
- Anunţarea temei / subiectului; 
- Alegerea liberă a titlului lucrării; 
- Realizarea compoziţiei plastice utilizând la alegere 
elemente de limbaj plastic, precum şi tehnica de 
lucru.  

X-2019 
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3. Organizarea mini-expoziţiei cu lucrările realizate. X-2019 

 
             

PE    CARARI  DE  TOAMNA  
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CATA MARIA 

GRĂDINIȚA ”SFÂNTA AGNES”  

POPEȘTI – LEORDENI, STR.OLTENIȚEI NR.6, SECTOR ILFOV 

 

Prof. pt. înv. preșc. CATA MARIA 
  Grupa mare: Nivel II 
 
Tema anuală: CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI PE PĂMÂNT? 
Tema săptămânii: „Copiii la Sărbătoarea Recoltei” 
Subtema: „Ne pregătim cu drag de Sărbătoarea Recoltei” 
Tema zilei: „ Să fim darnici și frumoși ca și Zâna Toamnă ” 
Tema activității:„Poftiți la  Sărbătoarea Recoltei!” 
Mijloc de realizare: Activitate integrată de o zi 
Tipul de activitate: Consolidarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi 
 
Elemente componente ale activității integrate: 
1.Activități de dezvoltare personală: (ADP) 
Întâlnirea de dimineață: „Cum ne pregătim pentru Sărbătoarea Recunoștinței?” 
 
2.Tranziții: „Să cântăm  și să dansăm pentru Zâna Toamnă ” 
Mijloc de realizare:  

- Intonarea cântecelor de toamnă: 
„Culesul viilor” ; „Toamna”de I. Potolea; 
 „Cântec de toamnă” de N. Lungu. ” 

- Dans: ”Dansul florilor de toamnă” - euritmie 
  
3. Jocuri și activități didactice alese: 
         Colțul Căsuței/ Joc de rol: ”De-a florile de toamnă” 
        Știință: „ Coșul prietenei noastre Toamna?”   - observare 
       Construcții: „Să construim lădițe pentru fructe și legume” 
 
4. Activități pe domenii experiențiale: 
Domeniul Știință:(DȘ) Cunoașterea mediului„ Cum se prepară salata de fructe?”   - 
observare 
Domeniul Estetic și Creativ: DEC: Educație artistico-plastică” Toamna în culori” 
 

Scopul activității: Cunoașterea și consolidarea de către preșcolarii ale unor 
caracteristici și activități ale omului specifice anotimpului toamna și rolul ființei umane în 
protejarea și înfrumusețarea mediului înconjurător prin implicarea dinamică în activitățile 
individuale sau de grup. 
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SCENARIUL ZILEI 
 
 
Pentru a trezii interesul preșcolarilor de a descoperii frumusețile și darurile 

anotimpului toamna, sala de grupă a fost decorată cu simboluri specifice acestui anotimp.  
Centrul tematic și centrele de interes  au fost îmbogățită cu alte elemente noi.  

La ușa grupei educatoarea, îmbrăcată ca Zână a toamnei, îmbrățișează pe fiecare 
copil urându-i bun venit . Amenajarea, într-un mod atractiv al salii de grupă, trezesc în copii 
interesul de a explora și de a se juca în toate centrele de joacă. 

După micul dejun  și un moment de relaxare în care preșcolarii sunt invitați să 
danseaze ”Dansul florilor de toamnă” se va continua cu  activitatea mult așteptată de cei 
mici: Întâlnirea de dimineață în cadrul căreia preșcolarii salută colegul din partea stângă 
dând mâna prietenește, solicitându-l pe acesta să răspundă la întrebarea „Cum ne pregătim 
de Sărbătoarea Recoltei?”.  

După ce toți preșcolarii s-au salutat, „Copilul Zilei” va număra preșcolarii prezenți, 
iar cu ajutorul colegilor va așeza pe panou numele copiilor prezenți și absenți în locul deja 
stabilit. Cadrul didactic va motiva  preșcolarii să fie atenți,  pentru ca, prin intermediul 
întrebărilor și al jetoanelor, să completeze corect „Calendarul Zilei” și „Calendarul Naturii”. 

 După extragerea și citirea mesajului zilei de către un copil, doi copii vor fi invitați ca 
să ocupe „Scaunul povestitorului”, și, pe rând, să povestească despre evenimentele din ziua 
precedentă, când toată grupa de copii s-a implicat la pregătirea sălii  pentru festivități. Sala a 
fost amenajată, aşa cum se cuvine, pentru a putea primi invitaţii speciali (părinți,cadre 
didactice, preoți, măicuțe) la sărbătoarea denumită ,,Ziua Recoltei”. 

 Întâlnirea de dimineață se va încheia cu intonarea de către prietenii Toamnei 
(copiii), cântecului „Culesul viilor” de I. Potolea. În acest timp, va apărea în sala de grupă, pe 
nesimțite  un cufăr  plic și un coș plin cu fructe și flori de la Zâna Toamnă ” Cadrul didactic va 
solicita trei copii să extragă, pe rând, surprizele din cufăr: un coș cu flori de toamnă, un coș 
cu fructe și legume și un coș cu cereale și o cutie de leggo .  Toate aceste materialele 
didactice  vor fi așezate cu grijă la centrele de interes, unde preșcolarii vor lucra pe grupe. 
Grupa florilor : Colțul Căsuței/ Joc de rol:  cu tema ”De-a florile de toamnă”, Grupa 
vitaminelor: Știință: cu tema „ Coșul prietenei noastre Toamna?”   - observare și Grupa 
meșterilor: Construcții: cu tema „Să construim lădițe pentru flori,  fructe și legume” După 
anunțarea subiectului și a unor obiective urmărite la centrele de interes preșcolarii aleg 
centrele de joacă și încurajați de educatoare vor îndeplinii sarcinile date, respectând tema. 

După terminarea timpului acordat realizării cerințelor stabilite pentru fiecare centru 
de joacă, preșcolarii vor urca în Balonul cu aer  și prin aplicarea metodei interactive Turul 
Galeriei împreună cu educatoarea vor asculta descrierile copiilor ce au lucrat la centre și vor  
aprecia verbal și cu aplauze modul de : finalizare a produselor, implicarea, corectitudinea și 
colaborarea preșcolarilor în  activitate. 

 
 
Pentru dirijarea derulării activităților pe domenii experiențiale (DȘ/DEC) cu subiectul  

”Poftiți la Sărbătoarea Recoltei  preșcolarii vor interpreta  cântecul „Toamna” de I. Potolea 
îndreptându-se cu toții la sala de mese unde Zâna Toamnă  a lăsat un coș mare acoperit  cu 
fructe pline de vitamine, cuțite de plastic, farfurii și șervețele. Educatoarea  denumește un 
copil să descopere coșul și împreună cu toți copiii vor denumii fructele și obiectele extrase 
pe rând  de câte un preșcolar. 
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Educatoarea adresa câteva întrebări preșcolarilor. 
- Pentru ce ne-a invitat Zâna să venim la sufragerie? 
- De ce ne-a lăsat coșul cu fructe și alte obiecte? 

 Fiind preșcolari din grupa mare și participând și la alte activități gastronomice sigur 
vor ghicii că Zâna dorește să prepare salata ei preferată. Astfel, după răspunsurile 
preșcolarilor se va anunța tema Domeniul Știință:(DȘ) Cunoașterea mediului„ Cum se 
prepară salata de fructe?”   și după spălarea pe mâini și  a fructelor se va purcede la 
prepararea salatei de fructe. Educatoarea va dirija în permanență activitatea micilor bucătari 
îndemnându-i să fie atenți la etapele și modul de preparare a salatei.  
 În urma finalizării  de gătit sala, preșcolarii, după un set de întrebări vor reda etapele 
și modul de prepararea a salatei iar apoi vor servii cu multă poftă din preparat. 
 Activitatea integrat va continua cu reîntoarcerea preșcolarilor în sala de grupă timp în 
care vor intona cântecul „Cântec de toamnă” de N. Lungu.  
  Pentru derularea activității  Domeniul Estetic și Creativ: DEC: Educație artistico-
plastică și realizarea temelor plastice : linia, punctul și pata de culoare și a subiectului” 
Toamna în culori”  preșcolarii vor picta, la alegere, ce doresc ei să redea din frumusețile 
anotimpului toamna respectând criteriile de evaluare: temele, subiectul, acuratețea 
creativitatea și finalizarea lucrării. 

În încheiere se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de 
desfășurare asupra modului de implicare a preșcolarilor în activități. 

 Dorind sa se bucure și părinții de această zi specială,  cu frumoasele coronițe de 
flori și coșuri cu vitamine  în mâini toți cei prezenți vor pășii în biserica mânăstirii CJ unde se 
vor ruga, vor cânta și vor primii de la părintele binecuvântarea cerească. 

 
ANEXĂ  : Album de fotografii 
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ALBUM DE FOTOGRAFII DIN DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE DE O ZI: 

„Poftiți la  Sărbătoarea Recoltei!” 
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 CATALINA ALISA 

    

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în culori 

CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: Catalina Alisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Polovragi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu entuziasm tema 

de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. Rezultatele au fost pe 

măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea. 

Modalitaţi de evaluare: Elevii au fost cei care au apreciat şi evaluat  lucrările. Ei au dovedit că în 

orice situaţie pot fi creatori de frumos. Activitatea s-a încheiat cu o expoziţie cu lucrările elevilor. 
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CATANA VIORICA 

FISA DE ACTIVITATE 

Şcoala Gimnazială Grigore Moisil  
Localitatea: Ulmeni,jud Călăraşi 
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Toamna aurie,, 
Coordonator: prof. înv. primar Catana Viorica 
Data desfǎşurǎrii:noiembrie 2019 
Grup țintă: elevii clasei a II-a 
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa 
Competente: 

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

        
Resurse umane:  *Cadre didactice: 1 
       *Elevi:  24 
Descrierea activității:  
          Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă după orele de curs.Frunzele,crenguţele, 
materialele utilizate au fost pregatite anterior.  
Elevii au privit modelele şi etapele de lucru,au luat cunoştinţă de metodele de evaluare a 
lucrarilor finalizate,au fost pregătiţi pentru expunerea lucrărilor pe holul şcolii, intr-o 
miniexpoziţie. 
 Materiale utilizate: 
S-au folosit materiale din natura,coli de hartie glasata,lipici,forfecute 
Modalități de evaluare: 
      -amenajarea expoziţiei în holul şcolii,album de fotografii. 
Rezultate înregistrate: Participarea la concurs , aprecieri. 
  Sugestii, recomandări: 
  La cererea parintilor vom incerca sa organizam in fiecare an un atelier de lucru pentru 
realizarea unor produse pe care sa le expunem in diferite locuri. 
                                                                
 Prof. înv. primar, Catană Viorica 
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CHERCIU MARIOARA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,LEGUME NĂZDRĂVANE” 
CLASA/GRUPA: Mijlocie-,,Fluturașii” 
 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. Preșcolar CHERCIU MARIOARA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit nr. 15, Focșani, Vrancea 
 
Scopul activității: dezvoltarea capacității de a recunoaște, denumi și construi  jucării din 
legume 
Dimensiuni ale dezvoltării:  
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
Conceptul de sine 
Activare și manifestare a potențialului creativ 
Familiarizarea sarcinilor și a acțiunilor 
Comportamente vizate: 
Utilizează simțurile- văz, auz, tactil în interacțiunea cu legumele folosite 
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 
Manifestă creativitate în realizarea jucăriilor din legume 
Exersează cu sprijin lucrările în vederea înțelegerii și finalizării sarcinii primite 
Evidențiază unele caracteristici ale legumelor folosite 
Resurse materiale: Legume-cartofi, ceapă, varză, vinete, morcovi, castraveți,conopidă, ardei 
și alte materiale: scobitori, boabe de piper, cuțit. 
Momentele proiectului: 
Captarea atenției și reactualizarea cunoștințelor despre legume; 
Conducerea învățării urmărind realizarea obiectivelor, punând accent pe lucrul în echipă 
Feedbackul se realizează prin lucrările-jucăriile originale realizate de copii. 
Evaluarea 
Expoziția cu lucrările copiilor 
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CHIOREAN CARMEN 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă mândră, darnică... 

CLASA a IV-a A  

CADRU DIDACTIC: Chiorean Carmen 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazailă „Avram Iancu”,Târnăveni 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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

activităților propriu-zise, elevii au avut de la dispoziție o săptămână în care să alcătuiască un 

portofoliu care să cuprindă un desen de toamnă și patru poezii transcrise. Fiecare elev a 

învățat o poezie pe de rost. 

o „Toamna”, de Octavian Goga 

o „Balada unui greier mic”, de George Topîrceanu 

o „Toamna”, de Demostene Botez  

o „Cântec”, de Ștefan Octavian Iosif 

  În prima oră din cele trei, fiecare elev a recitat poezia învățată, apoi au format grupe 

eterogene de câte patru și au rezolvat sarcinile de lucru prin care am urmărit următoarele 

obiective: 

o să răspundă la întrebări  

o să scrie sinonimele unor cuvinte  

o să redea prin desen conținutul unei poezii 

o să compună o poezie despre toamnă 

o să alcătuiască o compunere despre toamnă 

o să realizeze un colaj de toamnă 

o să completeze unele informații în legătură cu anotimpul toamna (lunile toamnei, 

semnele ei, sărbători) 

 Materialele de lucru au fost pregătite din timp. Componența grupelor a fost realizată 

de învățător, iar sarcinile au fost împărțite ținându-se cont de inteligențele multiple.  La 

sfârșitul activității, elevii au prezentat în fața clasei produsele, au motivat alegerile făcute și 

au pus  întrebări colegilor din alte grupe. Activitatea s-a încheiat cu un cântec de grup 

închinat acestui anotimp, iar elevii au primit daruri zemoase, respectiv fructe de toamnă. 
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CIOBOTARU AMALIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MÂNDRĂ TOAMNĂ   
GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: CIOBOTARU AMALIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 

Motto: 
 „ Pentru oameni, toamna este anotimpul recoltei, al adunării roadelor. Pentru natură, 

toamna este o perioadă a însămânțării, a risipirii în cele patru vânturi” 
( E.W. Teale) 

 
Activitățile dedicate anotimpului de toamnă s-au desfășurat în săptămâna 11-18 

octombrie 2019, vizând Domeniul Estetic și Creativ, Domeniul Limbă și Comunicare, 
Domeniul Om și Societate, Domeniul Științe, Domeniu Psihomotric. 

  
1.Domeniul Estetic și Creativ: 

 Realizarea unor compoziții folosind tehnici simple: „Copacul” (pictura cu bețișoare 
pentru urechi), „Roadele toamnei” (lipire semințe: floarea soarelui, dovleac, fasole). 

 Audierea unor compoziții muzicale: „A, a, a..... acum e toamnă, da!” 
2.Domeniul Limbă și Comunicare: 

 Audierea unor texte literare despre toamnă :„Legenda Toamnei” (lectura 
educatoarei), „Toamna” E. Dragoș (memorizare) ; 

 Exprimarea propriei păreri despre anotimpul toamna (conversație euristică și 
spontană). 

3. Domeniul Om și Societate: 
 Activitate practică : „Covor de frunze” (lipire). 

4. Domeniul Științe 
 Activitate matematică: „Coșul cu frunze” (joc didactic - sortare după formă și 

mărime);  
 Cunoașterea mediului: „Toamnă harnică” (joc didactic). 

5. Domeniu Psihomotric: 
 „Frunzele se leagănă” (elemente de dans), „Bate vântul frunzele” (joc cu text și cânt). 

 
Scopul /Scopurile activității: 

 Modalitatea de implicare al copilul într-o activitate de învăţare, modalitatea în care 
abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi atitudinea sa în interacţiunea 
cu mediul şi persoanele din jur. 

 Cunoaşterea    şi  înţelegerea   fenomenelor  naturii  specifice   anotimpului  toamna;  
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind aspecte şi caracteristici ale 

anotimpului toamna; 
 Consolidarea deprinderilor practice și utilizarea unui vocabular specific; 
 Manifestarea interesului pentru toate activităţile, colaborând sau lucrând în grup sau 

individual pentru       realizarea sarcinilor de lucru. 
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TOAMNA 

Prof. Învăț. Preșcolar  

Ciobotaru Amalia  

Toamnă 

Bogată, colorată 

Picurând, vâjâind, fluturând 

Aduce îmbelșugare pe ogoare 

Culoare. 
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CLAS FLORENTINA  

Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu  
Grupa Mică "Buburuzele" , educatoare Clas Florentina  
Tema: Ce comori ascunde toamna ? 
Desfășurarea activitatii:  
Prescolarii au găsit la centrul tematic un coș plin cu surprize trimis de zâna Toamna la 
rugămintea căreia copiii se vor strădui să realizeze din frunze bogății ale anotimpului 
toamna.Astfel,prescolarii vor descoperi cu ajutorul materialului trimis ce comori ascunde 
Toamna,realizând din diferite semințe un cosulet cu flori de toamnă,fluturi din frunze,chipuri 
de oameni.Finalitatea s-a realizat printr-o expoziție,prescolarii multumiti de  materialul 
trimis de zâna Toamna au cântat cantecelul "Galbene și roșii frunze ". 
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CLAS VERONICA  

Unitatea  Școala Gimnazială Timotei Petride  
Clasa a IV-a ,prof.coordonator Clas Veronica  
Temă activității Frunze magice 
Desfășurarea activității: Elevii clasei a IV-a încântați de Curcubeul toamnei si-au folosit 
mâinile, un praf magic numit Copilărie pentru a da viață frunzelor printr-o vraja numai de ei 
stiuta...asa au aparut balerine ,animale...Si pentru a sarbatori darnicia Toamnei atat fata de 
oameni,cat si fata de animale, elevii au folosit din nou praful magic si au transformat 
dovleceii in fete vesele...Nici nu se putea altfel! 
Iată cum acesti copii prin imaginația,mâinile,sufletul,mintea lor au luat zborul Curcubeului 
toamnei,devenind ei înșiși personajele unei minunate Rapsodii de toamnă... 
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COJOCARU OLIMPIA   

 

RAPSODII  DE  TOAMNA 

COJOCARU OLIMPIA   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA 

“Toamnă a deliciilor! Sufletul meu cel mai 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 

În emisfera nordică toamna începe în jurul lunilor august sau septembrie, pe când în emisfera 
sudică începutul toamnei este considerat în jurul lunii martie. În această perioadă 

frunzele foioaselor încep să cadă. Acestea se îngălbenesc, treptat capătă o culoare roșiatică sau 

brună, după care cad. De aceea, în America de Nord toamna este numită și fall însemnând cădere. 
Este anotimpul în care zilele devin din ce în ce mai scurte și mai răcoroase, nopțile devin din ce în ce 

mai lungi și mai friguroase iar în unele țări precipitațiile tind să crească treptat. 

În special în Statele Unite toamna este asociată cu "anotimpul Halloween-ului", cu o campanie de 
marketing foarte răspândită care îl promovează. Televiziunea, filmele, cărțile, costumele, 
decorațiunile interioare și industriile de confecții folosesc această perioadă pentru a-și promova 

produsele. Promoțiile încep cu primele zile ale lunii septembrie și se încheie cu ziua de 31 
octombrie, deoarece motivele lor își pierd rapid forța după această perioadă. 
Toamna poate avea atât de multe înţelesuri diferite. E anotimpul recoltei şi al abundenţei, timpul 
în care ne facem proviziile pentru iarna care va veni. E un moment de sărbătoare şi reuniune, un 
eveniment unic de imagini, sunete şi mirosuri. Toamna e anotimpul ploilor, al copacilor care plâng 
în ritmul căderii frunzelor, al norilor şi păsărilor călătoare. 
Dar mai presus de toate, toamna înseamnă frunze colorate: un spectru de nuanţe între verdele 
strălucitor al verii şi tonul plictisitor al iernii. Roşu aprins, maro, portocaliu rumen, portocaliu pur, 
galben, galben moale şi galben luminos, ruginiu. Arţari roşii, mesteacăni galbeni, paltini stacojii, 
nuci arămii. Un peisaj pestriţ de frunze şi culori aflate în tranziţie.   
BIBLIOGRAFIE: 

http://mconline.ro/2011/11/compunere-colt-de-natura-toamna/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Toamn%C4%83 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/August
https://ro.wikipedia.org/wiki/Septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_sudic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_sudic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Foioase
https://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://ro.wikipedia.org/wiki/Septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
http://mconline.ro/2011/11/compunere-colt-de-natura-toamna/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toamn%C4%83
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COMAN MALVINA 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

TOAMNA- ARMONIE, CÂNT ȘI CULOARE  

CLASA : A II- A 
 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR COMAN MALVINA 
 

UNITATEA ȘCOLARĂ  : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION POP RETEGANUL SÎNCEL/ ALBA  
 
ARGUMENT:  

Suntem  în ultima lună a minunatului anotimp, care a adus în acest an atâta armonie 
și culoare!  Pe stradă, copacii aurii își încurajează  frunzele  colorate în nuanțe  galbene, rosii 
și arămii să- și ia zborul  și apoi să se așeze liniștite pe umerii firavi și veștejiți ai ierbii 

Răcoarea dimineților de  toamnei  ne atinge  sufletul cald amintindu-ne parcă  că e 
vremea să o sărbătorim. 
 

SCOPUL PROIECTULUI:  
 

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

Stimularea  imaginaţiei creatoare, sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii; 
dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite în realizarea de lucrăripractice. 

OBIECTIVE URMĂRITE  
-  Formarea capacităţii de a observa schimbările din natură; 
- Formarea simţului şi gustului estetic; 
- Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
- Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
- Realizarea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie 

 
LOCUL DE DESFĂȘURARE  : sala de clasă 

PRIOADA: 7- 8 noiembrie 2019  
 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

- Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

- Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
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- Realizarea de fotografii cu imagini din derularea proiectului. 

 

DISEMINARE: 

- panouri informative;  

-  expoziţii cu lucrările copiilor;  

- fotografii    din timpul desfăşurării activităţilor 

 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  
 

1.*TOAMNA ȘI SCHIMBĂRILE EI*- DISCUȚII  

       2.*TOAMNA – ARMONIE ȘI CULOARE*- PICTURĂ 

             3.* EMOȚII DE TOAMNA*- MÂINI ÎNDEMÂNATICE ȘI GURIȚE AURITE  

1.*TOAMNA ȘI SCHIMBĂRILE 

EI* 

 

 

 

2.*TOAMNA – ARMONIE ȘI 

CULOARE* 

PICTURĂ 

 

 

3.* EMOȚII DE TOAMNA* 

 MÂINI ÎNDEMÂNATICE ȘI 

GURIȚE AURITE  
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Grupul ţintă a fost alcătuit din elevii din clasele gimnaziale de la Şcoala Gimnazială ”Vasile 
Tomegea” Boroaia şi Şcoala Gimnazială Moişa, cadrele didactice implicate în proiect, 
comitetele de părinţi şi comunitatea locală. Coordonatori proiect au fost director prof. 
Moroşan Lucia, prof. Mateescu Petronela şi prof. înv. primar Maria Zarojanu. Echipa de 
proiect a fost formată din prof. Berariu Maria, prof. Parfenie Victoria, prof. Nistor Alina, prof. 
Peiu Cristina, prof. Pustiu Mirela, prof. Berariu Silvica, prof. Meleştean Georgeta, prof. 
Horlescu Cristina, prof. Dochiţa Marius şi prof. Drîngu Cătălin. 

Rezultatele acestui proiect au fost realizarea unei expoziţii cu lucrările participante şi 
postarea unor fotografii ale lucrărilor pe pagina de Facebook a şcolii. Evaluarea proiectului s-
a făcut printr-o expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate, diplome pentru cadre didactice 
participante şi copiii câştigători. Valorificarea proiectului s-a făcut prin diseminarea 
informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor locale şi 
promovarea activităţilor instructiv-educative din şcoală în comunitate. 

  

 

 

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Coltul-

cititorului/2018-11-10/Proiect-educational-Carnavalul-Toamnei-la-Scoala-Gimnaziala-Vasile-

Tomegea-Boroaia#ixzz63kaDcar4 

Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook 

Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți 

 

 

https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-11-10/Proiect-educational-Carnavalul-Toamnei-la-Scoala-Gimnaziala-Vasile-Tomegea-Boroaia#ixzz63kaDcar4
https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-11-10/Proiect-educational-Carnavalul-Toamnei-la-Scoala-Gimnaziala-Vasile-Tomegea-Boroaia#ixzz63kaDcar4
https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-11-10/Proiect-educational-Carnavalul-Toamnei-la-Scoala-Gimnaziala-Vasile-Tomegea-Boroaia#ixzz63kaDcar4
https://ec.tynt.com/b/rw?id=bqH6xEtyCr4zuZacwqm_6l&u=monitorulsv
https://ec.tynt.com/b/rf?id=bqH6xEtyCr4zuZacwqm_6l&u=Monitorul.de.Suceava
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COȘTIUG IONELA VASILICA 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă 

*PROF. COORDONATOR: prof. Coștiug Ionela Vasilica 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a II-a, 19 elevi 

*SCOP:  

-să realizeze lucrări, afișe specifice temei; 

-să  participe la colectarea deșeurilor din pădurea localității Pătrăuți ; 

-să realizeze un colț de natură în sala de curs; 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs, Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți  

*DATA: 7 noiembrie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la schimbările petrecute în natură, odată cu sosirea 
anotimpului toamna. 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, vizualizarea unei prezentări ppt, vânzarea prăjiturilor. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere) 
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COZMA DORINA CARMEN 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „TOAMNA,SPECTACOLUL NATURII” 
CLASA: a III-a  
CADRU DIDACTIC: Cozma Dorina Carmen 
ȘCOALA: Liceul Tehnologic ,,Justinian Marina” Băile Olăneşti – jud.Valcea 

 
 

ARGUMENT 

TOAMNA…anotimpul maturității, a melancoliei, a frumuseții și bogăției . 
Atâta culoare aruncată pe pomi, pe iarbă, pe munți ,atâta frumusețe….  
Și parcă totul a conspirat ca sărbătoarea să fie frumoasă și deplină.Soare de aur ,blând și 
luminos, lumina de miere și peisaje de să-ți taie respirația. 
Că doar toamna este ,de fapt, tot o primavară, în care florile se transformă-n frunze ,pe care 
pictorul desăvârșit, NATURA, le colorează după inspirație. 
E-atât de efemeră frumusețea asta ! Să-ncercăm s-o trăim din plin  cât o avem.S-o punem în 
cămara sufletului , ca la iarnă s-o putem scoate s-o admirăm, să ne-o reamintim ca pe-o 
aromă din cămara bunicilor. 

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. 
 SCOP:  
*Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna. 
*Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile 
să aprecieze frumosul şi viaţa 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

*Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei; 
*Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor 
criterii        ştiinţifice; 
*Stimularea competiției între elevi;  
*Stimularea capacității creatoare a elevilor. 
*Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginative 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

După alegerea temei , elevilor le sunt prezentate materialele de care au nevoie 
pentru realizarea ei, si mai multe sugestii de modele, fiecare adoptând un anumit model.  

Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu 
entuziasm tema de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. 

Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar 
satisfacţiile în concordanţă cu acestea. 
RESURSE:Umane: elevii clasei a III-a  

       Materiale: coli albe, acuarele, pensule  
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EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
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CRÂNGUREANU SIMONA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CE NE ADUCE TOAMNA-N COȘ ? 

CLASA/GRUPA: A II-A 

CADRU DIDACTIC: CRÂNGUREANU SIMONA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂLCOIU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
   În fiecare an toamna ne încântă  cu multitudinea cromatică și aromele sale parfumate. 
Această sărbătoare a naturii transmite fiecărui copil bucurie și emoție, iar noi avem datoria 
de a-i îndruma pe elevi să exploreze bogățiile naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu 
sensibilitatea.  
 
  Comportamente: 
 
- Să observe direct aspecte caracteristice toamnei; 
- Să recunoască numele fructelor și legumelor după formă și culoare; 
- Să formuleze propoziții simple și dezvoltate în jocul ,, Ce ne aduce Toamna-n coș?” ; 
- Să identifice munca oamenilor în grădina de legume și în livadă ; 
- Să observe, să denumească și să analizeze fructele, respectiv legumele din coș ; 
- Să aplice tehnici de lucru adecvate; 
- Să lucreze curat și ordonat. 
 
 
   În cadrul acestei activități- concurs, elevii clasei a II-a au  realizat prin mototolirea hârtiei 
creponate,, Fructe și legume  ” . 
   Elevii au  fost repartizați în două grupe, fiecare grupă  primind în dar de la Zâna Toamna 
câte un coș cu elemente surpriză. Se cere copiilor să identifice elementele din coș, oferindu-
le posibilitatea  de a-și însuși numele. În urma observării directe a coșurilor ,elevii identifică 
fructele,respectiv legumele. 
    Astfel,se formează grupa ,,Fructelor”  și grupa ,,Legumelor”. Lucrările elevilor au fost 
realizate cu mare atenție și multă motivație pentru a ieși pe primul loc. 
Având în vedere că toți elevii au lucrat îngrijit și fiecare a respectat toate cerințele și regulile, 
a făcut dificilă premierea, dar în cele din urmă s-a stabilit următorul clasament: 
 
Estera  V. – Premiul I 
Izabela P. –Premiul II 
Mariana B.- Premiul III 
Ionuț V. – Premiul III 
Rebeca O. – Mențiune 
Marinela V. –Mențiune 
 
  După premiere, elevii au fost felicitați și răsplătiți cu fructe gustoase.  
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CRISTESCU MARILENA CRISTINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă -2109  

CLASA/GRUPA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Cristescu Marilena Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Poiana Lacului-Jud.Argeș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
            Elevii clasei a IV-a de la Școala Gimanzială Nr.1 Poiana Lacului au desfășurat activitățile 
dedicate toamnei în săptămâna  21octombrie-25 octombrie 2019. 

Startul a fost dat odată cu amenajarea unui ,,Colț al Toamnei ”.Fiecare elev s-a 
preocupat de colectarea și așezarea ,,darurilor  ”. 

A urmat  ,,Cursa cuvintelor și expresiilor frumoase ”pe care le-au folosit într-o 
compunere despre toamnă. 

Ora de joc și mișcare a fost dedicată strângerii recoltei.S-au desfășurat jocuri și  
ștafete ,,Semănatul și culesul legumelor”. 

Lecția de muzică și mișcare a fost dedicată cântecelor despre toamnă.Elevii și-au 
amintit cântecele învățate pe parcursul celor patru ani. 

Săptămâna s-a încheiat cu cea mai plăcută activitate, ,,Micii bucătari”,unde s-au 
pregătit legumele pentru supă și fructele pentru compot.La finalul activității cu toții am 
savurat un compot parfumat și delicios. 

La finalul fiecărei activități elevii au fost răsplătiți cu calificative și diplome.  
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CUCU- CHIRIAC IRINA 

DIMENSIUNEA  CREATIVĂ A  PERSONALITĂŢII 

 

Prof. Înv. Preșc. CUCU- CHIRIAC IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA (structură),                                     

 SCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA,JUD. BACĂU 

 

Creativitatea este un concept larg cunoscut, asociată cu originalitatea, inventivitatea, 

producerea noului, cu libertatea interioară, curajul și excepţionalitatea.  

          Creativitatea este un fenomen complex, cu multe faţete sau dimensiuni. Paul Popescu 

Neveanu (1978, p. 152) surprinde  acest lucru atunci când spune: „Creativitatea are mai multe 

accepţiuni: de desfăşurare procesuală specifică, de formaţiune complexă de personalitate, de 

interacţiune psihosocială, toate intervenind sincronic şi fiind generatoare de nou”. 

 Procesul creaţiei  

           O serie de psihologi au încercat să surprindă actul creator în dezvoltarea lui, să-l 

conştientizeze şi să-l descopere în anumite modele operaţionale şi funcţionale. Cea mai 

cunoscută analiză a fazelor procesului de creaţie aparţine psihologului Graham Wallas. El 

sugerează existenţa a patru faze: prepararea, incubaţia, iluminarea şi verificarea. 

Pentru înţelegerea procesului creaţiei, Guilford realizează un model al structurii 

intelectului capabil să asume şi dimensiunea creativităţii. Fiecare capacitate intelectuală se 

defineşte astfel : 

- operaţii (cunoaştere, memorie, gândire convergentă, gândire divergentă, evaluare) 

- conţinuturi ( figurativ, simbolic, semantic, comportamental) 

- produse ( unităţi, clase, relaţii, sisteme, transformări, implicaţii). 

Produsul creaţiei (performaţa creativă) . Natura creativităţii nu permite aplicarea 

unor criterii de evaluare definitivă, dar cele mai frecvente indicate pentru a arăta că un 

produs este creativ sunt: noutatea,  unicitatea, originaliatea, valoarea,  utilitatea socială.   

Factorii sociali intervin ca susţinători sau inhibitori ai creativităţii. T. Amabile crede că 

mediul social (familia şi şcoala) poate avea impact asupra creativităţii şi că este mult mai 

uşor pentru părinţi şi  profesori să amelioreze mediul unui copil decăt să-i modifice 

personalitatea sau să-i mărească vizibil resursele de talent. 

            Creativitatea este un fenomen psihologic extrem de complex şi de aceea greu de 

definit în termeni operaţionali. 

 Termenul creativitate a fost introdus în psihologie, de G.W. Alport in 1937, pentru a 

desemna o formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar 

la unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii respectiv la aptitudini (inteligenţă), 

atitudini sau trăsături temperamentale. Dar şi după această dată, creativitatea nu s-a 

debarasat de sinonime cum sunt : inteligenţa fluidă (R.B. Cattell ); gândire direcţionată 
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creatoare ( E. Hilgard); gândire divergentă ( J.P. Guilford) ; imaginaţie creatoare (Th. Ribot, J. 

Piaget); imaginaţie constructivă (Alex. Osborn); gândire aventuroasă (F. Bartlett). (Gh., 

Dumitriu, 2004, p.11) 

             Analiza unor accepţiuni ale creativităţii pun în evidenţă  faptul că aceasta reprezintă o 

structură complexă de personalitate, cuprinzând diverse componente de ordin intelectual, 

afectiv, motivaţional, voluntar, atitudinal şi aptitudinal. Creativitatea presupune o 

interacţiune între mai mulți factori cum ar fi: inventivitatea, ingeniozitatea, fluiditate şi 

flexibilitate în gândire, capacitatea de a crea soluţii noi, originale, spontane, trebuinţa de 

performanţe, nevoia de realizare şi autorealizare, de autoactualizare şi autoafirmare. 

           Creativitatea presupune cooperarea multiplă dintre trei mari categorii de factori: 

psihologici, biologici şi sociali. 

            Geneza unui fenomen atât de complex ca fenomenul creator presupune antrenarea 

întregii personalităţi psihologice, cu toate formele ei. Fiecare factor din cele patru categorii 

fundamentale îşi asumă responsabilităţi specifice, având, după caz, o pondere mai mare sau 

mai mică, însă, ei funcționează într-o armonioasă intercondiţionare, cu multe virtuţi 

compensatorii, ce servesc cauza întregului – actul de creaţie. 

Metoda  „CIORCHINELE” stimulează evidenţierea conexiunilor dintre idei. Este o 

modalitate de a construi, realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor.   

Este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe, credinţe, convingeri, 

evidenţiind modul propriu al individului de a înţelege o anumită temă, conţinut. Sarcini din 

domeniul ştiinţă (matematică, cunoaşterea mediului), domeniul limbă şi comunicare 

(educarea limbajului);  Se pot da sarcini pe grupe, formate din 5-6 copii (de ex. grupa 

legumelor, grupa florilor, grupa fructelor) sau frontal, cu toată grupa de copii răspunzând 

individual din toate domeniile.  

          Metoda  pune în mişcare gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi facilitează 

realizarea unor legături între idei deschizând căile de acces şi reactualizează cunoştinţele 

anterioare. 

          Exemplu : 

          Categoria  de activitate:  DOMENIUL ŞTIINŢE.- Cunoaşterea mediului 

          Tema: „Toamna cea bogată ” 

          Sarcina de lucru: „ Spuneţi  cât  mai multe caracteristici  despre  anotimpul  toamna. 

Alegeţi  imaginile  care se potrivesc anotimpului şi aşezaţi-le în jurul imaginii de pe panou”  

          Materiale: un panou mare cu o imagine de toamnă sugestivă, jetoane cu imagini de 

toamnă, decupaje, buline mari în culorile toamnei: galben, verde, portocaliu, maro pe care 

vor lipi imagini adecvate sarcinii. 

          Desfăşurare: După ce se vor epuiza toate cunoştinţele copiilor despre toamnă, 

împreună cu ei voi uni imaginile, stabilind şi explicând conexiunile dintre ele. Voi citi şi voi 

analiza fiecare idee emisă de copii. Se discută, se fac comparaţii şi se emit păreri despre 

anotimp, se repetă poezii şi cântece adecvate acestui anotimp, se spun ghicitori.  

 La sfârşitul activităţii, voi face sinteza finală, voi grupa logic informaţiile, ideile, 

cunoştinţele copiilor şi voi realiza ciorchinele. Se pot  face completări, dacă este nevoie.  
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Beneficiile metodei: 

 Metoda stimulează şi încurajează contribuţia personală. Ea se poate combina cu alte 

metode şi procedee şi poate fi introdusă în diferite etape ale unei activităţi; 

 Este potrivită în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea şi sintetizarea 

cunoştinţelor copiilor despre o temă mai vastă, precum şi o ordonare şi completare a 

informaţiilor despre o anumită  temă; 

 Copiii gândesc şi răspund la întrebări, cooperează, comunică, argumentează, 

completează şi  fac asocieri între ideile emise. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

BOGĂŢIA TOAMNEI 

Pleacă în 

ţările calde 

 

Se schimbă 
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Pregătesc 
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Vieţuitoarele se 
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îngălbenesc şi 
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CULCUŞ LIDIA 

FIŞA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂŢII: În Împǎrǎția Toamnei 

CLASA : a-III-a A 

CADRU DIDACTIC: profesor ȋnvǎțǎmânt primar, Culcuş Lidia 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ,,Ioan Opriş” Turda 

ARGUMENT:  

Frumusețile şi bogǎțiile pe care le oferǎ natura ȋn anotimpul toamna ne ȋndeamnǎ la 

creație.Ne bucurǎm cu toții de ceea ce ne oferǎ toamna punând ȋn valoare frumusețea şi 

bogǎția ei prin realizarea unor lucrǎri originale prin care să valorificăm potențialul creativ al 

şcolarilor de clasa a-III-a.  

 Proiectul şi-a propus să-i sensibilizeze pe copii ȋn fața minunățiilor naturii, astfel ȋncât 

să devină persoane capabile să aprecieze frumosul.  

SCOPUL: 

Stimularea imaginației creatoare şi consolidarea cunoştințelor elevilor referitoare la 

caracteristicile anotimpului toamna.  

 OBIECTIVE: 

Dezvoltarea aptitudinilor literar – artistice; 

Conceperea unor lucrǎri ce implicǎ originalitate, creativitate, imaginație; 

Exprimarea sentimentelor fațǎ de frumusețile şi bogǎțiile toamnei; 

Stimularea capacitǎții creatoare a elevilor. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Convorbiri tematice despre anotimpul toamna 

 Compuneri ,, În Împǎrǎția Toamnei” 

 Audiţie muzicală –Anotimpurile –Vivaldi 

EVALUAREA:  

 Jurizarea şi premierea celor mai reuşite compuneri. 
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CURIGUŢ AURELIA 

 

TEMA ACTIVITĂŢII:,,Pădurea toamna” 
CLASA:Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: Curiguţ Aurelia 
UNITATEA ŞCOLARĂ:Liceul Teoretic Cujmir 
OBIECTIVE: 

 Formarea capacităţii de a observa,percepe şi aprecia natura ; 
 Formarea simţului estetic. 

Desfăşurarea activităţii 

         Natura este cea mai bună şcoală.   Anotimpul toamna, prin schimbările variate şi ritmice 
ale naturii, cât şi prin bogăţia de elemente specifice activităţii umane, asigură cadrul propice 
de stimulare a curiozităţii copiilor, de incitare la explorare şi exersare. 
         Încercăm, astfel, în cadrul acestei activităţi să îndreptăm atenţia copiilor mai mult spre 
natură. 
         Am hotărât împreună cu elevii mei să ne bucurăm de acest anotimp,într-o oră de AVAP. 
         Săptămâna aceasta am scos din cutie acuarelele. Am pictat, după un model orientativ, o 
pădure de toamnă. Cu mai mult sau mai puţin talent, copiii au impresionat, ca de fiecare 
dată. 
          Activitatea a debutat cu o plimbare în imediata apropiere a şcolii unde se află o mică 
dumbravă.Acolo am observat marile schimbări pe care le-a suferit de astă-vară încoace.Am 
continuat cu o conversaţie care a oferit fiecărui copil posibilitatea de a da frâu liber ideilor şi 
opiniilor despre acest anotimp-TOAMNA. 
           Elevii au realizat lucrările folosind tehnici simple  precum amprentarea,pictura sau 
dactilopictura. Ce mi se pare minunat este faptul că au reuşit să îmbine culorile şi să obţină 
nuanţe derivate. Activitatea a fost deosebită,desfăşurându-se pe fundal muzical.Am cântat şi 
noi cântecelele de toamnă pe care le-am învăţat anul acesta. 
         Elevii au realizat lucrări frumoase care au adus bucurie,culoare şi un strop de 
magie,toate putându-se realiza doar cu dăruirea unui strop din sufletul lor micuţ. 
Iată creaţiile: 
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DANALACHE SIMONA-NARCISA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”FRUNZE RUGINII” 
GRUPA:  Mare 
CADRU DIDACTIC: Profesor înv. preşcolar , Danalache Simona-Narcisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa P.N. Valea Adâncă 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOP: dobândirea cunoştinţelor referitoare la anotimpul toamna, precum și cultivarea 
deprinderilor artistico-practice; 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
O1: să denumească materialele puse la dispoziție; 
O2: să picteze trunchiul copacului; 
O3: să lipească frunzele pe coroana copacului; 
O4: să ataseze trunchiului coroana, pentru a realiza copacul cu frunze ruginii; 
STRATEGIA DIDACTICĂ: 
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, observația, demonstrația, exerciţiul; 
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tuburi din carton, acuarele, lipici, carton colorat, foarfece, 
frunze din hârtie colorată; 
FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupuri; 
DURATA: 30 minute; 
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DAVID ALINA-SONIA 

BOSCOR MIHAELA-VIOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Culorile minunate ale toamnei”  
CLASA/GRUPA: pregatitoare si clasa a III-a 

CADRU DIDACTIC: David Alina-Sonia,Boscor Mihaela-Violeta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala Nr.1 Negoiesti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOPUL PROIECTULUI:  
- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;  
 - dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor  structurilor 
verbale orale. 
-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. 
Perioada de derulare:  4  săptămâni (octombrie – noiembrie 2019) 
Temele proiectului:     
  -„Frunza”-poveste;   joc : „Suflăm frunza 
  -,,Activitati specifice anotimpului toamna”  - lectură după imagini 
  -„Povestea castanelor” – povestire  
 -„Povestea frunzelor” –joc de rol 
  -,,Toamna” de G. Coșbuc – memorizare 
  -„Adunăm și presăm frunze” 
  - „Amprentele frunzelor”- pictură 
  -„Frunzele toamnei”-pictură 
  -,,Altfel de frunze”( forme)  - modelaj 
  -„Covor de frunze”- colaj 
  -„Bate vântul frunzele” – joc cu text și cânt 
   -„Acum e toamnă, da!” –cântec   
Evaluarea proiectului: 

-Organizarea de expoziții cu lucrările elevilor; 
-Organizarea unui mic moment artistic ȋnchinat toamnei ; 
-Portofoliiile elevilor, C.D. cu poze 
-Fişe de evaluare. 
Rezultate scontate și impactul proiectului: 

-Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, 
comunitare (preşcolari, şcolari, părinţi, comunitate). 
-Educaţia cultural- artistică este un factor de legătură între aceste trei elemente, de aceea ar 
constitui o manifestare practică a acestei legături. 
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DEGAN LENUȚA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă mândră ,darnică  

CLASA/GRUPA: a III-a ,a IV-a simultane 

CADRU DIDACTIC: Degan Lenuța 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Șeulia de Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
        Activitatea a urmărit  dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare , de lucru în 
echipă și individual prin antrenarea elevilor,  de creaţie şi educație estetică,  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 ,  valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea 
activităţilor extraşcolare,  organizarea unui concurs și a unei expoziţii în timpul cărora să fie 
valorizate atât cunoştinţele dobândite pe parcursul activităţilor tematice, cât şi lucrările 
realizate , încurajarea iniţiativei individuale şi de grup. 
           Activitatea a început cu interpretarea cântecului învățat la ora de muzică și mișcare: 
                       Toamna ne-mbie cu struguri aurii 
                       Haideți să mergem și noi în deal la vii. 
 
                                           Refren:Fete mândre și flăcăi  
                                                       Toți culeg de zor , 
                                                       Și prelung răsună-n văi 
                                                       Chiotele lor. 
                       După o vară de muncă și-așteptări 
                       Toamna ne-aduce belșug și desfătări. 
                                            Refren:Fete mândre…………. 
       După această introducere și pornind de la acest cântec am conversat pe tema 
aleasă:Care sunt bogățiile toamnei? De ce spunem că toamna este darnică? Dar mândră?  Ce 
culori predomină? Ce fac oamenii? Care sunt activitățile lor? Ce adunăm din grădini ? Dar de 
pe camp? Ce facem cu acestea? Ce putem obține din prune ? Ce fruct vă place mai mult ? Ce 
legume ? De ce este foarte important să consumăm zilnic fructe și legume ? Cum ați 
participat voi alături de părinți pentru a obține recolte bune ?(Au fost doar câteva din 
întrebările auzite în clasă.) Răspunsurile au fost variate.Nu numai că au dat răspunsuri 
diverse dar o elevă a descries modul cum se pune compotul de prune , făcând acest lucru 
împreună cu mama ei acasă . Băieții nu s-au lăsat mai prejos și au povestit cum au pregătit 
cu părinții varza pentru pus la murat sau strugurii pentru must , cum au participat  și ce 
unelte au folosit pentru a curăța grădina. 
     Într-o atmosferă plăcută și degajată le-am propus elevilor ca din materialele avute la 
dispoziție să încercăm să realizăm câteva lucrări pentru a le expune în sala de clasă. …Și a 
început munca… Unii au desenat ,alții au pictat ,au confecționat planșe ,rame de fotografii 
din frunze,personaje vesele din fructe,ba chiar,o fetiță a încercat să compună o poezioară 
despre anotimpul toamna ,dovleci haioși,tablouri din flori presate ,din semințe de diferite 
plante. 
    Sala de clasă a fost ornată numai cu lucrări specifice temei.Colegilor mai mari li s-a propus 
să viziteze această expoziție .Astfel ,activitatea clasei  noastre a fost apreciată de întreaga 
școală. 
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DELIESCU  MARIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: “ RAPSODII  DE  TOAMNĂ” 
CLASA :a II-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar  DELIESCU  MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 2  – Barcea 
  
 SUBTEME:  “Când, cum și de ce se întâmplă?”  
                          Toamnă, doamnă darnică  
                          “Bogățiile toamnei” 
                           “Ce ne aduce toamna în coș?”  
Mijloc de realizare:  joc didactic  
Tipul activității: consolidare  
Loc de desfășurare: sala de clasă, Grădina Botanică 
Scop: verificarea și consolidarea cunoștințelor despre anotimpul Toamna 
Sarcina didactică: recunoașterea fructelor, legumelor și florilor de toamnă, precum și 
principalele caracteristici ale acestora 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

1.Moment organizatoric: se asigură condițiile optime desfășurării activității 
2.Captarea atenției: se va face prin intermediul unor ghicitori  despre anotimpul 

Toamna:  
3.Anunțarea temei și a obiectivelor: Astăzi vom desfășura jocul “Ce ne aduce Toamna 

în coș?” și voi explica regulile jocului 
4.Explicarea și demonstrarea jocului:  școlarii ascultă sarcinile jocului și urmăresc jocul 

de probă. 
Voi prezenta copiilor sarcina didactică și regulile jocului pe înțelesul copiilor – pe 

măsuța din fața lor se află legume, fructe și flori de toamnă; copiii vor veni pe rând, vor alege 
un jeton, îl vor descrie și-l vor așeza în Coșul Toamnei. 

Realizarea jocului de probă: se va desfășura un joc de probă pentru a vedea dacă toți 
copiii au înțeles sarcinile 

Realizarea jocului de către copii:  
Varianta I:  școlarii sunt așezați în semicerc și-n fața lor pe măsuță se află jetoane cu 

diferite legume, fructe și flori de toamnă. Vor alege un jeton, îl vor denumi și  descrie 
precizând culoarea și forma legume / fructului / florii alese și-l vor așeza la panou în coș. 

5.Obținerea performanței: 
Varianta II – Complicarea jocului – “Găsește intrusul!” – voi așeza la panou câteva 

elemente ce nu fac parte din coșul Toamnei. Școlarii pun mâna la ochi. La semnalul meu vor 
deschide ochii. Copiii vor sesiza intrușii și îi vor elimina din coș, motivând alegerea făcută.  

6. Evaluarea performanțelor: După finalizarea activităților se vor face aprecieri asupra 
corectitudinii în care au lucrat copiii, dar și asupra modului de desfășurare a întregii 
activități. 
 

https://vg5.gazduire.ro:2083%7bDOCUMENT_URL%7d/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
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DOMIDE ANUȚA 

COORDONATOR: 

Prof. înv. primar: Domide Anuța 

,,Toamna cu-a ei albă frunte/şi cu galbenii conduri/a lăsat argint pe munte/şi rugina pe 
păduri.” 

George Topârceanu 
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. 
Sensibilitate ce o regăsim la marii poeţi din literatura română. Aceasta îi va determina pe 
elevi să empatizeze cu ei stârnind interesul pentru lectură, creaţie literară, plastică, muzică şi 
dans. 

              Proiectul este o activitate mai amplă ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a 
învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor.  Este o formă de 
evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit, inclusiv 
activitatea individuală în afara clasei. 

              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:  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a artei,, stimularea curiozităţii 
pentru investigarea acesteia, gustul pentru lectură, creaţie literară, creaţie plastică, 
muzică şi dans; 

 Formarea si exersarea unor deprinderi practice în vederea formării unei atitudini 
pozitive faţă de muncă; 

Competenţe ale învăţării integrate: 
 

 Exprimarea sentimentelor faţă de frumuseţile şi bogăţiile toamnei; 
 Stimularea competiţiei între elevi şi cadre didactice; 
 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 

elemente vizuale cu muzicale; 
Durata: 29 noiembrie 2019 

Grup ţintă: elevii clasei a II-a A 

 Resurse: 

 Umane: elevii, cadre didactice, părinţi; 
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, reviste şcolare, aparat 

foto,  laptop, materiale din natură, coli, cartoane colorate, foarfec, lipici, acuarele, 
creioane colorate, costume; 
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 Procedurale:  lucru în atelierul meşteşugăresc, observare dirijată şi nedirijată, 
explicaţie, conversaţie, dramatizare, muzică şi dans. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe 

Metode de evaluare: observaţia, conversaţia, realizarea unei expoziţii, turul galeriei, 
dramatizarea, program artistic.  

Diseminare: 

• panouri informative; 
• expoziţii cu lucrările copiilor; 
• C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 
• Prezentarea referatului: Rolul cadrelor didactice în activităţile extraşcolare privind 

elevii cu CES; 
• Program artistic. 

Activităţi desfăşurate: 
 Vizitarea şcolii, bibliotecii şcolare şi atelierului meşteşugăresc; 
 Activitate, elevi şi părinţi, în atelierul meşteşugăresc(cusături, confecţionare coşuri şi 

mături); 
 Toamna sadoveniană – activitate prezentată de elevii clasei a VIII – a; 
 Toamna în poezia românească – montaj literar artistic susţinut de un grup de elevi 

din clasele a II – a; 
 Dumbrava minunată(fragment) – dramatizare cu elevii clasa a II – a; 
 Cânt şi joc ardelenesc – program artistic susţinut de membrii Ansamblului Rodna; 
 Discuţii şi concluzii. 
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DULCIANU ELENA-MINODORA 

TEMA ACTIVITĂŢII: LA PIAŢĂ 

CLASA: I B 

CADRU DIDACTIC: DULCIANU ELENA-MINODORA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ COLONEL CONSTANTIN LANGA - MIROSLAVA, 

STRUCTURA VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL  IAŞI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 În prima săptămână din luna lui brumar, elevii clasei I B au desfăşurat activitatea 

practică: La piaţă. În acest sens, aceştia au venit pregătiţi cu fructe şi legume specifice 

anotimpului toamna (multe dintre ele din grădina proprie): roşii, castraveţi, ardei, morcovi, 

ceapă, usturoi, nuci, varză, conopidă, cartofi, porumb, sfeclă roşie, mere, pere, struguri.   

 Întreaga activitate s-a desfăşurat în sala de clasă, sub supravegerea şi îndrumarea 

doamnei învăţătoare. Elevii au fost împărţiţi în două echipe: echipa vânzătorilor şi echipa 

cumpărătorilor (prin inversarea rolurilor la un moment dat).  Atmosfera a fost relaxantă, 

veselă şi plină de zumzet. 

 Scopul activităţii: îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre importanţa legumelor şi a 

fructelor de sezon, formarea deprinderii de a le consuma,  schimbarea rolului de vânzător-

cumpărător, folosind dialoguri adecvate fiecărei situaţii. Dintre obiectivele operaţionale 

amintim: să utilizeze adecvat instrumentele de joacă (cântarul, banii etc.), să denumească 

fructele şi legumele de sezon, să formuleze dialoguri adecvate rolului de vânzător-

cumpărător. 

 Elevii au fost recompensaţi cu aplauze, calificative şi laude din partea echipei 

concurente şi a învăţătoarei. 

IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂŢII 
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ENACHE CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: AROMELE ȘI CULORILE TOAMNEI 

CLASA: I 

CADRU DIDACTIC: ENACHE CLAUDIA  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI, OLT 

OBIECTUL: Arte vizuale si abilităţi practice  

SUBIECTUL LECŢIEI: „Salată de fructe” , „Toamna în culori” 

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul 

cunoscut; 

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile; 

2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă; 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 

elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1 – să numească materialele de lucru primite; 

O2  – să descrie fructele folosite;                         

 O3  – să-şi însuşească modul de preparare a salatei de fructe;                     

 O4  – să-şi însuşească reguli de igienă a alimentaţiei; 

 O5 – să exprime sentimentele față de frumusețile și bogățiile toamnei. 

   

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exemplul, observaţia, descrierea, explicaţia ,                     

demonstraţia, exerciţiul, problematizare.   

RESURSE MATERIALE: cuţit, linguriţe, tocător, bol, caserole, şerveţele,                                    

fructe (mere, pere, gutui, struguri, nectarine, banane, kiwi, portocale,), frișcă.  
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ENEA  FELICIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Cercul  de  creaţie  

CLASA/GRUPA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.prim.  ENEA  FELICIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala  “Tristan  Tzara”  Moineşti, Bacău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Cercul  de  creaţie  

 
Toamna 

 
Toamna  stoarce  norii  leoarcă 
Peste  dealuri  şi  câmpii, 
Căutând  o  rază, parcă, 
Strugurii  aşteaptă-n  vii! 
 
Toamna, vesel-jucăuşă, 
A  venit  şi-ţi  bate-n  uşă, 
Îţi  aduce-un  măr,  o  pară, 
Şi  le  simţi  că-s  de  afară. 
 
Râd  bostanii  în  ogradă 
Lângă  carul  cu  porumb, 
Prune  coapte  în  livadă 
Albăstresc  cerul  de  plumb. 

ŢÎRU  TEODOR 
 

 
Toamna 

 
O, toamnă, draga  mea, 
Ce  frumoasă-i  haina  ta! 
Ce  miresme  azurii 
Ne  dau  strugurii  din  vii! 
 
Mere  coapte  ard  pe  ramuri, 
Frunzele  dansează-n  valuri, 
În  livezile-aurite, 
Păsările-s  fericite. 

RUSU  CLEOPATRA 

 
Toamna 

 
Multe  roade  am  cules 
Din  grădina-mbelşugată, 
Semn  că  toamna  a  venit, 
Ca  de  obicei…bogată. 
 
Ea  aşterne  peste  dealuri 
Un  covor  multicolor, 
Peste  care-ncep  să  cadă 
Ploi  mărunte  şi  cu  vânt. 

ZAHARIA  SEBASTIAN 
 

 
Toamnă 

 
Eu  nu  sunt  singura  care 
Te  iubeşte, toamna  mea, 
Clipe  de  surâs  în  care 
Mă  imaginez  o  stea. 
 
Împreună  zi  de  zi, 
Tu-mi  aduci  doar  bucurii! 
Zilele  pline  de  soare 
Mie  mi  se  par  regale! 

VASÂI  ELISA 
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Toamna 

Ce  toamnă  frumoasă 

Cu  roade  mănoase! 

Cu  mustul  ce  fierbe 

Şi-o  friptură  pe  masă! 

 

S-a  strâns  de  pe  câmp  porumbul, 

Ceru-i  negru  cum  e  plumbul. 

Păsările-s  de  plecare, 

Grăbite  se  pierd  în  zare. 

SANDU  VASILICA 

ENEA  VASILE 

CLASA/GRUPA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.prim.  ENEA  VASILE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala  “Tristan  Tzara”  Moineşti, Bacău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toamna 

 
Toamna  cea  cu  vânt  şi  ploi 
A  venit  iar  pe  la  noi. 
Au  plecat  spre  ţări  cu  soare 
Păsările  călătoare. 
 
Zboară  frunzele  în  vânt, 
Ce  frumos  cad  pe  pământ! 
Toamna  iarăşi  a  sosit… 
Mic  şi  mare-i mulţumit. 
 
Coşu-i  plin  de  fructe  dulci: 
Mere, pere, struguri, nuci 
Şi-o  lădiţă  cu  legume, 
Plină  ochi  cu  vitamine. 

VASILACHE  DARIA 
 

 
Toamna 

 
A  venit  toamna-n  livadă, 
Bunătăţile-s  grămadă! 
Avem  mere, nuci  şi  prune 
Şi-avem  şi  pe  masa  pâine! 
 
Pomii  îşi  schimbă  culoarea, 
Iar  la  flori  le  pică  floarea. 
Norii  vin, plouă  şi-i  frig, 
Toţi  căţeii  stau  covrig. 

NEAGU  MIHAI 
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FARCAȘ VIORICA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 

CLASA: I și a III a 

CADRU DIDACTIC: Farcaș Viorica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Avram Iancu 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ARGUMENT:  

            Toamna  este un anotimp plin de culoare și de poezie în același timp. Tabloul viu 

colorat al naturii ne încântă ochii şi sufletul. Nici chiar lacrimile reci şi mărunte ale cerului, 

uneori înnorat,  nu reuşesc să ne întristeze. 

Şi cum să nu celebrăm acest anotimp minunat, care stârneşte, deopotrivă, melancolii şi 

bucurii?! Sufletul vibrează, aşezând pe portativ note-fructe, care sunt omagiul nostru adus 

Toamnei, “Zâna melopeelor  şi  Doamna  cucurbitaceelor”. 

            Copiii se bucură de soarele blând, care le permite joaca pe afară, de roadele bogate 

ale acestui anotimp, de covorul foșnitor al frunzelor. Totul miroase a mere proaspete și a 

gutui aromate, aerul este mai tare și mai curat.  

            Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de pictură care să 

redea toate culorile toamnei și poezia acestui anotimp. 

GRUP ȚINTĂ:  elevii claselor I și a III a 

SCOPUL PROIECTULUI: 

            Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură;   

            Cunoașterea  schimbărilor  apărute în natură la venirea toamnei. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

*Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei; 

*Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 

*Să redea plastic elementele caracteristice anotimpului toamna; 

*Cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor; 

*Stimularea competiției între elevi; 

*Stimularea capacității creatoare a elevilor. 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 

Audierea unor poezii despre toamnă 

Concurs de pictură cu tema: Culorile toamnei 

RESURSE: 

Umane: elevii claselor  I și a III-a 

Temporale: durata proiectului: două ore 

Materiale: coli albe, acuarele, pensule 

PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice 

REZULTATE  SCONTATE: 

Participarea tuturor elevilor la activitate 
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Formarea și dezvoltarea capacității creatoare  a  elevilor 

Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

Turul galeriei, expoziție de lucrări, diploma 
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FILOTE TEODORA 

TEMA ACTIVITĂŢII: În grădina cu trandafiri 
GRUPA: mixtă 
CADRU DIDACTIC: Filote Teodora 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Fârţăneşti 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII:  
Din dorinţa de a înfrumuseţa curtea grădiniţei am hotărât să plantăm trandafiri. Părinţii 
copiilor de la grupă au adus trandafirii şi sticlele de plastic pe care urma să le folosim. 
Preşcolarii au pregătit trandafirii, apoi împrună cu părinţii am plantat trandafiri în curtea 
grădiniţei. Copiii au fost foarte receptivi la activitate dorindu-şi să mai facem şi în viitor astfel 
de activităţi. 
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FLORESCU DELIA  

PROIECT  

CULORILE TOAMNEI 

Prof. Delia Florescu 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara  

   Tema / titlul proiectului :  Culorile toamnei 

     Obiectivul general 

         Încurajarea unei educaţii centrată pe cultivarea simţului estetic şi artistic, 
precum şi încurajarea gândirii libere şi  a creativităţii 

.  Obiective specifice 

- dezvoltarea simţului estetic; 

- valorificarea unor noi orizonturi ale creativităţii;  

- îmbunătăţirea activităţii prin utilizarea unor metode originale de realizare a 
lucrărilor artistico-plastice; 

Grupul ţintă  

         Grupul ţintă vizat în acest proiect este format din colectivul de elevi al clasei   
I B de la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara.  

Relevanţa proiectului  

        Acest grup ţintă este caracterizat de o dinamică pozitivă, posedă reale 
capacităţi de muncă şi mult potenţial creativ şi socio -afectiv. Este deschis noi 
provocări şi reacţionează pozitiv la sarcini inedite de lucru.  

Descrierea activităţilor propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate  

   Printre activităţile propuse a se desfăşura în cadrul acestui proiect se numără şi:  

- parteneriate cu profesorul de desen din ciclul gimnazial;  
- dezvoltarea simţului estetic prin realizarea unor  lucrări specifice 

anotimpului toamna;   
- organizarea unor cercuri de creaţie plastică, artistică, literară, etc.  
Procedura de autoevaluare a proiectului  

- întocmirea unui portofoliu al proiectului;  
- redactarea unei expoziţii care să cuprindă creaţiile elevilo r. 
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FUCCARO ENIKŐ  

ILLYÉS EDIT 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna cu familia 

CLASA/GRUPA: Grupa Step by step  

CADRU DIDACTIC: Fuccaro Enikő şi Illyés Edit 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gim. “Vaskertes”-Grăd.cu P.P.”Csillagszem-Scânteuţa”-
Gheorgheni 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
   

În cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” cu grupa noastră am organizat o excursie la Parcul 

Dendrologic Grădina Csíky din oraşul Gheorgheni. 

 Obiectivul acestei excursii a fost  construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă şi 

totodată explorarea, descoperirea posibilităţilor educative din mediul înconjurător , din 

natură şi observarea peisajului  de toamnă. 

Au participat 24 de copii şi familiile acestora.  

 În activitatea interactivă outdoor am implicat toţi participanţi stimulând creativitatea, 

curiozitatea de a explora frumuseţea  mediului înconjurător şi interacţiunea. 

 Fiecare copil din grupă a primit o brăţară colorată, astfel s-au împărţit după culoarea brăţării 

împreună cu familia în patru grupuri. Fiecare grupă a primit o listă cu sarcini de 

rezolvat.Sarcinile de rezolvat au fost:să se facă un selfie de grup lângă un stejar, să se 

confecţioneze împreună decoraţiuni,ornamente din materiale găsite din natură, să se 

prezinte un cântec de toamnă acompaniat cu instrumente din natură. 

Peste 45 de minute ne-am adunat şi fiecare grup şi-a prezentat cântecul şi creaţia. 

La sfârşit fiecare familie a fost premiat cu o diplomă. 

În cadrul acestei activităţi s-au distrat atât copiii cât şi părinţii, au fost foarte mulţumiţi, au 

avut prilejul de-a cunoaşte reciproc,de-a colabora şi de a descoperii împreună frumuseţea 

naturii.  

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 124 

FULGA ELENA 

 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

1. Titlul proiectului:  
,,TOAMNA ÎN CLASA NOASTRĂ” 

2. Tipul de activitate:  

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

a) Resurse umane: elevii clasei  I, prof.înv.primar,  Fulga Elena 
b) Resurse materiale: foi A4, creioane colorate, carioci, acuarele, materiale 

din natură, prezentare PPT, CD - ,, Anotimpurile”, de Vivaldi. 
4. Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: 

 Sala de clasă 
5. Scopul activității:  

 Cultivarea imaginație ielevilor și încurajarea creativității în domeniul 

literar precum și stimularea potențialului artistic prin aplicare aunor 

tehnici specific artelo rvizuale 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; 

 Realizarea unui colt de natura in sala de clasa cu fructe, legume si flori de toamna. 
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, 08.10.2019                               Prof.înv.primar, Fulga Elena 

                                                    Liceul Tehnologic,, Justinian Marina”, Baile Olanesti 
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GAVRILIUC MIRELA -MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           OCTOMBRIE 2019 

 

CLASA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: GAVRILIUC MIRELA -MARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEREȘTI 

CCEE  CCUULLOOAARREE  

AARREE  TTOOAAMMNNAA  

ÎÎNN  ȘȘCCOOAALLAA  

MMEEAA?? 
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Motto:,, Toamna este o a doua primavară, în care fiecare frunză este o floare." ( Albert 

Camus) 

 

ARGUMENT 

 

,,Din pomul verde şi frumos 
Mai cade-o frunzǎ, încǎ una... 

Si se aştern covor pufos -  
Aşa e toamna-ntotdeauna! 

 

Si pǎsǎri zi de zi se duc, 
Si vezi doar una câte una... 

Precum o frunzǎ-n vârf de nuc -  
Aşa e toamna-ntotdeauna! 

 
Pe drum, pe case şi pe flori 

Frumoase brume-şi pun cununa... 

Se-ascunde soarele în nori - 
Aşa e toamna-ntotdeauna. “ 

                                                   (Toamna în Moldova –Petru Cǎrare) 

 

III. INFORMAŢII  GENERALE   

Titlul: Ce culoare are toamna în şcoala mea? 

Tipul activităţii: Expoziţie Artă fotografică alb/negru şi color;  

PREZENTAREA  ACTIVITĂŢII  

Expoziţia îşi propune să pună în valoare activităţile copiilor şi cadrelor didactice din Şcoala 

Gimnazială Verești. Acţiunea propusă  doreşte să canalizeze ideile şi preocupările elevilor în 

domeniul artei fotografice , al artelor vizuale si al celor plastice . Totodată, ne propunem 

antrenarea cadrelor didactice în activităţi curriculare şi transcurriculare, existând discipline 

care să permită copilului posibilitatea de a-şi exprima sentimentele, emoţiile, gândurile, 

momentele importante din viaţa lui, creativitatea, simţul practic. 

III.SCOPUL 

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de valorizare şi promovare a frumosului, evitând kitch-

ul; 
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IV.OBIECTIVE: 

Stimularea simţului artistic, talentului, aptitudinilor elevilor; 

Antrenarea elevilor în activităţi menite să le dezvolte personalitatea, creativitatea; 

Conştientizarea şi implicarea părinţilor cu privire la importanţa valorificării talentului, 

simţului artistic al elevilor; 

Dezvoltarea respectului pentru valorile artei; 

Omagierea Instituţiei în care ne desfăşurăm activitatea. 

V.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Tema aleasă este TOAMNA, iar simfonia culorilor acestui anotimp va fi acompaniată de 

lucrările copiilor şi surprinsă în imagini de aparatele de fotografiat, pe care micuţii noştri le 

vor mânui cu pricepere sau cu stângăcie, dar întotdeauna cu multă curiozitate şi satisfacţie.  

  Fiecare elev  va surprinde în imagine fotografică alb/ negru sau color aspecte legate de 

anotimpul toamna ( culoarea frunzelor, a pomilor, munca câmpului, satul bunicilor...). 

Fotografiile vor conţine date privind elevul şi titlul fotografiei. 

Prin expoziţia pe care intenţionăm să o realizăm,  vrem să aducem frumosul în viaţa 

noastră, să evităm kitch-ul şi să permitem copilului dezvoltarea iniţiativei şi spiritului creator. 

Lucrările vor fi expuse, după o selecție riguroasă. Pot participa cel mult 4 fotografii pe clasă. 

VI.MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI  EVALUARE 

 Evaluarea creaţiilor artistico-plasticeva fi realizată de către un juriu format din cadre 

didactice de specialitate. 

 Juriul va avea în vedere următoarele aspecte referitoare la lucrări: 

 -  modul atractiv, ingenios de surprindere a naturii; 

 -  estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării; 

 - contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată; 

VII.ACTIVITATE DE PROMOVARE 

Expoziţie în școala organizatoare; 
Site-ul școlii 
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             Ce culoare are toamna în şcoala mea? 
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GEORGESCU ALEXANDRA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Legume de toamnă 

CLASA/GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Georgescu Alexandra 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniță Step by Step cu P.N și P.P -Rază de Soare, Ploiești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Activitatea zilei se desfășoară în cadrul grădiniței noastre pe centre de activitate, 
activitățile pe domenii experiențiale se vor desfășura în centrul Manipulative, unde vom 
realiza jocul –Al câtelea coșuleț a fost încărcat și în centru Joc de rol unde vom realiza o 
activitate practic-gospodărească -Borcane cu murături 
 
 Activitatea are ca scop însușirea numeralelor ordinale până la 3, exersarea memoriei, 
atenției în procesul acțiunii copilului cu legumele dar și dezvoltarea dragostei de muncă (prin 
participarea la activitățile ce se desfășoară în bucătărie în anotimpul toamna). 
 
Obiectivele pe care le-am urmărit în cadrul zilei au fost:însușirea numeralelor ordinale până 
la 3, dezvoltarea atenției și memoriei în procesul acțiunii copilului cu obiectele. 
 
Elementele de joc au fost :încărcarea, descărcarea, mișcarea 
 
Regulile jocului Câte un copil încarcă coșul, îl transportă și îl descarcă lângă borcane. Alt copil 
precizează al câtelea camion a fost încărcat. 
 
Material didactic utilizat :trei coșuri, legume de toamnă (castraveți, conopidă, gogosari) 
Etapele jocului pe care l-am desfășurat au fost : 

I. Organizarea activității 
II. Desfășurarea activității -Exerciții pregătitoare ( Le voi îndrepta copiilor atenția asupra  

materialului existent) 
   -Anunțarea jocului ( Le voi anunța tema jocului) 

 
 -Explicarea și demonstrarea jocului (Copilul numit încarcă unul  
coșuri și apoi se întoarce la locul lui .Este numit un alt copil care precizează al câtelea coș a 
fost încărcat-primul, al doilea, al treilea .) 
 
  -Complicarea jocului (Am numit trei copii care vor încărca fiecare un  
coș, pe rând ei vor adresa întrebarea copiilor din grupă. Întrebările au fost dirijate în așa fel 
încât să nu înceapă în ordinea așezării coșurilor, ci la întâmplare) 
 
 -Încheierea jocului (Copiii au fost așezați în trei coloane-prima coloană,  
a doua coloană, a treia coloană).După ce s-a precizat locul, au mers spre celelalte centre de 
activitate în funcție de ceea ce le-am spus eu. 
 
Activitatea de la centrul Joc de rol are ca scop formarea unor deprinderi practic-
gospodarești.Ei au învățat să spele legumele înainte de a le consuma sau a le pune în 
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borcane.Au discutat pe parcursul activității la acest centru despre :culoarea , forma și 
mirosul acestora, le-au așezat în borcane obținând murături asortate. 

Activitățile de la celelalte centre au inclus :construirea unor rafturi pentru borcane , 
la centrul Construcții, și pictura prin ștampilare a gogoșarului și castravetelui la centrul Artă. 

 

Poze din cadrul activității 
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GHEORGHIU ELENA 

SOCOL VALERIU 

Tema activității: Activități de Loisir 

CLASELE a Va A și a V a B 

CADRE DIDACTICE: Socol Valeriu și Gheorghiu Elena, profesori de educație fizică și sport  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul  ,,Gh.Ruset Roznovanu” din orașul Roznov  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

   În data de 04.XI.2019 la Liceul ,,Gh.Ruset Roznovanu”  din orașul Roznov s-a organizat 

activitatea concurs cu tema ,,Activități de Loisir”. La această activitate au participat elevi din 

clasele a Va A și a Va B care au avut sarcina de a realiza un desen pe foaie de flipchart într-un 

interval orar de doua ore cu activități sportive desfășurate în natură. Elevii au fost grupati 

câte doi pentru fiecare desen. La finalul prezentărilor, 4 grupe au fost premiate cu diplome și 

medalii, iar lucrările lor vor face obiectul unei expoziții în școală. 
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GHIRA SANDA JULIANA 

Prof.î.p. Ghira Sanda 
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 

 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Activitate integrată: Literele A și  M ; Cifra 1  
 
CLASA/GRUPA: pregătitoare 
 
CADRU DIDACTIC: GHIRA SANDA JULIANA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea  de consolidare a literelor A și M a fost una interdisciplinară (CLR, MEM, 
AVAP și MM). 
 Obiectivele activității: 

- să emită corect sunetele învățate; 
- să identifice cuvinte care cuprind  sunetele învățate; 
- să despartă cuvinte în silabe ; 
- să precizeze locul sunetelor învățate în structura unor cuvinte; 
- să enumere caracteristicile anotimpului toamna 
- să picteze respectând codul culorilor  
- să intoneze cântecul ”Am privit spre cer” (după auz) 

 
Materiale folosite: fișe de lucru, jetoane, acuarele, pensule , bloc de desen, 

videoproiector , PPT. 
 
Metode utilizate: conversația, problematizarea, brainstorming, jocul didactic, 

exerciţiul, observația,  munca independentă, turul galeriei. 
 
Captarea atenției s-a făcut cu câteva ghicitori , elevii au ales jetonul cu imaginea 

potrivită răspunsului şi au așezat-o sub litera corespunzătoare sunetului iniţial. 
 „Cui îi place să se-mbrace/ În cojoc cu mii de ace?” (arici) 
„Voinicel cu cornişoare/ Umblă cu casa-n spinare.” (melcul) 
 

Prin intermediul unui joc, elevii  au extras din plicul cu surprize  jetoane cu fructe de 
toamnă  pe spatele cărora au fost scrise denumirile fiecărui fruct, au despărțit în silabe 
cuvintele propuse, apoi au specificat poziția literei „a” sau „m” în cuvinte și au alcătuit cu 
acestea propoziții. 

 
Lectură după imagini „Toamna în livadă”. S-a urmărit identificarea semnelor 

anotimpului toamna. Dirijarea învățării s-a făcut punându-se accent pe culorile toamnei. 
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Fiecare elev a primit o fișă pe care erau imprimate două frunze. Cerința a fost: 
„Pictează, respectând codul culorilor. A – galben, a- roșu, M – maro, m - verde, 1 - 
portocaliu”. În timpul realizării sarcinii de lucru, elevii au audiat cântecul „Am privit spre cer”  

 
La finalul activității s-a realizat o expoziție și s-au ales cele mai reușite lucrări. 

Expoziția a completat prima activitate AVAP dedicată toamnei, și anume „Mărul- rupere 
hârtie și lipire în contur”. 
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GHIŢĂ RALUCA IOANA 

TEMA ACTIVITĂŢIi: Culorile toamnei 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: Ghiţă Raluca Ioana 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr.169 

 

Scop: -    insusirea unor cunostinte despre anotimpul toamna; 

- formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor de lucru pentru pictura; 

- formarea deprinderilor de cantare vocala individuala si in colectiv 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:    

                                       Discipline/arii curriculare integrate: 

- Comunicare în limba română 

- Arte vizuale şi abilităţi practice 

- Muzică şi mişcare 

- Joc şi mişcare 

                

Nr.c
rt 

Activitatea  Loc de  
desfăşurare 

Termen Responsabil 

1. Prezentare ppt- „Toamna” Sala de clasă 16.10.2019 Prof.Ghiţă Raluca 

2. Învăţarea cântecului “Toamna bobocilor” Sala de clasă 18.10.2019 Prof.Ghiţă Raluca 

3. Ornarea figurinelor de Halloween Sala de clasă 25.10.2019 Prof.Ghiţă Raluca 

4. Realizarea unor produse specifice Sala de clasă 04.11.2019 Prof.Ghiţă Raluca 
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HILIUŢĂ CORINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Pădurea în culorile toamnei  

CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC: Hiliuţă Corina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu P.P. “Croitoraşul cel Viteaz: 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
     Toamna a pus stăpânire peste întreaga fire.  
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.  
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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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HOSTIUC IOANA 

Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă 

*PROF. COORDONATOR: prof. Hostiuc Ioana 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a II-a, 18 elevi 

*SCOP:  

-să realizeze lucrări, afișe specifice temei; 

-să realizeze un colț de natură în sala de curs; 

-să fotografieze peisaje din natură 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs, Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți  

*DATA: 7 noiembrie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la schimbările petrecute în natură, odată cu sosirea 

anotimpului toamna. 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, vizualizarea unei prezentări ppt, vânzarea prăjiturilor. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere) 
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IANCU GEORGIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “”Toamna cand soseste/Naturii aur daruieste””  

CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC: Iancu Georgiana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu Program Prelungit Nr.9,Buzau 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 I.MOMENT ORGANIZATORIC: 

În vederea bunei desfășurări a  activităților de învățare se aranjează mobilierul,se stabilește 

liniștea preșcolarilor  și se  asigură desfășurarea unei atmosfere de lucru adecvate. 

II.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ : 

    Înainte de sosirea copiilor în grupă se aranjază într-un colț al clasei un covor de frunze și 

alte materiale din natură ,specifice anotimpului toamna.Intrarea preșcolarilor în sală se face 

pe un fond muzical adecvat temei propuse. 

    La  invitația  educatoarei, copiii  se așază  în jurul  covorului de frunze  ,ascultând cu interes 

muzica  propusă. 

Pentru a capta atenția și interesul preșcolarilor  se oprește muzica  și li se sugerează să-și 

aleagă  fiecare câte un element din covorul toamnei.Cu ajutorul elementelor din natură  se 

realizează salutul de dimineață,copiii fiind nevoiți să folosească formula ”Bună  dimineața 

frunză galbenă,Luca!/ Bună dimineața castană Raluca...” 

    Pentru a  stabili numărul  copiilor  prezenți   aceștia vor așeza pe un panou pe  care a fost  

desenat un copac al toamnei  , elementele cu ajutorul cărora  s-au  salutat. 

Analizând  vremea de afară  ,preșcolarii   încearcă     să recreeze  folosind materialele din 

natură pe care le au la dispoziție un peisaj specific  anotimpului toamna. 

III.REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE 

Se realizează  prin intermediul unei lecturi  după imagini cu titlul ”Așa e toamna-n 

totdeauna”/Din pomul verde și frumos/O frunză  cade,încă una,/Pân se-aștern covor  

pufos,/Așa e toamna totdeauna”.Având drept punct de pornire versurile,copiii vor  trebui sa 

potrivească jetoanele primite  cu anotimpul potrivit. 

IV.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 

Trecerea  la  activitate se va realiza prin intermediul tranziției ”Bate vântul frunzele”. 

   Intuirea materialelor. 
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Copiii vor observa și  denumi  materialele care se regăsesc pe mese ( 

castane,palstilină,acuarele ,foarfecă,hârtie glase , foarfecă,lipici,pensule,planșetă) 

Prezentarea modului de lucru 

Se va lucra pe centre.La centrul Știință vor sorta frunzele pe culori si castanele pe mărimi.La 

Artă vor modela din plastilină și castană un melc,sau vor amprenta frunze,iar la centrul 

Bibliotecă,vor selecta poezii și povești despre anotimpul ”Toamna”,făcând asocieri între 

materialele puse la dispoziție în clasă și imaginile prezentate în paginile cărților propuse. 

V.FIXAREA ȘI EVALUAREA CIUNOȘTINȚELOR 

Se realizează prin  intermediul metodei Cubul,prin care se urmărește fixarea cunoștințelor 

referitoare la anotimpul  toamna. 

VI.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Toți copiii vor fi apreciați  pentru munca depusă,iar lucrările vor fi expuse la panoul grupei. 

   

  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 143 

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 144 

IATAN CORINA 

 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

 

,,Toamna, al anului ultim, cel mai frumos surâs.” 

 

Copiii mei, elevi în clasa a III-a, 31 la număr, primesc mereu cu mare bucurie o 

activitate în care lucrează în echipă, în care pot fi creativi, în care își pot manifesta liber 

personalitatea și caracterul. 

Scopul activității : Dezvoltarea creativității elevilor prin activități în echipă, având ca 

specific caracteristicile TOAMNEI. 

Obiective: 

- să participe cu interes la lecție 

- să conștientizeze munca în echipă 

- să-și însușească noțiuni științifice despre acest anotimp 

- să își dezvolte creativitatea prin compunere de texte personale în proză sau în 

versuri 

- să își dezvolte spiritul estetic prin realizarea de desene, ori realizarea de diferite 

lucrări practice 

- să manifeste o atitudine pozitivă față de muncă, în general. 

Activitatea s-a dovedit a fi foarte atractivă , interesantă și distractivă, după cum au 

spus elevii mei. Iată și căteva imagini ale produselor lor. 
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IAURUM GABRIELA 

SMART EDUCATION RAPSODII DE TOAMNĂ 

Clasa a V-a si clasa a VI-a 
Cadru didactic: prof Iaurum Gabriela 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnaială „Ecaterina Teodoroiu” si Scoala Gimnazială „M. Viteazul” 
Localitatea Brăila 

Argument 

 Toamna este un anotimp plin de culoare, sunete de harpă, de parfum si de visare. Prin acest 
proiect ne-am propus să valorizăm frumuseţile toamnei, să sensibilizăm elvii, să le dezvoltăm 
creativitatea , comunicarea, punând accent pe interdisciplinaritate. 
Li s-a propus elevilor să participe la un concurs de pictură si de creaţii literare, inspirati de 
frumuseşile anotimpului precizat. 
 
Grup ţintă :14 elevi de clasa a Va şi 11 elevi de clasa a VIa 
 
Domeniul cultural artistic, creaţii literare şi plastice 
 
Scop: dezvoltarea si cultivarea simţului estetic al elevilor 
          Sensibilizarea si exprimare culturală 
Obiective 
- cunoaşterea schimbărilor în natură şi în sufletele oamenilor 
-exprimarea sentimentelor faţî de frumuseţea naturii 
-stimularea creativităţii 
 
Activităţi : concurs de creaţii literare şi de pictură 
          
Resurse: umane 25 de elevi si doi profesori 
               Temporale 1-8 noiembrie 
Beneficiari: toti elevii şcolii, părinţi şi profesori 
 
Desfaşurarea activităţii 
Elvii care s-au înscris la concurs au eleborat creaţii literare atât în proză cât şi în versuri, fiind 
selectaţi în prima etapă câte 14 elevi de la cele două clase. Ca activitate suplimentară, elevii 
au propus şi un concurs de dovleci încondeiaţi, dovleacul fiind o legumă folosită atât pentru 
plăcintă cât şicopt ca desert , dar şi ca simbol pentru Halloween. În urma jurizării lucrărilor 
de către profesorii de limba  română şi de desen, au fost acordate 4 premii pentru creaţii 
literare şi 3 premii pentru creaţii plastice.  
  
Diseminarea: lucrările premiate vor fi publicate în revista şcolară “Confluenţe” 
 
Rezultate aşteptate 
Participarea elevilor la activităţi realizate în comun cu altă clasă 
Schimbarea mentalităţii elevilor 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 147 

Modelarea profilului cultural al copiilor 
 
EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome, publicaţii 
Creaţii plastice 

                  
 
 

                 
 
Creaţii literare 
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ICHIM LIDIA-MIHAELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Borcanul cu murături” 

GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: Profesor înv. preşcolar Ichim Lidia-Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa P.N. Valea Adîncă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

SCOP: dobândirea cunoştinţelor legate de activităţile gospodăreşti specifice anotimpului 

toamna; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: să denumească legumele puse la dispoziţie; 

O2: să spele legumele; 

O3: să aşeze în borcan ingredientele; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, exerciţiul; 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: borcane, etichete, caserole, sare, apă, frunze de ţelină, 

conopidă, morcovi, roşii cherry; 

FORME DE ORGANIZARE: individual; 

DURATA: 20 minute; 

     Copiii au avut la dispoziţie legume, sare, apă şi recipiente. Au denumit legumele, le-au 

spălat, le-au gustat, apoi au aşezat în borcan roşii cherry, felii de morcovi, bucăţi de conopidă 

şi frunzele de ţelină. Au presărat sare şi au adăugat apă până au umplut borcanele. La finalul 

activităţii, borcanele au fost etichetate şi au fost aşezate la expoziţie, timp în care legumele 

s-au murat. 

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 149 
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IENCIU LUMINIȚA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:”TOAMNA, BOGĂȚIE ȘI CULOARE”  
CLASA: SIMULTANE  
CADRU DIDACTIC: IENCIU LUMINIȚA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘCUȚA, JUDEȚUL ARAD  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT: 
            „Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.”  

Frumosul, se naște și se dezvoltă odată cu noi. Arta este oglinda frumuseții sufletelor 
noastre.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. 
Toamna este un anotimp plin de culoare și de poezie în același timp este anotimpul 
belşugului, al bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori. In fiecare an ni se dezvăluie acelaşi 
anotimp dar cu altă haină. Câteodata 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 cum nici nu ţi-ai fi imaginat că se poate. Toată această simfonie de 
culori ne dă un sentiment ciudat de visare. Atâtea culori atât de diferite şi totuşi atât de bine 
combinate, încât aproape că nu-ţi poţi crede ochilor că ceea ce vezi e aievea.                                                                                          
Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de pictură și colaj din 
frunze care să redea toate culorile toamnei și poezia acestui anotimp. 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de a înțelege frumosul, cultivarea gustului estetic și a 
sensibilității artistice. Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul 
activitӑţilor artistico-plastice şi practice. Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor și a 
respectului față de natură. Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 

OBIECTIVE: Realizarea de creații plastice și creații literare adecvate temei. Dezvoltarea 
simțului artistic al elevilor. Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii 
plastice. Organizarea unei expoziții cu lucrările elevilor.  

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.                                                                                                             
Activitatea dedicatӑ Toamnei a început cu o conversaţie, care a oferit fiecărui copil 
posibilitatea să-şi exprime ideile, opiniile, gândurile, sentimentele cu privire la acest minunat 
anotimp. Au fost aduse în discuţie atât aspectele frumoase, în care natura păstrează o parte 
din hainele verzi, dar îmbracă şi haine galbene, ruginii sau de foc, dar şi aspectele mai puţin 
agreate de noi, cele referitoare la vântul şi ploile reci, la zilele din ce în ce mai scurte şi la 
plecarea păsărilor călătoare. S au recitat apoi poezii şi fragmente din poezii îndrăgite 
referitoare la toamnă: „Sfârşit de toamnă” de Vasile Alecsandri,” şi „Zile de toamnă” de 
George Topârceanu. Copiii au urmӑrit la videoproiector imagini din naturӑ în anotimpul 
toamna având ca fond muzical Anotimpurile de Antonio Vivaldi.                                                                                                                                                           
Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura , în acest superb anotimp ,trezesc în noi 
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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. Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa , 
educând totodată tinerele vlăstare spre a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi 
realiza creaţii artistice . Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii 
au primit cu entuziasm tema de lucru. Au redat toamna, dând frâu liber imaginaţiei 
creatoare. Toate culorile au prins viaţă în mâinile micilor pictori Rezultatele au fost pe 
măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea. 
La sfărșitul activitӑții ,a fost amenajatӑ o mini-expoziție cu lucrările lor și folosind Turul 
Galeriei, am putut selecta cele mai apreciate lucrări ale elevilor 
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IFRIM ANCA - ALEXANDRA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  „CULORILE TOAMNEI„  
CLASA:  a II a 
CADRU DIDACTIC: IFRIM ANCA - ALEXANDRA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG 
MOLDOVENESC  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea a început prin  vizionatrea unor materiale PPT cu imagini despre toamnă.  
Elevii au adus cărţi cu poezii despre toamnă. Fiecare a citit în faţa clasei o poezie. S-a studiat 
dicţionarul pentru explicarea unor cuvinte necunoscute. Elevii au compus poezii cu tema 
Toamna. 

Activitatea s-a desfășurat în două ore. Într-o ora am facut colaj ”Coșulețul cu flori”, 
iar a doua oră colaj și pictură „Toamna în livadă”. 

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 ”Culorile toamnei”. 
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ILIE ANA-MARIA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Rapsodii de toamnă” 

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar ILIE ANA-MARIA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Ploieşti 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Debutul activităţii s-a realizat prin jocul „Citeşte şi potriveşte”, în care elevii au avut 

ca sarcină să aşeze cartonaşele cu silabe primite în ordinea corectă. La final descoperă 

expresia „Rapsodii de toamnă”, care reprezintă titlul lecţiei. Elevilor li s-a distribuit câte o 

strofă din poezia cu acelaşi titlu, scrisă de George Topîrceanu, precum şi câte o coroniţă în 

formă de frunză. Apoi, aceştia au citit poezia pe roluri, fiecare câte o strofă, respectând 

ordinea indicată. 

După citirea pe roluri, elevii au fost invitaţi să rezolve o serie de exerciţii pe baza 

textului lecturat, fişele primite fiind realizate ca o cărticică sub formă de frunză, pe fiecare 

filă fiind scris un exerciţiu. Astfel, aceştia au completat harta textului, au comptetat exerciţiul 

lacunar cu informaţii despre textul citit şi au scris forma unor cuvinte conform modelului. Au 

aşezat alfabetic ultimele două strofe ale primei strofe `si au identificat cuvintele din strofa 

indicată care urmăresc schemele date. De asemenea, elevii au identificat greşelile de scriere 

care s-au strecurat în strofa dată. 

La final, copiii au primit diferite elemente din poezie (plante, animale) pe care să le 

coloreze, realizând împreună un tablou al toamnei. 

Activitatea s-a încheiat prin audierea cântecului „Lasă-mi, Toamnă, pomii verzi”, 

interpretată de Margareta Pâslaru. 
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RAPSODII DE TOAMNĂ 

1. Completează harta textului:                2. Completează spaţiile libere: 

 Textul este un text în ...................... . 

 Număr de strofe: ............................ . 

 Număr de versuri într-o strofă ........ . 

 

3.Aşază alfabetic cuvintele din ultimele  

                                                  două versuri ale primei strofe. 

...................................................................... 

...................................................................... 

........................................................................ 

.................................................................... 

4.Scrie cuvintele după model: 

rapsodie               păpădie              vrabie           sabie            vie           trestie 

rapsodii            ......................      .................   .................     ............    .................. 

 

5. Câte sunete şi câte litere conţin cuvintele strofei a şaptea? Dar consoane şi vocale? 

............................................................................................................................. 

Care cuvânt din strofă respectă schema  CCVCCVCV?..................................... 

6. Corectează greşelile strofei următoare. Câte greşeli ai găsit? 

întro clipă, alarmată, 

Ies din şanţuri vrăbile, 

Papura pă loc se sbate 

Legănându-şi săbile. 

HARTA 
TEXTULUI 

ANIMALE: PLANTE: 

AUTORUL: 

TITLUL: 
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ION DANIELA MARIANA 

Cadru didactic: Ion Daniela Mariana 

Proiect: “Toamna harnică şi de toate darnică” 

Subteme: “Coşul cu fructe de toamnă” 

                “Recolta de legume” 

                “Parfum de toamnă” 

                “Ce se întamplă cu vieţuitoarele toamna” 

                “Sfârşit de toamnă” 

Grup ţintă: elevii Clasei pregătitoare 

Resurse umane: învatatoare, elevi 

Resurse materiale: pliante cu imagini, C.D., jetoane, planşe, filmulet ppt, mulaje cu fructe şi 
legume. 

Metode: observaţia, conversaţia, conversaţia euristică, învatarea prin descoperire, explicaţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, cubul. 

Evaluarea proiectului: 

 Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor; 

 Portofoliiile copiilor, C.D. cu poze; 
Fise de evaluare  

CE STIM CE NU STIM SI VREM SA AFLAM 

-ne place toamna ; 

-toamna este un anotimp bogat ; 

-toamna cad frunzele ; 

-toamna aduce ploi ; 

-toamna sunt multe fructe si legume ; 

-care sunt florile de toamna ; 

 

-ce rol au fructele si legumele in 

alimentatie 

-cum pastram fructele si legumele 
pentru iarna ; 

-care sunt partile componente ale unei 

flori ; 

-ce se intampla cu vietuitoarele 
toamna ; 
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IONICĂ–CERGĂ  DANIELA 

TEMA ACTIVITĂŢII:,,Sfârşit de toamnă” 
CLASA:Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC:IONICĂ–CERGĂ  DANIELA 
UNITATEA ŞCOLARĂ:Liceul Teoretic Cujmir 
OBIECTIVE: 

 Formarea capacităţii de a observa,percepe şi aprecia frumosul ; 
 Formarea simţului estetic. 

Desfăşurarea activităţii 
          Miroase peste tot a toamnă.Frunzele copacilor nu mai sunt verzi,multe dintre ele au 
căzut. 
         Am hotărât împreună cu elevii mei să ne bucurăm de acest anotimp,într-o oră de 
AVAP. 
         Activitatea a debutat cu o conversaţie care a oferit fiecărui copil posibilitatea de a da 
frâu liber ideilor şi opiniilor despre acest anotimp-TOAMNA. 
        Am lăsat copiii să se apropie,să observe,să discute între ei despre ce am văzut în 
natură.După cele observate de ei,am hotărât să realizeze lucrări care să reprezinte un 
covor de frunze multicolore. 
       Elevii au realizat lucrările folosind tehnici simple-amprentare.Activitatea a fost o 
reuşită,desfăşurându-se pe fundal muzical,reproducând în colectiv cântece de toamnă. 
       Elevii au realizat lucrări frumoase,acestea reuşind să sensibilizeze copiii în faţa 
frumuseţilor naturii,astfel încât să se formeze ca persoane capabile să aprecieze frumosul 
din jurul lor. 
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IRIMIA VIOLETA 

 
Fișa proiectului 

 
 
 
 

Grupa mijlocie: ,,Fluturașii” 
 
Tema anuală de studiu: ,,Când, cum și de ce se întîmplă?” 
Tema proiectului: ,,Toamnă harnică și de roade darnicățâ'' 
Tema săptămânii: ,,Flori de toamnă” 
Tema activității: ,, Flori de toamnă” 
  
                              Domeniul om și societate: Activitate practică 
 
 
Scopul activității: dezvoltarea capacitații de a recunoaște și denumi florile de toamnă. 
 
Dimensiuni ale dwzvoltării: 
 
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
 
Conceptul de sine 
 
Activare și manifestare a potențialului creativ 
 
Familiarizarea sarcinilor și a acțiunilor 
 
Comportamente vizate: 
 
tilizează simțurile- văz, auz, tactil în interacțiunea cu plastilina utilizată 
 
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 
 
Manifestă creativitate în realizarea florilor din plastilină 
 
Resurse materiale: Plastilină, coli A4 colorate 
 
Momentele proiectului: 
 
Captarea atenției și reactualizarea cunoștințelor despre flori 
 
Conducerea învățării, urmărind realizarea obiectivelor, punând accent pe lucrul în echipă 
 
Feedbackul se realizează prin lucrările originale realizate de copii. 
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ISTRATE MIHAELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Determinarea ariei suprafeţelor cu formă geometrică neregulată- aria 

unei frunze” 

DISCIPLINA: FIZICĂ 

CLASA: a VI-a C 

CADRU DIDACTIC: ISTRATE MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU”TÂRNĂVENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Materiale necesare: 

 Hârtie milimetrică 

 Frunză 

 Creion cu vârf ascuţit 

Modul de lucru: 

 Se aşează frunza pe hârtia milimetrică 

 Se trasează cu creionul, pe hârtia milimetrică, conturul exterior al frunzei. Pentru 

fiecare măsurare se plasează frunza în poziţii diferite 

 Se numără pătrăţelele din suprafaţa marcată 

 Se calculeză aria unui pătrăţel 

 Valorile găsite experimental sun introduse în tabelul următor: 

 

Nr. 

măs. 

Număr 

pătrăţele 

N 

Aria unui 

pătrăţel 

A0 

Aria 

A= A0 N 

(mm2 ) 

Amedie 

(mm2 ) 

∆A 

(mm2 ) 

∆Amedie 

(mm2 ) 
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Aria frunzei este: A =(……….+/-……………..) mm2     

Surse de erori: 
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IVAŞCU ELENA-GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII:”Cunoaşte-te pe tine însuţi!”  

CLASA: a V-a B 

CADRU DIDACTIC: Ivaşcu Elena-Gabriela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran” Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
       Activitatea a fost deschisă cu prezentarea măștilor de Halloween,unde elevii și-au arătat 
măiestria în a-și acoperi adevăratul chip.Discuția a fost condusă către tărâmul magic al 
literaturii,unde elevii au avut de lecturat,timp de 3 săptămâni,cărți pe tema vrăjitoriei. 
      Întrebarea de la care a pornit dezbaterea a fost: “Există sau nu vrăjitoare?”,iar răspunsul 
copiilor a stat la baza lecturii uneia dintre cărți sau a ecranizării acesteia.Au creionat 
portretul fizic,i-au atribuit trăsături morale,pentru ca,în final,să îi întreb dacă nu cumva și ei 
pot fi vrăjitori cu măștile pe chip.În secunda imediat următoare,toți și-au îndepărtat masca, 
arătându-și chipul inocent specific vârstei. 
      Fiecare și-a privit colegul și a înțeles că o mască poate complica existența atât a lui,cât și 
celor din jur,de aceea e bine să își păstreze seninătatea,indiferent de vicisitudinile vieții. 
     Activitatea s-a încheiat în acorduri muzicale specifice poporului român ,iar bucuria elevilor 
a atins punctul culminant când le-a fost apreciat talentul de a crea ambientul specific 
activității,în note autumnale cu influențe de Halloween.  
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ 

CLASA: PREGĂTITOARE C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ARICEL, PRIETENUL NOSTRU 

 Prin intermediul activităților din cadrul proiectului „Rapsodii de toamnă” ne 
propunem ca obiective îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre fenomenele naturii 
caracteristice anotimpului, despre florile, fructele şi legumele toamnei, despre activităţile 
specifice acestui anotimp şi multe alte aspecte care nu vor scăpa curiozităţii caracteristice 
micilor școlari. A venit toamna, soarele 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 
se leagănă în vânt foşnind uşor și aștern pe pământ un covor multicolor ce te îmbie la joacă. 
Păsările călătoare îşi iau rămas bun, apoi se îndreaptă grăbite către ţările calde. Pe ogoare, în 
livezi, în grădinile de zarzavat, munca e în toi, iar oamenii strâng recoltele bogate. Fructele 
parfumate și pline de vitamine precum și legumele gustoase și multicolore se adună în 
cămară, porumbul  și grâul auriu umplu hambarele gospodarilor.  Vietăţile pădurii se grăbesc 
să-şi adune, cu hărnicie provizii pentru iarnă. Printre acestea se află și ariciul Ari, prietenul 
nostru din acest an școlar, care, alături de Vivi Veverița și mascotele noastre, Bufnițele, ne 
vor însoți în minunata călătorie a cunoașterii, a explorării tărâmurilor necunoscute. 

Așa că, ne-am înarmat cu hârtii și cartoane colorate, foarfece, lipici și ochișori mobili 
și am purces la treabă. L-am decupat pe Ari, l-am lipit pe carton, apoi i-am acoperit corpul cu 
multe frunze colorate, ca după o joacă pe cinste în natură alături de voinicii mei din clasa 
Bufnițelor Exploratoare. 

Ce a ieșit puteți vedea în imaginile atașate. 
Sper să placă rezultatul cel puțin la fel de mult cum ne-a plăcut nouă să participăm la 

această activitate.  
Întrucât fiecare copil a participat cu mult entuziasm și s-a străduit să lucreze cât mai 

frumos,iar din mâinile lor dibace au ieșit minunății, nu am putut decât să îi declar câștigători 
pe toți. 
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LAZĂR GEORGETA MIHAELA 

 
FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 
TEMA ACTIVITĂŢII : “ TOAMNA, EMOȚIE ȘI CULOARE” 
CLASA a III – a A 
UNITATEA ȘCOLARA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP DIONISIE ROMANO” BUZĂU 
CADRU DIDACTIC: LAZĂR GEORGETA MIHAELA 
SCOPURILE ACTIVITĂŢII : 
           Dezvoltarea capacitǎții de cunoaștere și ȋnțelegere a mediului ȋnconjurator, precum 
și stimularea curiozitǎții elevilor; 

Dezvoltarea sensibilităţii artistice, încurajarea spontaneităţii şi a creativităţii, 
stimularea şi cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentului în vederea dezvoltării 
capacităţii de creaţie artistică; 

 Stimularea motivaţiei pentru cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu 
diverse materiale din natură oferite de anotimpul toamna;  

 Formarea și exersarea unor deprinderi practice ȋn vederea formǎrii unei atitudini 
pozitive fațǎ de muncǎ; 
 

OBIECTIVE : 
 

          O1 : să enumere transformările din natură aduse de anotimpul toamna; 
          O2 : să recite creaţii literare care „cântă” frumuseţea celei de-a treia fiice a a anului; 
          O3 : să intoneze melodii despre evenimentele şi belşugul aduse de acest anotimp; 
          O4 : să combine în mod creativ materiale oferite de natură în anotimpul toamna, 

pentru realizarea unor produse originale; 
          O5 : să ilustreze în compoziţii plastice imagini de toamnă. 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
- vizionarea unor materiale PPT cu imagini despre anotimpul de toamna; 
- lecturarea unor fragmente din textele literare in proză și în versuri despre anotimpul de 
toamna; 
- recitarea unor poezii și interpretarea unor cântece despre toamnă; 
- realizarea unei liste cu expresii frumoase despre anotimpul toamna. 
- realizarea unor lucrări plastice ( colaje, desene ) cu tema „ toamna „ in care elevii isi 
pun in valoare potențialul lor artistic și creativ; 
- realizarea unei expoziții cu produsele activitații și analiza acestora prin metoda „Turul 
Galeriei”. 
EVALUAREA ACTIVITĂŢII :  

 Realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

 Expoziție foto cu momente din cadrul activității. 
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LUCACIU CRISTINA-LIDIA 

 
 
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,AVRAM  IANCU”                                                     
PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR        
    TÂRNĂVENI,  jud. MUREȘ 
 Tema :RAPSODII DE TOAMNĂ                                                                                
PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR        
Clasa a III-a A 
Înv. Lucaciu Cristina-Lidia                                                                                                                                                                                                      
            ARGUMENT    
      Orice anotimp este o simfonie de culoare. 
      Activitatea creativă este una din cele mai mari provovări ale vieţii şi, implicit, atrage după 
sine şi cele  
mai mari satisfacţii. De aceea, prin activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul derulării 
proiectului, ne propunem să descoperim copiii creativi, talentaţi, înzestraţi cu calităţi 
deosebite.  
   SCOPUL PROIECTULUI :  
   Cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar precum și 

stimularea și cultivarea potențialului artistic al elevilor prin aplicarea unor tehnici specifice 

artelor plastice și abilităților plastice. 

   OBIECTIVELE URMĂRITE: 
Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul;  

 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.  
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru 
expoziţie, cărţi, diplome, laptop, materiale în PPT        
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Nr. 
crt. 

Titlul activităţii 
Termen/
perioada 

Evaluarea                                                           
activităţii 

 
  1. 

           Poezie de toamnă 
- vizionare PPT 
- lectură / poezii despre toamnă (compunere de 
poezii cu tema ,,Toamna”) 
 

 
 
5 XI 2019 

-fişe pentru 
portofoliu 
cu poezii 
-diplome  

 
  2. 

         Tablou de toamnă 
- redarea chipului toamnei prin pictură 

 
6 XI 2019 

-expoziţie 
 
-diplome 

 
  3. 

        Ghici,Toamnă, ghici! 
- ghicitori despre semnele toamnei-PPT 
- realizarea de măşti-fructe şi legume 

 
7 XI 2019 

-fişe cu 
ghicitori 
 
-diplome 

 
  4. 

          Darurile toamnei 
- realizarea unor colaje din frunze uscate 

 
8 XI 2019 

-expoziţie 
 
-diplome 

 
  5. 

         Poveste de toamnă 
- personaje din legume şi fructe 

 
11 XI 
2019 

-expoziţie 
 
-diplome 

 
  6. 

         Armoniile toamnei 
-realizarea unei expoziţii cu roadele toamnei şi  cu 
lucrările elevilor 
-măşti reprezentând fructe şi legume 

 
 
12 XI 
2019 

 
-expoziţie 
 
-diplome 
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LUPEAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Magia Toamnei ,, 

CLASA: I C 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Lupean Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,, Traian ,, Târnăveni  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
        Dintre toate anotimpurile, toamna, are ceva special, aparte, chiar misterios. 
      Prin organizarea acestei activităţi, elevii şi-au arătat creativitatea şi imaginaţia şi au 
demonstrat că sunt capabili să aprecieze frumuseţea şi bogăţia toamnei, dar şi a naturii. 
        Am realizat următoarele lucrări: 
            -  lipirea frunzelor colorate pe coli albe , realizând diferite animale; 
            -  pictura pe sticlă, cu diferite teme specifice anotimpului toamna; 
            - dactilopictură , reprezentând copacul în anotimpul toamna . 
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LUPU SIMONA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Copacii toamna” 

CLASA/GRUPA: Grupa mixta 3-6 ani 

CADRU DIDACTIC: Lupu Simona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Harmony Tree Montessori Education 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

             Proiectul „Copacii toamna” a avut drept scop dezvoltarea abilităților practice, a 

simțului estetic, cooperarea și analiza produsului final. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă 

mai lungă de timp, în care copiii au învațat caracteristici ale anotimpului toamna, lunile 

toamnei, fructele și legumele specifice acestui anotimp. 

            Copiii au fost responsabilizați la început să adune diverse frunze, frumos și diferit 

colorate. Șabloanele copacilor au fost pregătite de către adulți. Copiii au îmbinat șabloanele 

astfel încât să obțină forma copacului, apoi au ales din coșul cu frunze, pe rând, frunzele pe 

care să le lipească în copac. 

           Copiilor le-a plăcut foarte mult această activitate deoarece au folosit carton (material 

reciclabil) și frunze din natură. Pentru activitate am avut nevoie și de implicarea părinților, 

care ne-au adus cartoane și au adunat frunze împreună cu copiii. 

          La final, cu toții au realizat importanța cooperării și a colaborării, au înțeles tehnica de 

lucru și au simțit bucuria realizării acestei activități captivante. 
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MANDA EUGENIA 

 

Lecția în natură –o altă abordare a conținuturilor la matematică și explorarea mediului 

 

Prof. înv. primar Manda Eugenia  

Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja”, București 

 

Clasa: Pregătitoare 

Locul desfașurării: În livadă 

Tema activității: La cules de mere 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Obiective: 

     - să înțeleagă noile informații care le sunt furnizate; 

     - să înțeleagă și să utilizeze în comunicare unii termeni specifici științelor naturii; 

Obiective specifice: 

     - să indice asemănări și deosebiri dintre corpurile din natură, pe baza unor observații 

proprii; 

     - să comunice în forme diverse observații și comparații asupra corpurilor din natură; 

     - să ordoneze obiecte, organisme și evenimente din jurul său pe baza unor criterii date; 

     - să respecte regulile de comunicare și comportament în desfașurarea activităților. 

   Metode si mijloace didactice folosite: observația liberă și cea dirijată, descoperirea, 

explicația, jocul, conversația. 

 Înainte de activitatea care se va desfășura într-o livadă, se vor purta unele discuții 

care au ca scop pregătirea elevilor pentru activitate, precum și regulile de comportament ce 

trebuie respectate pe toată durata deplasării. Această pregatire se va desfașura la școală. Se 

clarifică unele noțiuni simple, dar și unele necunoscute de unii elevi. 

 Activitatea incepe in livada. 
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 Se anunță tema lecției și apoi se intră în livadă. Le sunt prezentate materialele de 

lucru (halate, mănuși, panere) și tehnica specifică culesului merelor. Sub supravegherea 

atentă a lucrătorilor din livadă se trece la culesul merelor. Ele sunt așezate în panere, fără 

frunze, pe un strat de paie. 

 Pomicultorul le va explica elevilor alcătuirea plantei si reguli de îngrijire pentru a 

obține recolta bogată. Apoi le va explica de ce trebuie să consume  cât mai multe fructe în 

stare proaspătă. 

 Se vor face diverse jocuri, care să-i indemne să culeagă cât mai multe mere. 

Evaluarea se va realiza în orele de Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba 

romană și Arte vizuale și abilități practice. 
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MARCIAN ALEXANDRA LUCIANA 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Regina florilor de toamnă” 

GRUPA: mică  “Îngerașii” 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preşc. MARCIAN ALEXANDRA LUCIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit nr 5. Mizil 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Debutul activităţii s-a realizat în cadrul Întâlnirii de dimineaţă, unde am discutat 

despre anotimpul toamna şi despre semnele acestui anotimp, direcţionându-se atenţia către 

buchetul cu flori de toamnă în culori diferite. Copiii au putut observa buchetul de tufănele şi 

crizanteme, au observat alcătuirea unei flori şi au ales câte o floare în culoarea preferată. 

Activitatea a continuat cu lectura povestirii “Nicușor şi crizantema”, o poveste despre 

un băiețel, care, în drum spre grădiniță întâlnește o crizantemă. Hotărât să o rupă, 

crizantema prinde glas și îl roagă să o lase acolo deoarece nu vrea aceeași soartă ca cea a 

surorilor sale, care s-au ofilit și au pierdut frumuseţea și gingășia lor. Nicușor ascultă 

rugămintea Crizantemei și înțelege că trebuie să admire frumusețea florilor fără să le rupă. 

După repovestire, copiii s-au îndreptat către sectorul Artă pentru a realiza o 

crizantemă. Pentru realizare s-au folosit decupaje crizanteme, bețe frigărui, lipici, hârtie 

creponată. 

Lucrările realizate au fost expuse şi admirate de întregul colectiv al grădiniţei (copii, 

părinţi, educatoare). 

           Bibliografie:  

1. https://www.scribd.com/document/363472970/Nicusor-Si-Crizantema 

2. https://www.facebook.com/tatiana.corciovei 

 

 

 

 

https://www.scribd.com/document/363472970/Nicusor-Si-Crizantema
https://www.facebook.com/tatiana.corciovei
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MARGAN DOINA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

CADRU DIDACTIC: MARGAN DOINA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Parfum de toamnă” 

GRUPA: Mijlocie 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara; Str. Iosif Vulcan, nr.1 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-

plastice şi practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând indicaţiile educatoarei; 

 Să lipească corect petalele şi florile de hârtie; 

 Să lucreze cu acuratețe; 

 Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: guaşe, lipici, petale de flori din hârtie colorată; flori din hârtie colorată; 

frunze şi codiţe din hârtie colorată; ardei, beţisoare igienice. 

DURATA: 35-40 de minute. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 

activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură şi lipire: „Parfum de toamnă”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: 

Plouă, plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate 
vântul; 

d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup 
pictează crizanteme prin ştampilare cu ajutorul jumătăţilor de ardei şi a beţişosrelor 
igienice în culorile potrivite. Al doilea grup lipeşte crizanteme din hârtie colorată şi 
pictează codiţele şi frunzele. Al treilea grup lipeşte petale din hârtie colorată, frunze 
şi codiţe, ilustrând crizanteme. 

e) 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, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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MARTINIUC ALINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în culori 

CLASA/GRUPA: a II a 

CADRU DIDACTIC: PIP Martiniuc Alina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Știubieni 

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 URMĂRITE: 

  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, imaginative; 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  4- 8 noiembrie 2019 

   Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu 

entuziasm tema de lucru. Au redat chipul toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. 

Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în 

concordanţă cu acestea. 

Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor 
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MERCESCU MARIA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Toamna în livadă!” 

GRUPA: Mare 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44,str.Iosif Vulcan,nr.1 - Timişoara 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: pe grupe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-

plastice şi practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să coloreze  respectând conturul fructelor și a copacilor; 

 Sa picteze respectând conturul coșulețelor; 

 Să lipească corect fructele în coșuleț ,respectiv frunzele în copac; 

 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 fructe conturate pentru colorat,farfurii din carton,frunze 

decupate din hârtie colorată,acuarele, pensule,lipici,creioane colorate, strofa unei poezii; 

 DURATA: 45 de minute. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 

activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură,colorare şi lipire: „Toamna în livadă!”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: 

Plouă, plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate 
vântul; 

d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe două grupuri: primul grup 
pictează un coșuleț și lipește fructe colorate în el, alegându-şi culorile după bunul 
plac. Al doilea grup colorează trunchiul copacului și lipeşte frunze din hârtie colorată 
de culoare galbenă,portocalie și verde.  

e) Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, 
motivând  cele afirmate. 

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 

participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la 

panoul grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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MICLĂUȘ ALINA TUDORINA 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

FESTIVALUL DOVLECILOR 

1.Tema: "Festivalul dovlecilor"  

2. Coordonatorul activității: prof.  Miclăuș Alina Tudorina 

3. Data și locul desfășurării: 31.10.2019/G.P.P. Aleodor Oradea  

4. Scop: Înțelegerea adecvată a semnificației sărbătorii de Halloween, o sărbătoare 

controversată în spaţiul tradiţional şi cultural românesc.    

5. Descrierea activității:  

   Copiii au adus în ziua festivalului un dovleac confecționat acasă împreună cu părinții, iar 

alături de educatoare au descoperit proprietățile și beneficiile acestuia. Ziua a continuat cu o 

paradă  a costumelor, concursuri și activități practice. Copiii au fost recompensați cu dovleac 

copt și plăcintă cu dovleac. 

   Festivalul s-a încheiat cu o minunată expoziție a dovlecilor, iar aceștia au fost duși în holul 

Bibliotecii Universității din Oradea pentru a fi admirați și de către alte persoane.   

6. Modalități de evaluare: 

- discuții legate de activitatea desfășurată , aprecieri, impresii; 
- fotografii; 
- filmulețe cu secvențe din activitățile desfășurate. 
 
7. Rezultate așteptate/ realizate 

- formarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de integrare în structura unui 

grup de cooperare şi respect; 

- socializarea copiilor prin împărtașirea experiențelor personale; 

- îmbogaţirea cunoştinţelor legate de dovleci.  
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MIHAI ELISABETA-VICTORITA 

Tema activitatii: Peisaj de toamna 

Clasa I 

Cadrul didactic: prof.inv.primar Mihai Elisabeta-Victorita 

Unitatea scolara: Scoala Gimnaziala “Alexandru Moruzi”, comuna Pechea, judetul Galati 

Desfasurarea activitatii 

 Activitatea a debutat cu un exercitiu de creativitate care a avut la baza “tehnica 

termenilor in avans”. S-au enumerat urmatorii termeni: toamna, natura, roade, frunze, 

culori, muzica. 

 Elevii au avut ca sarcina sa intuiasca tema activitatii precum si tehnica folosita 

ajutandu-se de elementele gasite in “saculetul cu surprize” (pensula, acuarele, foarfece, 

lipici, hartie colorata). 

 Pe un fond muzical adecvat temei s-a realizat o reactualizare a cunostintelor  despre 

acest anotimp si potrivit ca sursa de inspiratie  pentru viitoarele lucrari. 

 Tema a fost explicata si demonstrata pe etape. Elevii au respectat etapele in 

realizarea lucrarilor(decuparea frunzelor, lipirea lor, realizarea talourilor specific anotimpului 

de toamna). 

 Evaluarea lucrarilor s-a efectuat folosit metoda “turul galeriei” avand in vedere 

originalitatea lucrarii si acuratetea. 

 

  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 188 

MOISE LĂCRĂMIOARA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Surprizele toamnei 
CLASA/GRUPA: mixtă 
CADRU DIDACTIC:prof.înv.preșcolar, Moise Lăcrămioara  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N. Țifești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: sala de grupa 
 
 
    ADE: DLC(educarea limbajului),DOS(activitate practica). 
SCOPUL ACTIVITATII : Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala ,de înțelegere și utilizare corectă a 
semnificațiilor structurilor verbale orale. 
                       Comportamente vizate:  
-să formuleze propoziții simple, corecte din punct de vedere gramatical; 
-să descrie caracteristicile esenșiale ale anotimpului toamna pe baza imaginilor; 
-să denumească și să lipească roadele toamnei(fructe,legume,flori); 
-să ghiceasca raspunsul la ghicitori; 
-să interpreteze expresiv o poezie,un cantec; 
 -să respecte regulile jocului didactic; 
-să lucreze independent respectand cerintele date. 
Sarcini didactice:Recunoașterea principalelor caracteristici specifice ale anotimpului 
toamna(fructe,legume,flori);Rezolvarea unor situașii-problema pe teme diferite;Interpretarea unei 
poezii,a unui cantec;Relaționarea cu ceilalți în realizarea unei teme comune. 
Regulile jocului: 
-copiii trebuie să răspundă numai la solicitare; 
-să raspundă în propoziții și limbaj potrivit fiecărui domeniu; 
-să respecte cerințele grupului din care fac parte și ale educatoarei. 
Elemente de joc:Surpriza, situații problemă,mânuirea materialului,ghicirea,aplauzele. 
Strategii didactice : 
Metode şi procedee :Observaţia , explicaţia , exerciţiul , conversaţia , problematizarea, 
brainstorming-ul,  turul galeriei.  
Mijloace : -O papusă îmbracată în straie de toamna, scrisoarea Zânei Toamna și o cutie “surpriză” 
Ecusoane: fructe, legume, flori; Tablou pentru afisat punctele caștigate ( frunze galbene ,portocalii  și 
roșii );Bilețele cu sarcini de rezolvat; bilețele cu ghicitori;  O fructieră , un coș pentru legume  și o vază 
pentru flori ; Hârtie, lipici, material decupat, panou pentru expozitie ;Un săculet cu recompense 
pentru copii. 
Activitate desfășurată împreună cu parinții  
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MONEA IUDITA  

PROIECT  DE  ACTIVITATE   

EXTRACURRICULARĂ 

Tema activităţii desfǎşurate:  „Rapsodii de toamnă” 

Grup ţintă: elevii clasei I C   

Cadru didactic: Monea Iudita 

Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc 

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție, disciplină, empatie. 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 
 Respectarea unei conduite civilizate pe stradă si in parc. 

Perioada  desfǎşurǎrii: septembrie-octombrie 2019 

Locul desfǎşurǎrii: prin comuna Giroc, sala de clasă  

Resurse umane: *Cadre didactice: 2 

          *Elevi:  toți elevii clasei  I C 

         *Alţi invitaţi: părinţi ai elevilor, director 

Resurse materiale: prezentări PowerPoint, filmulețe, videoproiector, computer, creioane 

colorate, diplome elevi, poezii, cântece 

Activităţi  propuse:  În cadrul acestui proiect, ne-am propus să organizăm variate activităţi 

(observarea naturii, colaj, picture, integrate) prin care să oferim copiilor bucuria de a 

cunoaşte mai bine acest anotimp. Acestea vor fi organizate în mai multe etape şi în funcţie 

de condițiile meteo. 

       • „Să cunoaştem natura, toamna”- plimbare prin comună, prin parc; observarea naturii; 

colectarea de frunze multicolore pentru realizarea unor lucrări;  

       • „ Floarea zâmbăreaţă”- colaj cu materiale din natură şi hârtie;  

       • „Toamna în pădure”- realizarea unei planşe folosind frunzele adunate din parc;  

       Pentru încheierea proiectului vom organiza o activitate integrată de prezentare a 

lucrărilor realizate si completarea unei fişe integrate ( CLR, MEM, AVAP) cu despre anotimpul 

toamna într-o atmosfera de sărbătoare cu cântece şi poezii dedicate acestui anotimp.  

Rezultate anticipate: -panou demonstrativ pe holul şcolii; 

                                    -publicarea unui articol în ziarul şcolii; 

 Evaluare: -expoziții cu lucrările copiilor; 

                   -oferirea de diplome tuturor copiilor.  
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FIŞĂ DE LUCRU INTEGRATĂ 

 

1. Citeşte şi colorează cât mai frumos: 

 

 

 

2. Scrie cuvinte despre toamnă :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.       8 prieteni fericiţi                    Ia socoate acum tu, 

           Ne jucăm noi în pădure .            Fii cu noi alături, 

           Lângă noi vin încă doi.              Şi-ţi vom fi prieteni!  

           Vom fi mai mulţi oare?              Şi ai să te bucuri! 

                                                                                                                                        

4.Desenează câte o frunză pentru fiecare prieten şi coloreaz-o aşa cum îţi place ţie: 
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MORARU ELENA-DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mandale de toamnă ” 

CLASA/GRUPA: clasa a IV-a A  

CADRU DIDACTIC: Moraru Elena-Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: „Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano ” , Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 Scopul lecției : educarea simțului estetic al elevilor, prin realizarea unor lucrări 

plastice, prin îmbinarea mai multor tehnici.  

 Obiectivele lecției : 

1. să realizeze o lucrare îngrijită, corectă din punct de vedere  tehnic,prin aplicarea 

metodelor de lucru cunoscute ( decupare , colorare, pictură, lipire)  

2. să observe imagini cu anotimpul toamna, pentru evidențierea elementelor 

distincte ale acestui anotimp  

3. să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit  

 4. să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile 

adecvate 

Descrierea activității propriu-zise : 

 Se asigură climatul și condițiile necesare desfășurării unei ore de Arte vizuale și 

abilități practice  

 Captarea atenției s-a realizat cu ajutorul unor imagini  de toamnă; elevii au  

recunoscut anotimpul și elementele distincte ale acestuia , față de celelalte 

anotimpuri. S-a prezentat planșa model și tehnica de lucru:  Fiecare elev a primit o 

farfurie de carton, pe care a pictat-o în culori preferate de fiecare, apoi au primit 

niște mandale de toamna, pe care le-au colorat cu carioca, au decupat și au 

personalizat , după bunul plac , fiecare mandală. După ce farfuria suport a fost 

pregătită, fiecare elev a lipit în mijlocul farfuriei mandala de toamnă.  

 S-a realizat Turul galeriei, elevii acordându-și unii altora aprecieri și critici constructive 

și pertinente. Au fost votate cele mai frumoase 3 lucrări .  

 S-a realizat o expoziţie de lucrări; 
 

 Pe fondul muzical  –Anotimpurile –Vivaldi, elevii au realizat lucrări îngrijite, frumoase, 

care respectă tema dată și modelul propus, fiecare punându-și nota personală asupra 

lucrării.  
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MOZA-BECHEANU LIANA 

FIȘA PROIECTULUI 
TEMA ACTIVITĂȚII: Poveștile toamnei 
TITLUL ACTIVITĂȚII:  Ariciul Ari 
CLASA: I B 
CADRU DIDACTIC: Moza-Becheanu Liana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ștei 
ARGUMENT: 
         Toamna, copiii se bucură de soarele blând, care le permite joaca pe afară, de roadele 

bogate ale acestui anotimp, de covorul foșnitor al frunzelor. Totul miroase a mere proaspete 

și a gutui aromate. Elevilor le-a fost adresată provocarea  de a realiza o aplicație practică, în 

cadrul concursului Rapsodii de toamnă, un colaj în care să decoreze corpul ariciului cu 

frunze. 

GRUP ȚINTĂ: clasa  I (28 de elevi) 

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL PROIECTULUI: 

*Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de animalele natură;  *Cunoașterea 

schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

*să cunoască schimbările survenite în natura odată cu venirea toamnei; 

*să decoreze corpul viețuitoarei folosind creioane colorate, carioci, frunze; 

*să lipească frunze presate pentru a realiza acele de pe corpul ariciului; 

*să-și exprime sentimentul de respect față de animalele din natură; 

 

RESURSE: *Umane: elevii clasei I B 

                   *Temporale: durata proiectului: 11 octombrie 

                   * Materiale: coli albe, creioane colorate, frunze, foarfecă, lipici, carioci. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

*Elevii au pe bancă coli albe cu conturul ariciului, creioane colorate, frunze, foarfecă, lipici, 
carioci.  
*Li se prezintă elevilor ghicitoarea: 
   "Din gradina lui Mihai,/De sub tufe de urzici,/ A iesit un ghem de scai/ Ca sa caute furnici." 
*Pe baza ghicitorii se intuieşte subiectul activităţii-Ariciul Ari (decorat cu frunze presate). 
* Se prezintă elevilor etapele de lucru. 
* Se realizează lucrarea propriu-zisă. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome. 
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MUNTEAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ”Fluturi cu sute de aripi” 

CLASA/GRUPA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Profesor pentru învățământ primar MUNTEAN DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

”Cărțile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, așa cum se 

odihnesc fluturii pe câte-o frunză, când își desfășoară trompa ca să soarbă apă dintr-un bob 

de rouă. Când deschizi o carte, ea zboară. Și noi odată cu ea, ca și când ai călări pe gâtul cu 

pene fine al unui fluture uriaș. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un 

semn că ea te poate duce nu doar din floare în floare în această lume, ci în sute de lumi 

locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate de ființe 

care nu ni se arată decât în vise.” 

Plecând de la aceste minunate rânduri scrise de Mircea Cărtărescu, voi organiza o 

activitate comună părinți-copii-profesori, activitate care va avea loc la Biblioteca Municipală 

”Școala Ardeleană” Blaj, activitate ce reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” 

și „biblioteca”, de a le aduce în atenția copiilor și părinților, de a contribui la redescoperirea 

lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaștere și visare fără de egal. Proiectul 

promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură. La această activitate desfășurată pe 

grupe părinții vor citi povești copiilor, copiii vor citi părinților, elevii vor citi colegilor lor, 

astfel stimulând interesul copiilor pentru lectură. Astfel părinții vor petrece timp cu copiii lor 

conștientizând cât de important este acest lucru iar copiii se vor bucura de atenția pe care 

aceștia le-o vor acorda în puținul timp petrecut în liniștea profundă a bibliotecii, loc de 

relaxare și magie.  

Prin schimbul real de experiență dintre participanți părinți -copii- profesori doresc  

să-i conving pe copii de valoarea culturală și spirituală a cărții, să-i determin să descopere și 

să înțeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma urmei, pot deveni cei 

mai fideli prieteni și mentori. 
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MUNTEANU ANGELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Culorile toamnei” 

CLASA: I B 

CADRU DIDACTIC: Prof.  MUNTEANU ANGELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 117, București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

       "Toamna cu-a ei albă frunte/și cu galbenii conduri/A lăsat argint pe munte/Și rugină pe 

păduri." (George Topârceanu) 

       Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 3 săptămâni. 

SCOPUL PROIECTULUI: Manifestarea curiozităţii pentru fenomene-relaţii-regularităţi- 

structuri din mediul apropiat;  

                                            Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul natural. 

CUNOȘTINȚE: 
 Caracteristicile anotimpului toamna :  
- schimbările ce se petrec în natură;  
- fenomene ale naturii;  
- activităţile oamenilor în acest anotimp (munci specifice în livadă, în grădină, pe câmp); 
 - roadele toamnei ( fructe, legume, cereale); 
 - importanţa fructelor şi a legumelor în alimentaţie (igiena alimentaţiei). 

ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM AFLAT 
ȘTIU : 
- Toamna plouă, frunzele îngălbenesc şi cad, vântul suflă cu putere; 
- Muncile specifice anotimpului toamna: recoltatul fructelor, legumelor, prepararea unor 
,,bunătăţi’’ din acestea, depozitarea lor în cămară / beci.  
- Se produc schimbări în viaţa animalelor şi a plantelor.  
- Păsările călătoare pleacă în ţările calde;  
- Ştiu să numere în concentrul 1-31.  
VREAU SĂ ȘTIU: 

-Care sunt lunile de toamnă?  De ce s-a răcit aşa de mult afară?  Care sunt legumele, 

fructele, florile specifice anotimpului toamna ?  Ce se întâmplă cu iarba? De ce se usucă 

frunzele?  Cum îşi ,,aprovizionează cămara” animalele sălbatice?  Cum se despart în silabe 
şi ce sunete conţin cuvintele care denumesc fructele şi legumele?  
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 Stabilirea alături de copii a punctelor de interes aplicate în proiect;  Întocmirea împreună 

cu elevii a unui plan al proiectului;  Stabilirea grupurilor de lucru;  Stabilirea cu ajutorul 

copiilor a unor norme de conduită ce trebuie respectate de-a lungul proiectului:  

Observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna;  Colectarea unor 

materiale din natură: crenguţe, castane, fructe, frunze etc.;  Realizarea unor desene 

tematice, colaje, expoziţii;  Colectarea şi interpretarea datelor culese de pe teren;  
Valorificarea datelor culese de pe teren sub forma unor activităţi integrate, în grupuri de 

lucru;  Amenajarea unui colţ al toamnei, în sala de clasă;  Realizarea unor desene tematice 
şi a unor lucrări artistice utilizând materialele colectate. 
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MUNTEANU NINA 
FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Copacii  toamna’’ 

CLASA: a III-a  

CADRU DIDACTIC: Munteanu Nina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala  Gimnazială ,,Mihai Drăgan’’ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

         Activitatea ,,Copacii toamna  ,,  a  fost realizată  în  cadrul orei  de arte vizuale și abilități 

practice  de către elevii clasei  a III-a, scopul  fiind cultivarea sensibilității artistice, gândirea 

logică si imaginația creatoare. 

 COMPETENTE SPECIFICE: 

 Valorificarea elementelor de limbaj plastic in compoziții tematice; 

 Exprimarea  sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 

 Dezvoltarea  aptitudinilor artistico-plastice. 

RESURSE: 

Umane: elevii  clasei a III-a 

Temporale(durata proiectului): 7 noiembrie 

Materiale: coli albe, acuarele, pensule , foarfece 

REZULTATE SCONTATE: 

Implicarea  tuturor elevilor la activitate 

Formarea si dezvoltarea capacității creatoare a elevilor 

EVALUAREA: 

Expoziție de lucrari, diplome 
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MURESAN GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Rapsodii de Toamna 
CLASA/GRUPA:  I B 
CADRU DIDACTIC: MURESAN GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Scoala Gimnazială Nr. 169 
 
Argument :  

 „Toamnă, dulce toamnă, cu frunzele toate flori.”- George Toparceanu 
  „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;  frunze –stanta , sablon cizma, 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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MURGOCI EMILIA LOREDANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI  

CLASA  I 

CADRU  DIDACTIC : prof.înv.primar Murgoci Emilia Loredana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Gheorghe Pătrașcu,,Buruienești, jud.Neamț 

 

ARGUMENT 

Toamna este fermecătoare prin ninsoarea de frunze multicolore, care se aștern pe pământul 
reavăn asemeni unui covor multicolor, îndemnate la dans de vântul răcoros, dar și prin 
bogăția de fructe și legume. 

 Pe dealuri, pe câmpii, în păduri și în livezi totul capătă o nuanță ruginie. Pădurea 
rămâne tristă și pustie, fără trilurile fermecătoare ale păsărilor, care au plecat spre țările 
călduroase până la primăvară. 

  Sunt atâtea creații literar-artistice și muzicale care ne prezintă frumusețea acestui 
anotimp și care ne transmit emoție și bucurie. 

 Această frumusețe ne-a inspirat și pe noi în realizarea unor activități. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI  
• Fructificarea  experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.  
• Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 

caracteristicile anotimpului toamna.  
• Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu 

ajutorul lor ceva practic-util. 
• Sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane 

capabile să aprecieze frumosul şi viaţa. 
 

OBIECTIVELE  URMĂRITE 
 relatarea frumuseților toamnei prin intermediul desenului; 
 identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse mijloace; 
 valorificarea potențialului creativ al elevilor cu privire la capacitatea acestora de a 

realiza diferite materiale și de a rezolva diferite exerciții; 
 formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs realizat; 
 cultivarea dragostei față de natură; 

 

RESURSE  
Materiale    - coli de scris, pliante, markere, postere, portofolii, fotografii, cărţi, imagini,   
                       calculator, imprimantă, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome,   
                       laptop, materiale în powerpoint;  
Umane:  - elevii; 
               - învăţătoare, profesorii colaboratori; 
Procedurale:  - brainstorming-ul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia,   
                           problematizarea, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare,   
                           investigaţia, analiza produselor activităţii. 
 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
 Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
 Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice; 
 Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

CONȚINUTUL  PROIECTULUI 

 

Activitatea nr. 1:    Titlul activităţii: Lansarea proiectului 
                              Obiectiv: descoperirea temei și titlului proiectului; 
 
Activitatea nr.2:    Titlul activităţii: Frumusețea toamnei 
                             Obiectiv: relatarea frumuseților anotimpului toamna prin pictură; 
 
Activitatea nr. 3:    Titlul activităţii: Mă gândesc la... 

Obiectiv:  identificarea caracteristicilor anotimpului toamna; 
Brainstorming - ,,Ce se întâmplă toamna?,, 

 
Activitatea nr. 4: Titlul activităţii: Toamna nu-i ca vara! 

Obiectiv: completarea unei diagrame Venn cu asemănările și 
deosebirile dintre anotimpul toamna și anotimpul vara; 

 
Activitatea nr. 5:  Titlul activităţii: Toamna- colaje 

Obiectiv: realizarea unor colaje vizand anotimpul toamna, folosind 
diverse materiale; 
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Activitatea nr. 6:  Titlul activităţii: Toamna în pădure 

Obiectiv: modelarea din plastilină a copacilor împodobiți cu frunze 
ruginii; 
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NEGRE ADRIANA-MIHAELA  

Simpozion Național Rapsodii de toamnă 

Fișa proiectului- Persoana 

                                                                                                                Prof. Adriana-Mihaela Negre 

                                                                          Școala Gimnazială Al. I. Cuza, Fălticeni, jud. Suceava 

           Un nou an școlar...o nouă toamnă veselă, blândă, luminoasă...aceeași zână și totuși 

alta de fiecare dată, aducând alai de frunze aurii, ruginii, bogăție de culori! 

            Și pentru că la începutul fiecărui an școlar obișnuim să colectăm materiale din natură, 

și anul acesta am adunat frunze colorate, flori, petale, fire de iarbă, semințe pe care le-am 

pregătit pentru lucrările de la clasă. 

             Anul acesta, la educație civică, elevii clasei a II-a A au invățat că oamenii sunt 

persoane pentru că, spre deosebire de plante și animale, celelalte ființe, gândesc, vorbesc 

articulat, comunică, au sentimente, voință, muncesc, învață etc. La oră, elevii grupați câte 

patru, au avut de completat o fișă cu silueta unui copil, băiat sau fată, cu cât mai multe 

motive care dovedesc că omul este o persoană. 

           La următoarea oră de AVAP, elevii grupați la fel, au realizat un copil, fetiță sau băiat, la 

alegere din materiale din natură decupate și lipite pe un suport de hârtie. Fiecare echipă a 

avut de discutat și de creat oral o poveste sau un dialog despre personajul creat, căruia i-au 

dat și un nume. La finalul activității, echipele au prezentat rezultatul muncii lor, elevii au fost 

aplaudați, iar lucrările lor au fost expuse în sala de clasă.  

          Cu mult entuziasm și cu materiale ușor de procurat și cu îndemânare, elevii au dovedit 

că pot realiza lucrări frumoase cu care să decoreze sala de clasă. 
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OFRIM MARIA FLOARE 

 

FIȘA PROIECTULUI 

    ,,RAPSODII DE TOAMNĂ” 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: 

CLASA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR OFRIM MARIA FLOARE 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” 

           DRAGOMIREȘTI-MARAMUREȘ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

I.,,Frunze ruginii cad pe cărări...” 

 Observarea naturii, citirea de imagini cu aspecte din acest anotimp; 

 Memorizare ,,Zile de toamnă”,de G. Coșbuc; 

 Învățarea cântecului ,,Frunze ruginii”; 

 Colaj ,,Copacul, toamna”; 

 Activitate practică ,,Să sădim un pom”; 

II.,,FRUCTE ȘI LEGUME GUSTOASE ȘI SĂNĂTOASE” 

 Observarea fructelor și a legumelor din coșul toamnei; 

 Jocuri de rol ,,Eu sunt...”; 

 ,,Să numărăm fructele și legumele din coș”; 

 Părțile componente a unui pom fructifer/ a unei plante; 

 Importanța fructelor și legumelor în menținerea sănătății; 

 Colaj ,,Coșul toamnei”; 

 ,,Știu să prepar o salată de fructe / legume ” 
 Macheta toamnei 
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OLTEANU ȘTEFANIA  

RAPSODII DE  TOAMNA 

OLTEANU ȘTEFANIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA 

"Fiecare frunza imi sopteste fericirea, planand catre pamant din copacul toamnei." (Emily 

Bronte) 

TOAMNA este un anotimp deosebit, când în ţările cu climă temperată cerul azuriu, zilele 

însorite şi nopţile răcoroase pictează treptat dealurile împădurite într-o explozie de nuanţe 

de galben, portocaliu şi roşu.  

Culorile toamnei fac parte din procesul prin care copacii se pregătesc de iarnă. Zilele mai 

scurte ale toamnei avertizează ceasul intern al copacilor să înceteze să mai alimenteze 

frunzele cu apă şi substanţe nutritive. Fiecare frunză răspunde la acest semnal construindu-şi 

la baza peţiolului un strat separator. Acest strat, format dintr-o substanţă asemănătoare cu 

pluta, blochează orice trecere de la frunză spre restul copacului şi face ca, în cele din urmă, 

frunza să se desprindă de copac şi să cadă.În timpul acestui proces, pigmenţii carotenoizi le 

conferă frunzelor culoarea galbenă sau portocalie. Aceşti pigmenţi sunt de obicei prezenţi şi 

în timpul verii, dar sunt insesizabili datorită verdelui predominant al clorofilei din frunze.  

Ce se întâmplă cu miliardele de frunze care cad pe pământ? Datorită insectelor, ciupercilor, 

râmelor sau altor vietăţi din sol, toată această materie organică este în scurtă vreme 

transformată în humus, un element esenţial pentru fertilizarea solului. Aşadar, după ce dau 

un spectacol impresionant, frunzele căzute se transformă într-un fertilizator pentru plantele 

care vor creşte primăvara! Vă puteţi imagina un proces de reciclare mai frumos decât 

acesta? Dacă ne oprim să admirăm această lucrare, putem simţi cum ‘copacii din câmpie bat 

din palme’ în timp ce îi aduc în tăcere laude Făuritorului lor. — Isaia 55:12; Psalmul 148:7–9. 

Toamna este unul din cele patru anotimpuri ale climei temperate. Este anotimpul care face 

legătura între vară și iarnă. 

BIBLIOGRAFIE: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Toamn%C4%83 

https://wol.jw.org/ro/wol/d/r34/lp-m/102001726 

 

https://wol.jw.org/ro/wol/bc/r34/lp-m/102001726/0/0
https://wol.jw.org/ro/wol/bc/r34/lp-m/102001726/0/0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anotimp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Var%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iarn%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toamn%C4%83
https://wol.jw.org/ro/wol/d/r34/lp-m/102001726
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PĂNCESCU CORNELIA  

  

FFIIȘȘAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă și hărnicie 

CLASA: a II-a B  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Păncescu Cornelia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 1, Matca, jud. Galați 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:  
 
Activitățile s-au derulat în primele doua saptamâni din luna noiembrie. 
Participanți au fost elevii clasei și părinții lor. 
Activități gospodărești: 
 
                              * Punem frunze la presat 
                              * Amenajăm colțul naturii 
 
 
 
 
Lectură: 
 
                                  * ,,Frunza” de Emil Gârleanu 
 
 
 
 
Arte vizuale și abilități practice: 
 
                               * Tablou de toamnă - aplicații din frunze, flori presate și semințe 
                               * Copacul toamna 
                               * Umbreluța toamnei 
 
 
           Educație muzicală: 
 
                                    * Audiție ,,Anotimpurile” de Vivaldi 
                                    * ,,Toamna” (Lollipops) 
                                    * Jocuri cu text și cant: ,,Culesul viilor” de I. Potolea 
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PAPUC CONSTANTIN-IOAN 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 

lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă 

*PROF. COORDONATOR: prof.înv.primar Papuc Constantin-Ioan 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a IV-a, 26 elevi 

*SCOP:  

-să realizeze desene, afișe specifice temei; 

-să  exploreze natura; 

-să realizeze un colț de natură în sala de curs; 

-vizionarea unei prezentări ppt cu schimbările petrecute în natură în anotimpul toamna. 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs, Liceul cu Program Sportiv, Lacul Roșu. 

*DATA: 5-6  noiembrie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la schimbările petrecute în natură, odată cu sosirea 

anotimpului toamna. 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, vizualizarea unei prezentări ppt . 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere) 

 

http://www.lpssuceava.r/
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PARASCA LĂCRIMIOARA MĂRIUCA 
Clasa a II a A 

Școala Gimnazială Nr.3 Vicovu de Sus 
Coordonator –prof.inv.primar   Parasca Lăcrimioara Măriuca 
 

ACTIVITATE  DE TIP OUTDOOR 
                Împreună cu școlarii mei, am organizat o activitate outdoor. Cunoasterea anotimpului 
toamna prin intermediul tuturor simturilor ( au vazut culorile si formele frunzelor; au adunat castane, 
crengute si frunze; au ascultat pasarelele; au mirosit florile; au gustat fructele) dar si utilizarea 
materialelor oferite de natura pentru realizarea unor lucrari. 
 
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 
Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de echipă, îmbunătăţirea relaţiilor 
sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc 
 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, 
cât şi copiilor. 

 
PROIECT DE ACTIVITATE OUTDOOR "COMORILE TOAMNEI" 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.3,Vicovu de Sus,Suceava 
Clasa  a II –a A 
PROFESOR  INVATAMANT PRIMAR: Parasca Lăcrimioara Măriuca  
TEMA ZILEI: „Comorile toamnei" 
TIPUL DE ACTIVITATE: sistematizarea cunoştinţelor 
MIJLOC DE REALIZARE: activitate outdoor 
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri 
SCOPUL ACTIVITĂŢII : Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
psihofizice,  matematice şi estetice respectiv: variante de mers, operare cu mulţimi, explorare a 
mediului înconjurător prin antrenarea şcolarilor în găsirea de strategii de acţiune. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 O1- să observe mediul înconjurător în anotimpul toamna, folosindu-se de cele 5simţuri; 
 O2 - să sorteze frunzele după culoare şi crenguţele după grosime; 
 O3- să construiască diferite obiecte cu ajutorul materialelor din natură;  
O4- să execute mişcări specifice jocurilor de mişcare; 
 O5 -să lipească frunze pe pagini pentru a realiza "cărticica cu frunze";  
 O6 -să interpreteze cântece şi poezii specifice toamnei; 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, jocul, problematizarea, munca 
independentă, instructajul verbal, aprecierea verbală 
Resurse materiale: frunze, castane, ghinde, crenguţe, fructe şi legume de toamnă,"harta comorii", 
cosuleţe, plicuri cu sarcini, coli A 4, lipici, acuarele, scobitori, beţisoare, pietricele, aparat foto. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 
Modalităţi de evaluare: 
Continuă: observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, a acţiunilor, aprecierea verbală. 

Desfășurarea acrivității 
              Activitatea debutează cu pregătirea copiilor pentru drumeţia în livada bunicii. La ora fixată 
elevii se adună în curtea școlii şi îşi împărtăşesc bucuria pe care o trăiesc în acele clipe, datorită 
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drumeţiei pe care o vor face. Reamintim regulile care trebuie respectate (,să stea în permanenţă în 
rând...). 
             Toate acestea fiind verificate şi stabilite, copiii merg spre locul stabilit. În timpul deplasării  se 
asigură o atmosferă de voioşie, prin antrenarea copiilor în diverse jocuri muzicale, cântece. 
             "Ne bucurăm că suntem aici/A-nceput o nouă zi/Cum e vremea dragi copii?" 
              Împreună cu copiii se stabilesc: ziua, luna şi anotimpul în care ne aflăm, aspectele vremii din 
această dimineaţă, îmbrăcămintea adecvată pentru această zi . 
               Transmit copiilor scopul drumeţiei noastre în livadă, dorim să cunoaştem toamna prin 
intermediul tuturor simţurilor 

   Captarea atenţiei: În timp ce copiii au ochişorii închişi pentru a asculta ce se aude în natură 
toamna: 
"Unii-mi toamna bogată,  
Alţii zâna cea brumată,  
Eu golesc grădinile 
Să umplu cămările.  
Dar sunt tare suparată, 
 Că rochiţa-mi preferată  
A rămas neterminată. 
 Eu m-am pregatit de drum  
Şi vă rog pe voi acum,  
Cu toţi să mă ajutaţi 
Rochiţa să-mi terminaţi" 
          Copiii îi decorează rochiţa cu ajutorul frunzelor adunate din jurul copacului. Zâna le mulţumeste 
copiilor pentru ajutor şi le spune că mai are nevoie de ajutorul lor. 
          Copiii sunt încântaţi să participe la o vânătoare de comori şi doresc să ajute Zâna pentru a 
parcurge traseul hărţii. 
        Întreb copiii dacă sunt pregătiţi pentru a pleca în căutarea comorii şi le propun să ne încălzim 
înainte de a porni la drum. 

         "Bate vântul frunzele" 
        Zâna Toamna propune copiilor să zboare ca păsărelele până la primul indiciu arătat de hartă, 
acolo copiii au de rezolvat o sarcină pentru a merge mai departe. 
SARCINA NR 1: "Vântul jucăuş a amestecat frunzele căzute la pământ, umpleţi coşuleţul cu frunze de 
diverse culori şi forme, ve-ţi avea nevoie de ele mai târziu" 
"Bat din palme, clap, clap, clap,        
 Din picioare, trap, trap, trap.   
 Ne-nvârtim, ne răsucim,               
 Printre frunze să păşi 
 Hai la dreapta uite-aşa 
  Şi la stânga tot aşa, 
 Ne-aplecăm, ne ridicăm 

  Frunzele să adunăm 
SARCINA NR 2: "Adună în coşuleţ crenguţe şi mai lungi şi mai scurte, şi mai subţiri şi mai groase, ve-ţi 
avea nevoie de ele mai târziu." 
Copiii pornesc în căutarea crenguţelor şi rostesc versurile: 
Câte unul pe cărare, /   Mergem în pădurea mare./În pădure copacei, Frunzele au cazut din ei. 
/Frunze sus şi frunze jos /Tot e galben şi frumos. 
SARCINA NR 3: "Sortează materialele din natură astfel: frunzele după culoare, crenguţele după 
grosime ; apoi construieşte cu ajutorul lor un cadou pentru Zâna" 
SARCINA NR. 4: "Realizează o carticică cu cele mai frumoase frunze ale toamnei. Foloseşte crenguţele 
subţiri pentru a lega cărticica şi lipeşte frunzele preferate pe fiecare pagină pentru a le presa." 
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După realizarea cărticelelor verificăm harta, ultimul drum ne duce catre comoară, nerăbdători, copiii 
aleargă către ea. În foişor descoperă un coş cu bogăţiile toamnei: fructe, legume, flori. Zâna Toamna 
mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi drept răsplată, va impărţi cu noi darurile ei. Aceasta ne invită să 
jucăm jocul: "Ghiceşte ce ai gustat". Astfel, copiii, având ochii acoperiţi cu o mască trebuie să 
ghicească prin intermediul gustului dar şi al mirosului fructul/leguma gustată. 
       Astfel, copiii au ajutat Zâna să işi găsească comoara şi au descoperit toamna prin intermediul   
tuturor simţurilor: văz, auz, miros, gust, pipăit. 
           Propun copiilor să îi mulţumim şi noi toamnei pentru toate surprizele recitându-i poezii şi 
cântece învăţate la grădiniţă. 
Toamna: "Tuturor vă mulţumesc   /  Şi din suflet vă doresc / Anotimpul care vine  /Să fie mai bun ca 
mine" 
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PARASCA LUCICA ANA 

CHIRA DINA 

RAPSODII DE TOAMNA 
 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII 
1. Unitatea scolara:Scoala gimnaziala nr.3 Vicovu de Sus 
2. Titlul activității: ,,Fructe si legume in dar!’’ 
3. Domeniul în care se încadrează: Educație pentru sănătate 
4. Scopul activității: 

 Conştientizarea rolului unei alimentaţii echilibrate în dezvoltarea armonioasă a 
omului; 

5. Obiectivele educaționale ale activității: 

 Să identifice surse de hrană sănătoase; 

 Să îşi formeze o dietă sănătoasă consumând fructe şi legume; 

 Să promoveze conceptul de voluntariat 
 

6. Elevi participanți: elevii clasei a IV- a A si B 
7. Cadre didactice implicate:Parasca Lucica –Ana , Chira Dina 
8. Durata și locul desfășurării activității: sala de clasa 
9. Descrierea activității. 

 
In prima zi elevii  au vizionat o prezentare PPT cu tema  ,,Piramida alimentelor sănătoase,,  si 
apoi au completat un chestionar  cu tema ,,Ce și cum  mâncăm”. In aceeași zi elevii au adus 
fructe și  legume din care au preparat salata de fructe și sucuri naturale. 
 
A doua zi a fost destinată realizării unor pachete formate exclusiv din legume și fructe , unele 
aduse din gospodăria  proprie, care au fost dăruite din suflet batranilor de la Centru de 
sănătate medico-social „Ion Nistor”. Acțiunea de voluntariat s-a finalizat  prin  gestul  frumos 
si civic al elevilor implicați, al cadrelor didactice implicate in activitate. 
8.     Descrieți rezultatele obținute în urma activității. 
Elevii au rămas impresionați de batranii cărora le-au oferit pachetele si au promis ca  vor 
reveni. Cadrele didactice implicate au monitorizat si apreciat gestul voluntar al elevilor 
implicați. 
9.           Motivația propunerii activității: 
Elevii si cadrele didactice care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu 
conştiinţa clară că există o anumită valoare pe care această activitate o are pentru ei, ca 
persoane, în absenţa clară a oricărui câştig financiar. Implicarea în aceste activităţi de 
voluntariat se face cu conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce  comunităţii 
noastre. Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse contribuind 
la creşterea  solidarităţii şi toleranţei. 
 

B. Fotografii 
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PAT LIVIA 
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PAULESCU ANIŞOARA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

CADRU DIDACTIC: PAULESCU ANIŞOARA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Toamna – colorată şi bogată” 

GRUPA: Mijlocie 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-

plastice şi practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând conturul strugurelui; 

 Să lipească corect copacul şi frunzuliţele pe foaia de lucru; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie albastră pe conturul ciorchinelui; 

 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 ciorchinele conturat; ciorchine din hârtie colorată verde; 

acuarele, lipici, bucăţele de hârtie albastră sub formă de inele; copac conturat după mâna 

copiilor; frunzuliţe din hârtie colorată în culorile toamnei; şerveţele umede; panouri pentru 

demonstraţii. 

DURATA: 35-40 de minute. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 

activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

f) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
g) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură şi lipire: „Toamna – colorată şi bogată”; 
h) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: 

Plouă, plouă; Stoarcem rufe; Cântăm la pian; Morişca. 
i) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup 

pictează un ciorchine de strugure în culorile potrivite (Strugurele). Al doilea grup 
lipeşte inele din hârtie albastră pe conturul unui ciorchine ( Ciorchinele). Al treilea 
grup lipeşte un copac din hârtie maro, realizat după conturul mâinilor copiilor şi 
frunzuliţe din hârtie colorată pentru a obţine un copac toamna (Copacul desfrunzit). 

j) 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, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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PAVĂL LUMINIŢA 
ROADELE TOAMNEI  
FIŞĂ DE ACTIVITATE  
prof.înv.primar Pavăl Luminiţa–Şcoala Gimn. “Mihail Sadoveanu” Fălticeni   

Titlul activităţii: ROADELE TOAMNEI 
Coordonatorul:   prof.înv.primar PAVĂL LUMINIŢA 
Perioada desfăşurării:  23 – 27 septembrie 2019  
Durata activităţilor: 40 minute  / timp de 5 zile 
Grupul ţintă: clasa I C 
Obiective : 
Activitatea urmăreşte:  
- Cunoaşterea a cât mai multe informaţii care definesc „portretul” anotimpului toamna; 
- Însușirea și consolidarea cunoștințelor despre roadele toamnei şi muncile specifice acestui anotimp; 
- Descoperirea unor lucruri noi despre viața plantelor şi animalelor în anotimpul toamna;  
- Dezvoltarea sentimentul de recunoştinţă şi apreciere pentru munca oamenilor;  
- Cinstirea tuturor evenimentelor importante care au loc toamna;  
- Lecturarea textelor despre toamnă. 
Obiective operaţionale  
   Pe parcursul desfăşurării proiectului, elevii vor fi capabili : 
-Să descopere lucruri noi despre anotimpul toamna; 
-Să lectureze/ să recite texte despre toamnă ; 
-Să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură ; 
-Să dovedească îndemânare şi apreciere pentru munca celor din jur, dar şi cea proprie. 
Resurse:  
Strategii didactice 
Metode didactice: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, problematizarea, convorbirea, exerciţiul 
practic, desenul, modelajul. 
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, materiale ppt, video-proiector, carioca, culori, cartoane 
colorate, lipici.,  acuarelă, pensoane, planşe cu imagini reprezentând TOAMNA, pliante, cameră foto 
digitală și cameră video; hârtie creponată ; polistiren expandat, ace cu gămalie, cutere;  
Forme de organizare : frontală; pe echipe, individuală;  
Descrierea activităţilor proiectului:  
LUNI – 23.09.2019 – Pe parcursul a 40 de minute elevii au participat la lecţia-dezbatere cu tema 
„Toamna – prietena copiilor”, unde au prezentat, prin discuţii libere, cât mai multe cunoştinţe despre 
anotimpul toamna. La activitate au participat şi elevii clasei a III-a B. 
 MARŢI – 24.09.2019 – Activitatea practică – „Micii bucătari”, unde elevii au învăţat să taie şi 
să felieze fructe de toamnă. 
 MIERCURI – 25.09.2019 – Realizarea colajului „Copacul toamna”, folosind elemente din 
natură: frunze uscate, crenguţe, seminţe, dar şi hârtie glace, lipici, foarfece. 
 JOI -  26.09.2019 -“Tărâmul toamnei”-Drumeţie în împrejurimile oraşului.Scopul ieşirii în 
natură a fost colectarea de materiale din natură pentru activităţile şcolare practice, dar şi exerciţii de 
observare a elementelor naturii. 
 VINERI – 27.09.2019 – „Roadele toamnei”- realizarea unui desen despre toamnă, folosind 
tehnici învăţate în orele de AVAP şi realizarea expoziţiei. 
 Finalul activităţii s-a definit prin întrebări adresate copiilor, o mică scenetă cu titlul „Anul şi 
anotimpurile”, precum şi expoziţia cu lucrările făcute de ei. 
Evaluarea activităţii a fost realizată prin: 
-aprecieri verbale, diplome, premii, portofoliul proiectului privind derularea şi  participarea la 
activităţi; 
-expoziţie cu lucrările realizate în cadrul proiectului. 
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Dezbatere cu tema „Toamna – prietena copiilor” 

  

Realizarea colajului „Copacul toamna” Activitatea practică – „Micii bucătari” 

  

“Tărâmul toamnei” -drumeţie în 
împrejurimile oraşului 

„Roadele toamnei” – expoziţia proiectului 
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PAVELUC MARIA-GIANINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNA 

CLASA/GRUPA: a III-a  

CADRU DIDACTIC: Paveluc Maria-Gianina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU CEL BUN, BACAU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
        

      Activitatea,a avut ca şi scop cultivarea dragostei pentru natură şi muncă, iar ca şi 

obiective: cultivarea dragostei pentru natură şi a tuturor elementelor care intră în 

componenţa ei; dezvoltarea simţului estetic, dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului 

vizual si utilizarea lui în crearea de imagini şi obiecte proprii; stimularea imaginaţiei si a 

creativităţii: atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular, conducând la creşterea calitativă a acestora. 

Este foarte important să organizăm astfel de activităţi pentru a-i stimula să realizeze în viitor 

lucrări şi mai frumoase  
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PETER MARIANA-CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Prin grădina Toamnei” 

GRUPA: MICĂ „Mămăruțele istețe” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETER MARIANA-CLAUDIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 (ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1) NUCET, BIHOR 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

       Activitatea integrată „Prin grădina Toamnei” a vizat activitatea centrelor de interes 

„Știință” și „Arte” și o activitate practică în cadrul Domeniului Om și Societate având ca punct 

de plecare desfășurarea unor jocuri în curtea grădiniței. Cu această ocazie preșcolarii din 

grupa mică au adunat frunze căzute din copaci/pomi, arătând un interes deosebit pentru 

colectarea acestora.  

  Ulterior, la centrul „Știință” preșcolarii au observat frunzele de arțar, stejar, fag, măr. Au 

grupat frunzele după formă și au diferențiat împreună cu educatoarea câteva culori: verde, 

galben, maro. Unele frunze au toate cele trei culori.  

La centrul „Arte” sarcina a constat în realizarea unei lucrări prin intermediul tehnicii de 

dactilopictură, mai precis au decorat prin amprentare frunza aleasă de ei înșiși, frunza de 

arțar. Preșcolarii au utilizat în combinația dorită cele trei culori indicate anterior, lucrările 

fiind astfel unice și originale. 

  Activitatea practică a presupus lipirea unor frunzulițe și a unor mere pe crengile unui 

pomișor, ținând cont de distribuirea relativ uniformă pe crenguțe. Fișa a fost completată prin 

trasarea unor fire verzi de iarbă (liniuțe verticale) și colorarea cerului cu culoarea albastră.  

    Lucrările au fost aranjate la expoziție, preșcolarii fiind lăudați pentru rezultatele muncii lor 

și recompensați cu buline roșii. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

https://a-planse.blogspot.com/2015/08/imagini-cu-frunze-de-colorat-si-decupat.html 

accesat la data de 06.11.2019 (frunza) 

https://casutacopiilor.wordpress.com/2010/10/01/colaj-pom-de-toamna/ accesat la data de 

06.11/2019 (pomișorul) 

https://a-planse.blogspot.com/2015/08/imagini-cu-frunze-de-colorat-si-decupat.html
https://casutacopiilor.wordpress.com/2010/10/01/colaj-pom-de-toamna/
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 „Frunza” dactilopictură 

                                                                                       „Mărul din grădină” 
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PETREA DOINA 

TEMA ACTIVTĂŢII: ,,MÂNDRA TOAMNĂ’’ 
GRUPA MIJLOCIE,,A’’ 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preşcolar: PETREA DOINA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ,,GRĂDINIŢA CU P.N,,SFÂNTA MARIA’’ 
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, BACĂU 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
           Activităţile din cadrul proiectului „Mândra toamnă”, au ca obiective îmbogăţirea 

cunoştinţelor copiilor, despre fenomenele naturii caracteristice anotimpului, despre florile, 

fructele şi legumele toamnei, despre activităţile specifice acestui anotimp şi multe alte 

aspecte care nu vor scăpa curiozităţii caracteristice preşcolarilor. Întrucât zilele călduroase 

de vară au trecut iar vremea rece a început să își facă simțită prezența, preşcolarii grupei au 

ieșit cu toții în parcul din apropierea grădiniţei pentru a vedea transformările pe care toamna 

le-a adus în natură şi în comuna noastră. Frunzele copacilor nu mai sunt verzi, multe dintre 

ele au căzut, noile culori fiind fascinante: cărămiziu, roșu, grena, maro....  Iarba nu mai avea 

acea culoare de verde crud.... acum verdele este închis, vârful ierbii este galben... Natura se 

transformă!  

          Casele, aleile, străzile sunt acoperite de un covor de frunze arămii care foşnesc când 

păşeşti pe el.... 

Preşcolarii au cules mai multe frunze, crenguţe, cele care i-au încântat pe ei. Revenind în sala 

de grupă, am încercat să redăm o parte din această magie a toamnei în lucrări plastice şi 

practice. Am hotărât ca în zilele care urmează să ne informăm şi să discutăm mai multe 

despre anotimpul toamna.  

           Tabloul viu şi colorat al naturii ne încântă ochii şi sufletul, trezind în noi impulsul 

creativ. De aceea, am decis să pun în valoare frumuseţile ei prin realizarea unor lucrări 

originale, prin care să valorific potenţialul creativ al fiecărui preşcolar în parte, în cadrul 

activităţiilor de activitate practică şi educaţie plastică. Preşcolarii grupei mijlocii ,,A’’, au 

realizat lucrările: ,,Copacul toamnei’’-activitate practică şi ,,Copacul toamnei’’-educaţie 

plastică. Pe parcursul activităţilor,  preşcolarii au audiat “Cântecul toamnei”(sursa Youtube). 

           Iată o parte din rezultate! 
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PLEȘIV IASMINA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

CADRU DIDACTIC: PLEȘIV IASMINA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Culorile toamnei” 

GRUPA: Mică 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: dactilopictură 

FORMA DE REALIZARE: pe grupe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderii de acoperire a spațiului plastic cu pete prin 

tehnica dactilopicturii. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 O1- să denumească materialele de lucru; 

 O2- să sculte cu atenție indicațiile date; 

 O3- să aplice corect culoarea pe o suprafață stabilită, cu ajutorul degetului 

arătător; 

 O4- să utilizeze corect materialele folosind tehnica dactilopicturii. 

. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: fişe cu frunze și copaci, acuarele, planșa model, şerveţele umede, 

panouri pentru demonstraţii. 

DURATA: 20-25 de minute. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 

activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
Anunţarea temei: se anunţă tema – dactilopictură:„Culorile toamnei”; 
Prezentarea conținutului și dirijarea învățării: se va realiza prin explicarea și demonstrarea 
copiilor modul de lucru prin tehnica dactilopicturii :- se introduce degetul arătător în 
amestecul pregatit, apoi se asează pe frunză, obtinandu-se o bulină. 
Se repetă același lucru folosindu-se mai multe culori. La fel se va proceda și la copac. 
Înainte de începerea lucrării se vor face câteva exerciții de încălzire a musculaturii fine a 

mâinii (cantam la pian, închidem-deschidem pumnii, morițca,etc)                       
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Voi atrage copiilor atenția asupra modului de lucru pentru a realiza o lucrare îngrijită.  

Voi supraveghea executarea corectă a sarcinii ți voi interveni după caz. 
Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, motivând  
cele afirmate. 
III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 

participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la 

panoul grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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POPA MARIOARA  

TEMA ACTIVITĂȚII: „TOAMNA, RUGINIE!”  

CLASA: a IV-a  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Marioara POPA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 - TURNU MĂGURELE 
 
SCOPUL PROIECTULUI: Manifestarea curiozității pentru fenomene-relații-regularități-
structuri din mediul apropiat; Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul natural; 
 
Ce știu copiii?  

 Toamna plouă, frunzele îngălbenesc şi cad, vântul suflă cu putere.  

 Muncile specifice anotimpului toamna: recoltatul fructelor, legumelor, prepararea 
unor ,,bunătăţi’’ din acestea, depozitarea lor în cămară/beci.  

 Se produc schimbări în viața animalelor şi a plantelor. 

 Păsările călătoare pleacă în ţările calde;  
 

Ce doresc să afle ?  

 Care sunt lunile de toamnă?  

 De ce s-a răcit aşa de mult afară? 

 Care sunt legumele, fructele, florile specifice anotimpului toamna ? 

 Ce se întâmplă cu iarba? De ce se usucă frunzele?  

 Cum îşi ,,aprovizionează cămara” animalele sălbatice? 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 Stabilirea alături de copii a punctelor de interes aplicate în proiect; 
 Întocmirea împreună cu elevii a unui plan al proiectului; 
 Stabilirea grupurilor de lucru;  
 Stabilirea cu ajutorul copiilor a unor norme de conduită ce trebuie respectate de-a 

lungul proiectului:  
 Observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna;  
 Colectarea unor materiale din natură: crenguţe, castane, fructe, frunze etc.; 
 Realizarea unor desene tematice, colaje, expoziții;  
 Colectarea şi interpretarea datelor culese de pe teren;  
 Valorificarea datelor culese de pe teren sub forma unor activităţi integrate, în grupuri 

de lucru;  
 Amenajarea unui colţ al toamnei, în sala de clasă;  
 Realizarea unor desene tematice şi/sau a unui calendar cu lunile de toamnă; 

 
Împreună cu copiii am împodobit sala de clasă cu frunze colorate, crengi uscate, iarbă 

veștejită, am așezat imagini cu aspecte specifice anotimpului, coșuri cu fructe, legume, 

puzzle-uri cu fructe și legume. 

Copiii s-au apropiat, să observe, să discute între ei despre ceea ce au văzut în clasă, 

apoi le-am spus o ghicitoare: 
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”Când vara caldă ne-a părăsit,  

Iată, și eu am sosit. 

Cu multe și reci ploi 

Și zile mici ca voi. 

Vin pe deal, vin pe câmpie,  

Chiar așa îmi place mie: 

În rochiță ruginie.” 

           (toamna) 

Am purtat o discuție cu copiii despre cele observate de ei în sala de clasă și am 

hotărât ca în săptămânile care urmează să ne informăm și să discutăm mai multe despre 

anotimpul toamna. 
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POPA ROXANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „GUSTOASELE FRUCTE DE TOAMNĂ”  

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE „STELUȚE” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘC. POPA ROXANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN STEP BY STEP „RAZĂ DE SOARE” PLOIEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 

Copiii grupei mijlocii „Steluțe” au desfășurat în cadrul proiectului tematic„Toamna, 
anotimpul bucuriei” subtema „În lumea fructelor”.  
 Profitând de interesul generat și de atmosfera creată, le-am propus copiilor ca 
această săptămână să le prilejuiască aflarea mai multor lucruri despre fructele care se coc 
toamna. Copii au manifestat un interes deosebit față de această temă care a avut drept scop 
consolidarea și îmbogățirea cunoștințelor despre fructe. Principalele întrebări de conținut au 
fost:  

- În ce anotimp suntem? 
- Când încep lunile de toamnă? 
- Care sunt fructele toamnei și pentru ce sunt ele bune? 
- Cum le putem păstra proaspete pentru un timp mai îndelungat? 
- De ce trebuie să mâncăm fructe? 
- De ce sunt fructele izvor de sănătate? 

În săptămâna dedicate fructelor copiii au avut la dispoziție fructe de toamnă pentru a 
le observa, au jucat jocuri senzoriale „Ghicește ce ai gustat”, au făcut o salată de fructe, au 
învîțat poezii, au răspuns la ghicitori, au jucat jocuri distractive în aer liber și au participat la 
„Balul fructelor”. 

Copiii au înțeles importanța unei alimentații sănătoase în care fructele sunt prezente, 
știu să descrie caracteristicile fiecărui fruct în parte și să denumească părți componente 
(coajă, miez, semințe, codiță).  
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POPA SIMONA 

 
TEMA ACTIVITATII: Frumusetile toamnei – concurs de creații plastice și colaje 
CLASA: a III-a 
CADRU DIDACTIC: Prof.inv.primar,Popa Simona 
UNITATEA ŞCOLARA: Şcoala Gimnaziala,,Sfȃntul Voievod Ştefan cel Mare”, Onești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
                                            ARGUMENT 
 
       Frumosul din natură, manifestat in culori, are o influenţă binefacătoare asupra copiilor. 
Trebuie să-i invăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al 
naturii, astfel încat raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
 
                                           SCOPUL ACTIVITAŢII  
 
       Stimularea imaginatiei creatoare si consolidarea cunostintelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna. 
       Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât sădevină persoane capabile 
să aprecieze frumosul şi viaţa. 
       Educarea elevilor în vederea observării frumuseții și importanței anotimpului toamna 
 
                                      OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII 
 
 Formarea simţului şi gustului estetic; 
 Formarea capacităţii de a integra frumosul în viaţa personală; 
 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
 
                                       DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 
     Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu 
entuziasm tema de lucru. Au redat chipul, bogatiile si frumusetile toamnei, dănd frâu liber 
imaginaţiei creatoare. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor 
investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu acestea. 
 
                                     REZULTATE ÎNREGISTRATE 
 
     Picturi si colaje realizate de copii. 
 
                                      MODALITĂŢI DE EVALUARE 
 
        Expoziţie cu lucrările elevilor, participarea cu cele mai reuşite lucrări la concursuri 
şcolare de creaţie plastică. 
      În urma concursulului, au fost acordate premii pentru cele mai interesante și 
emoționante lucrări: Anton Ingrid-Sabrina –premiul I, Manea Teodora–premiul al II-lea, 
Mihalea Rares, Enea Maia-Stefania –premiul al III-lea. 
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Covor de frunze 
 

  
 
Bogǎțiile Toamnei 
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POPESCU ANDREEA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: BUCURIILE TOAMNEI 

CLASA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: POPESCU ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitățile instructiv-educative desfășurate pentru a celebra anotimpul toamna s-au  
derulat în perioada 30.09-25.10. 2019, la nivelul tuturor disciplinelor și ariilor curriculare. 
 Activitățile s-au desfășurat în manieră integrată, elevii participând activ și cu plăcere 
la acestea și dovedind o foarte bună retenție a informațiilor privitoare la anotimpul toamna  
( transformările din natură, activitățile viețuitoarelor pentru pregătirea de sezonul rece, 
calendarul naturii, etc.).  
 CLR:  

-Audierea / Memorizarea unor texte literare care ilustrează anotimpul toamna ( “Toamna” 

de Demonstene Botez, „Frunza” de Emil Gârleanu, „Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir); 

-Identificarea unor fructe/ legume de toamnă a căror denumire începe cu un sunet dat; 

-Emiterea unor opinii personale cu privire la anotimpul toamna ( brainstorming: Ce  se 

întâmplă toamna?); 

-Formularea de răspunsuri la ghicitorile audiate; 

-Jocuri de rol : În livadă, La piaîă, De vorbă cu o frunză/ rândunică, etc. 

 MEM: 

-Formarea de mulțimi cu elemente specifice anotimpului toamna; 

-Gruparea de elemente în funcție de anumite criterii ( număr de silabe, obiecte de 

îmbrăcăminte, fructe/ legume/ păsări/ animale domestice/ animale sălbatice); 

-Exerciții de observare a unor modificări apărute în viața plantelor/ animalelor/ omului, în 

anotimpul toamna; 

-Vizionare ppt pentru identificarea efectelor pozitive ale fructelor și legumelor asupra 

sănătății; 

-Observarea fructelor, legumelor de la expoziție, identificarea formelor, a culorilor acestora, 

a asemănărilor și deosebirilor dintre ele și a importanței lor pentru sănătatea omului; 

-Exerciții de identificare a senzațiilor prin joc ( legat la ochi, elevul miroase și gustă legume, 

fructe, zarzavaturi, apoi exprimă senzațiile avute și le compară). 

 AVAP: 

-Colorarea imaginilor indicate de versuri; 

-Tehnici simple de: rupere, tăiere, decupare după contur, lipire( colaj „Mărul rumen”); 

-Modelaj „Coșul cu fructe/ legume”; 

-Pictură” Coșul cu fructe”; 

-Colaj „Tablou de toamnă”: decuparea după contur a imaginilor, îmbinarea lor pentru a 

completa tabloul-puzzle, înrămarea cu frunze de toamnă prin lipire; 
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-Realizarea expoziției „Roadele toamnei”, cu: fructe, legume, zarzavaturi de sezon; 

-Prepararea salatelor de fructe și de legume și degustarea lor, cu jocuri de identificare; 

-Prepararea compotului de fructe și consumarea acestuia. 

 MM: 

-Audierea și interpretarea unor cântece de toamnă, demonstrate de învățător și redate cu 

ajutorul mijloacelor tehnice: „Anotimpurile”, „Toamna”, „Acum e toamnă, da”, „Vine 

ploaia”, „Cântecul mărului”, „Supa de zarzavat”. 

DP: 

-Emoțiile mele, emoțiile noastre: Ce simți atunci când...?, Ce a simțit frunza atunci când...?; 

-Jocuri de continuare:” Fructul meu preferat este... pentru că..”, “Îmi place... fiindcă...”; 

-Jocuri de descoperire a elementelor care nu se potrivesc în imagini (  hăinuță, pasăre,  

plantă, etc.). 
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POPESCU CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂŢII: Ariciul – proiect tematic 
CLASA/GRUPA: CLASA a III-a A 
CADRU DIDACTIC: PROF. INV. PRIMAR: POPESCU CRISTINA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 
DURATA: 1 SĂPTĂMÂNĂ 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT 
În orele de arte vizuale și abilități practice se împletesc cunoștințe și de la celelalte 

ore. Astfel, vorbind despre animale, despre adaptarea acestora la condițiile de viață din 
diferite medii, am realizat un proiect transdisciplinar pe care l-am intitulat „Ariciul”. Elevii au 
reușit să-și însușească înformațiile într-un mod plăcut și ingenios. 

Respectul și grija față de animale trebuie să reprezinte o componentă esențială în 
educația zilelor noastre. Se impune cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste față de 
frumusețea, bogăția și armonia naturii, din care suntem și noi parte integrantă. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de animale și mediul înconjurător 

 Dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice 
OBIECTIVE SPECIFICE 
- Să selecteze şi să prelucreze informaţii despre arici, mediul său de viață, precum 

și adaptarea acestuia la condițiile de viață; 
- Să colaboreze cu colegii de echipă 
- Să-şi asume responsabilităţi în grupă 
- Să realizeze planșa „Ariciul” 
- Să manifeste interes pentru activităţile propuse 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 
- Sala de clasă 

CONŢINUT INFORMAŢIONAL/PRODUS FINAL 

 Proiect Ariciul – adaptări ale animalelor la condiții de viață din diferite medii - 
ȘTIINȚE 

 Desen: „Ariciul” – AVAP 
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RADUCANU DANELA MONICA                                             

  1 IUNIE, ZIUA COPILULUI 

   1 IUNIE – PRIMA ZI DE VARĂ, O SĂRBĂTOARE MINUNATĂ – ZIUA COPILULUI 

1. Discuții libere despre ziua de 1 iunie 

        Ce sărbătorim de 1 iunie? 

        Vă place să fiți copii? 

        Ce vă place să faceți cel mai mult? 

2. Drepturile copilului 

       Copilului – persoană care are mai puțin de 18 ani. 

- Nediscriminarea;  

- Binele copilului este crucial; 

- Punerea în practică a drepturilor;  

- Supraviețuirea și dezvoltarea copilului; 

- Nume și cetățenie.  

3. Jocurile copilăriei 

4. Copilăria exprimată prin desen 

5. Încercări literare 

                                                    Copilăria 

            Suntem încă mici, dar avem atât de multe de spus! Suntem elevi în clasa a II-a. Ne 

place foarte mult la școală, dar și joaca. Vrem să le arătăm ,,celor mari” că și noi putem face 

minuni. 

            Zi de zi învățăm, comunicăm, ne jucăm, ne certăm, greșim, ne împăcpm și trăim din 

plin fiecare clipă. 

            Ne plac poveștile, aventurile și suntem foarte curioși, Iubim frumosul și natura. Vrem 

să zburăm ca păsările, să zburdăm ca animalele și să fim frumoși ca florile. 

           Ne dorim o lume curată, liberă, frumoasă, cinstită și la fel pentru toți. 

                                     (Elevii clasei a II-a, Șc. Gim. ,,T. Medeleanu”, Sat Ciocani) 
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                                                                                 Înv. Răducanu Daniela Monica 
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REGULAS COSMINA VALENTINA 

TEMA ACTIVITATII: ,,FRUMUSETILE TOAMNEI`` 
CLASA/ GRUPA: cls a II-a 
CADRU DIDACTIC: Regulas Cosmina Valentina 
UNITATEA SCOLARA: Şcoala Gimnaziala ,,Lazar Tampa``, Almas, jud. Arad 
DESFASURAREA ACTIVITATII: 
Activitatea-concurs, a avut ca şi scop cultivarea dragostei pentru natură şi muncă, iar ca şi 
obiective: 

 cultivarea dragostei pentru natură şi a tuturor elementelor care intră în componenţa 
ei; 

dezvoltarea simţului estetic, 

 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual si utilizarea lui în crearea de 
imagini şi obiecte proprii; 

 stimularea imaginaţiei si a creativităţii: 

 atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 
conducând la creşterea calitativă a acestora. 
Elevii clasei a II-a au realizat  diferite lucrari care marcheaza frumusetile toamnei, utilizand 
mijloace si materiale de lucru atat comerciale, cat si adunate din natura, cum ar fi frunze din 
diferiti arbori. In cadrul activităţii-concurs, fiecare muncind individual si străduindu-se să 
realizeze cea mai buna lucrare, având în vedere că urmau să fie premiaţi. 
Elevii au ales să realizeze aceste lucrari deoarece culorile toamnei sunt deosebite si merita sa 
fie puse in evidenta prin toate mijloacele posibile. 
După alegerea temei , elevilor le sunt prezentate materialele de care au nevoie pentru 
realizarea ei, si mai multe sugestii de modele, fiecare adoptând un anumit model. 
Aceştia au realizat lucrarile cu atenţie şi multă motivaţie pentru a ieşi pe primul loc.  
Toţi elevii au lucrat îngrijit şi fiecare a respectat toate cerinţele şi regulile. 
După premiere, elevii au fost felicitaţi şi răsplătiţi cu stimulente dulci. 
Este foarte important să organizăm astfel de activităţi pentru a creşte spiritual de competiţie 
între elevi, pentru ai stimula să realizeze în viitor lucrări şi mai frumoase .       
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ROŞU MIHAELA-LUMINIŢA 

SIMPOZION RAPSODII DE TOAMNA 

 

Tema proiectului : "Ne jucăm cu…frunzele!" 

Aria curriculară: Arte, Tehnologii 

Clasa a IV a A 

Cadru didactic: Roşu Mihaela-Luminiţa 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Nr. 4Turnu Măgurele 

Judeţul: Teleorman 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

În cadrul desfăşurării acestei activităţi extracurriculare şi a discuţiilor purtate cu elevii 

despre anotimpul în care ne aflăm pentru participarea la concursul "RAPSODII DE TOAMNA", 

au inţeles că trebuie să iubească natura şi toate elementele ei, să-şi dezvolte şi să-şi 

stimuleze spiritul creativ şi estetic pentru a realiza colaje cu frunze. 

În urma acestor discuţii, cu imaginaţia si materialele fiecăruia, elevii au realizat colaje 

cu tematică diversă, având ca temă de bază toamna. 

S-au străduit să valorifice la maximum creativitatea, să lucreze cât mai frumos şi 

îngrijit pentru a obţine o lucrare finală care să primească multe aprecieri. Elevii s-au întrecut 

în realizarea colajelor, dezvoltându-şi astfel spiritul competitiv. 

De-a lungul întregului proces elevii au fost monitorizaţi, ajutaţi când a fost cazul şi 

fotografiaţi. La final am realizat o expoziţie cu lucrările şi în urma realizării turului galeriei 

elevii au stabilit care sunt cele mai bune şi mai frumoase colaje care merită premiate în urma 

participării la concurs. 

Ataşăm fotografii reprezentative. 
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ROTARU ANTONETA –FLORENȚA 

TEMA  ACTIVITĂȚII:„TOAMNA-ANOTIMPUL CULORILOR” 

CADRU DIDACTIC:ROTARU ANTONETA –FLORENȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE „ IONEL PERLEA”  SLOBOZIA/IALOMIȚA 

ARGUMENT 

            Anotimpul toamna, prin schimbările variate şi ritmice ale naturii, cât şi prin bogăţia de 
elemente specifice activităţii umane, asigură cadrul propice de stimulare a curiozităţii 
copiilor, sensibilitate şi frumos. 
          Astfel,  m-am gândit  să redăm   bogăţia și culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, 
aplicaţii cu materiale din natură oferind, în acelaşi timp, posibilitatea micilor artişti de a da 
frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice. 
SCOPUL : 
             Promovarea şi încurajarea iniţiativelor de succes în rândul elevilor, crearea 
oportunităţii unui schimb de experienţă, valorificarea bunelor practici  în cadrul procesului 
instructiv-educativ ,în vederea creşterii calităţii acestuia.  Stimularea creativităţii  și   a 
expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii cu materiale din natură. 
OBIECTIVE: 

 Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor; 

 Valorificarea experienţei pozitive  a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de 
creaţie;                          

 Organizarea unei expoziţii cu prilejul Zilelor Liceului 
GRUP ŢINTĂ: 10 de elevi, învățătoarea clasei.  
RESURSE: 
Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori.  
Temporale: 8 noiembrie   2019  -   2   ore; 
REZULTATE :   

 Cunoaşterea bogăţiilor, culorilor anotimpului toamna;  
 Redarea, prin tehnici de lucru diferite, a frumuseţilor acestui anotimp; 
 Participarea activă şi cu interes a elevilor la activitate; 
 Realizarea expoziţiei „TOAMNA-ANOTIMPUL CULORILOR”. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii au fost  împărțiți în două echipe  ,unii au realizat creații plastice , iar ceilalți, 
aplicații cu materiale din natură. 

-MUZICA 
TOAMNEI 
-POEZIA 
TOAMNEI 

FESTIVALUL      
   TOMANEI 

PARADA 
FRUCTELOR SI A 
LEGUMELOR 

CULORILE TOAMNEI 
-CULORILE FRUCTELOR 
SI   
       LEGUMELOR 
             -CULORILE  
           FRUNZELOR 
  -CULORILE CERULUI 
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SACHELARU CAMELIA MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Modă de toamnă 

CLASA/GRUPA: Clasa I D  

CADRU DIDACTIC: Sachelaru Camelia  Maria  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Național de Informatică , Arad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
          Toamna este anotimpul culorilor care încântă ochii și sufletul. Spectacolul naturii este 
pe zi ce trece, tot mai impresionant.  
          Elevii din clasa I D au profitat de zilele calde de toamnă și au pornit în căutarea celor 
mai interesante și colorate frunze . Când au revenit în clasă, au presat cu grijă frunzele . 
          Apoi, cu mult interes, au pus în valoare frumusețea frunzelor .  
          Micii mei școlari sunt copii mereu în ton cu tendințele modei  fapt pentru care au 
hotărât să dea o altă față frunzelor și să le transforme în hăinuțe.  
          Așa că … au dat start CREATIVITATE  și au realizat lucrări originale .Fiecare copil și-a 
imaginat  o ,, ținută,, de toamnă cât mai cu stil , pentru un domn sau pentru o doamnă cu 
pretenții.  
           Activitatea a fost o reușită ,fiecare copil a lucrat îndemnat de propria fantezie . 
           Lucrările au fost expuse  și în urma jurizării realizate de colegii din clasa a IV-a au fost 
desemnate câștigătoare următoarele ,, propuneri vestimentare ,, :  
                             PREMIUL I -           MAYA R.         ,, Rochie pentru Balul Toamnei ,, 
                             PREMIUL al II-lea  RĂZVAN   C.  ,, Ținută de petrecere ,, 
                             PREMIUL al III-lea MARIA  L.      ,, Rochie  verde ,, 
                             MENȚIUNE             ANDRA S.        ,, Rochie accesorizată cu pălărie ,,        
 
           Toți  copiii au primit recompense dulci și diplome  . S-a plămădit și o mică poezioară 
ceea ce arată că suntem creativi și pe plan literar. 
 
                                  ,, Frunze ,frunze colorate , 
                                     Darul  toamnei  minunate,  
                                     Ne-am jucat și am creat  
                                     Tare mult noi ne-am distrat ! ,,  
 
                                                       Cu drag, elevii clasei I D împreună cu doamna învățătoare !  
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SANDU ANGELICA 

Şcoala Gimnazială “B.P. Haşdeu”, Iaşi 

Importanţa proiectelor tematice despre anotimpul de toamnă 

Învăţământul preşcolar contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, la stimularea 
cognitivă şi a inteligenţei, la insusirea unor cunoştinţe necesare pentru şcoala, la educarea 
multilaterală, la formarea trăsăturilor de caracter şi de comportare civilizată.  

Perioada preşcolaritaţii implică cele mai profunde amprente asupra individualităţii 
copilului. Sub influenţa factorilor ambientali, are loc expansiunea potenţialului creativ al 
copilului, se sensibilizează emoţional, afectiv şi cognitiv, acţional, se constituie si se 
consolideaza trasaturile de personalitate. Prescolaritatea este apreciata ca varsta care 
cuprinde cea mai importanta experienta educationala din viata unei persoane, pe parcursul 
ei inregistrandu-se ritmurile cele mai pregnante in dezvoltarea individualitatii umane si unele 
dintre cele mai semnificative achizitii ce vor avea ecouri evidente pentru etapa ulterioara a 
dezvoltarii sale.  

Activitatile pe domenii experientiale din gradinita, ca forma specifica a invatamantului 

prescolar, asigura pregatirea psihologica a copilului pentru scoala. In cadrul acestor activitati 

copiii isi insusesc anumite cunostinte, isi formeaza diverse procese cognitive si psiho- 

motrice, care prefigureaza cerintele adaptarii lor fara dificultati la solicitarea invatarii de tip 

scolar. Activitatile pe domenii experientiale transforma procesul de cunoastere dintr-un 

proces spontan intr-un proces constient, atat prin caracterul lor organizat, cat si prin 

metodele folosite, obisnuindu-i pe copii treptat cu activitatea de instruire dirijata in vederea 

insusirii de noi cunostinte, de formare de deprindere. Anotimpul de toamna este perioada  în 

care începe anul şcolar şi de obicei în grădintiţă dupa etapa de acomodare la toate nivelurile 

de varstă se face proiectul tematic desfăşurat pe câteva sapatămâni privind caracteristicele 

si schimbările pe care le aduce toamna. Copii învaţă ca toamna este anotimpul belşugului, al 

bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori. Toată această simfonie de culori le aduce şi fructe 

parfumate, legume gustoase, flori de toamnă înmiresmate, ploi mai reci, ceaţă şi brumă.  

Încercăm să înţelegem acest festin al culorilor privind cu atenţie acest spectacol al naturii, 

această impresionantă dovadă de sensibilitate şi frumos. Ne gândim de fiecare dată cum  ar 

fi bine să ne organizăm  activităţile, să aducem bucurie în sufletele copiilor atunci cand 

învaţă descoperind aceste lucruri din mediul inconjurator. Să redăm, aşadar, bogăţia şi 

culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, aplicaţii cu materiale din natură oferind, în 

acelaşi timp, posibilitatea micilor artişti de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice 

prin intermediul culorii şi a penelului. 

Realizarea unor lucrari, jucarii declanseaza in sufletul copiilor puternice emotii de 

bucurie si satisfactie. Prescolarii executa cu placere toate lucrarile propuse de educatoare 
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incepand cu mototoliri, ruperi, indoiri, insirari, taieri, lipiri, snuruiri, bobinari, cusaturi si 

terminand cu confectii, asamblari, lucrari colective. 

            Activitatile practice sunt foarte îndrăgite de copii şi de aceea educatoarea se poate 
folosi de ele pentru a evalua realizarea obiectivelor diferitelor domenii de activitati, obiective 
pe care si le-a propus de-a lungul unei teme sau proiect tematic. 

În cadrul activitatilor de educarea limbajului putem consolida povestirile sau memorizarile 
prin lucrari care ilustreaza momentele cele mai importante sau mai frumoase ale acestora cu 
poveşti şi poezii despre anotimpul de toamnă.. Dramatizarile se pot realiza mai frumos prin 
confectionarea de papusi, decoruri, masti. 

Asfel, printr-o singura activitate, am verificat notiuni de matematica, de cunoasterea 
mediului, de educarea limbajului- pentru ca prescolarii vor raspunde la intrebarile 
educatoarei formuland propozitii, si elemente de activitate practica, respectiv anumitor 
materiale din natura care se gasesc taomana. Pentru invatarea notiunii de multime ei pot 
alcatui prin decupare si lipire diferite multimi cu care apoi sa invete sa efectueze diferite 
operatii si in acelasi timp sa invete sa asocieze cifra corespunzatoare cu cantitatea de 
obiecte. Prin deprinderile invatate la activitatile practice putem consolida activitati de 
cunoasterea mediului.  

Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii cu 

materiale din natură cu frunze cu flori de toamnă cu tot felul de materiale didactice.  

Toate aceste activităţi urmăresc cu precădere dezvoltarea intelectuală, cognitivă, afectivă, 
emoţională şi de relaţionare a copilului. Pe toate cele trei paliere, copilul preşcolar este 
implicat în actul didactic, participând efectiv la tot ceea ce se numeşte activitate didactică. 
 

Noul curriculum  prevede foarte clar că „activitatea din grădiniţă este centrată pe 
copil şi pe nevoile acestuia”. Jocul liber ales din gradiniţă oferă educatoarei posibilitatea de a 
analiza foarte bine copilul, de a-l cunoaşte şi de a eficientiza activităţile educative. 

Aceste activităţi dezvoltă personalitatea  copiilor, punându-i în situaţii inedite, oferindu-le 
posibilitatea să exploreze, să găsească soluţii, să dea răspunsuri. Le dezvoltă capacitatea de 
reţinere, de reactualizare,  de comunicare, ceea ce ne face să credem că totul este făcut 
conştient, logic şi cu implicare cognitivă.  

 

Bibliografie: 
Curriculum pentru invăţământ preşcolar , 2009, MECT. 
Lespezeanu,M. -Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar ,2007,Editura  Omfal 
Esenţial, Bucureşti. 
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ȘAPCALIU MIHAELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: DLC+DEC (Rapsodii de toamnă)  

 

CLASA/GRUPA:  mijlocie (Albinuțe) 

 

CADRU DIDACTIC: Șapcaliu Mihaela 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Normal Albești Paleologu 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Voi iniția o discuție despre anotimpul toamna. Le comunic copiilor ca astăzi le voi citi 
o poveste foarte frumoasă  care se numește”Povestea castanelor” deTrenca Banciu.  

Le mai spun copiilor să fie atenți la conținutul poveștii pentru a răspunde corect la 
întrebări.  

Le mai spun și faptul că o să confecționăm  ornamente cu materiale de  la Zâna 
Toamna.  

Voi prezenta conținutul poveștii clar, coerent și expresiv, folosind un ton și o mimică 
adecvate, modelandu-mi vocea pentru a imita personajele, nuanțând astfel expunerea în 
funcție de stările afective pe care le implică povestea și voi insista asupra mesajului poveștii.   

Vom  purta o conversatie pe baza planșelor din poveste. 
Le spun copiilor că Zâna Toamna este foarte darnică și plină de surprize și în această  

zi ne-a adus multe materiale pe care le putem folosi pentru realizarea unui ornament. 
Vom executa câteva mișcări de încalzire a mușchilor mici ai mâinii, apoi le voi 

prezenta materialele de lucru și le voi demonstra cum trebuie să lucreze. Voi interveni de 
câte ori va fi nevoie. 

 Preșcolarii grupei mijlocii au avut de decupat cutiuța frunza și coșulețul copac și să le 
coloreze cu creioane colorate. Apoi au umplut cutiuța frunză și coșulețul copac cu castane și 
cu ghinde. 

Vom organiza o expoziție cu lucrările copiilor. Se vor face aprecieri individuale și 
colective. 
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FIȘA PROIECTULUI 
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SARIS MIRELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: TEHNICI COMBINATE „E TOAMNĂ IAR!” 
CLASA: I A 
CADRU DIDACTIC: SARIS MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ”, BUCUREȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
„E TOAMNĂ IAR!” 

 Scopul activității a fost realizarea unor tablouri de toamnă, în format A3, în perechi /echipe, 
combinând diverse tehnici învățate: pensulație, lipire, colorare, stropire, desenare, 
decupare, rupere, răsucire, dactilo-pictură etc.  
S-a anunțat tema activității și necesitatea lucrului în echipe. În funcție de materialele avute la 
dispoziție (materiale din natură, fire, hârtie glasată/creponată, plastilină etc.), elevii au avut 
posibilitatea să-și formeze propriile echipe, argumentând alegerea făcută. 
 Au fost reamintite instrucțiunile de utilizare a materialelor și regulile de protecție a muncii. 
 M-am bucurat să văd entuziasmul copiilor lucrând împreună, împărțindu-și sarcinile, punând 
cu mândrie la dispoziția coechipierilor absolut toate materialele disponibile, realizând 
schimburi utile de materiale și idei între echipe. Copiii au dat dovadă de cooperare, 
solidaritate, perseverență, creativitate și determinare pentru realizarea lucrărilor și a 
expoziției finale. 
   

„Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii obişnuiţi capabili de rezultate 
neobişnuite.” 
Pat Summit 
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SASCĂU IULIANA 

 
 POEZII DESPRE TOAMNĂ 
 
 
PROF. ÎNV. PRIMAR, SASCĂU IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA  
 
 
 
Mândră toamna a venit 
Pe noi toți ne-a înveselit, 
Roadă bună ne-a adus 
Iar noi poezii i-am compus. 
 
A venit la noi în sat 
Și cadouri noua ne-a dat 
Mere, pere și alune 
Precum și alte legume. 
 
Mândră harnică tomniță 
A sosit ca o zeiță 
Bună, harnică, frumoasă 
Dulce și armonioasă! 
 
A venit acum și toamna, 
S-au copt strugurii în vii, 
Carele sunt mari și pline. 
Urcă spre gospodării. 
 
Pretutindeni oameni harnici 
Roade-mbelșugate adună, 
Infrățindu-se în muncă 
Și cântând de voie bună. 
  
A venit toamna cețoasă,  
Frunzele au ruginit, 
Vremea este răcoroasă, 
Florile s-au veștejit. 
  
Ploi mărunte-ncep să cadă, 
Dealurile sunt pustii, 
S-au sfârșit de prin ogradă 
Jocurile de copii. 
 
Din pomul verde și frumos 
O frunză cade, încă una, 
Pan’ se-aștern covor pufos, 
Așa e toamna totdeauna. 
 

 
Și păsări zi de zi se duc, 
Ici-acolo vezi doar câte una, 
Precum o nucă-n vârf de nuc, 
Așa e toamna totdeauna. 
 
Pe câmp, pe case și pe flori, 
Frumoase brume-și pun cununa 
Și-adoarme soarele în nori, 
Așa e toamna totdeauna. 
 
Sunt acum struguri și mere, 
Dar nu mai sunt rândunele. 
Multe flori sunt veștejite, 
Frunzele-s îngălbenite. 
 
Iar pomii rămân goi. 
S-a dus vara de la noi. 
Păsărelele-au plecat, 
Frunzele s-au scuturat. 
   
Hai, copii, veniți cu mine! 
În livadă-i tare bine. 
Fructele ne-așteaptă toate 
Să mâncăm pe saturate. 
 
Mere, pere, nuci și prune 
Și gutui, sunt tare bune! 
Iar de urcați sus, la vie, 
Aici altă bogăție. 
 
Strugurii s-au strâns grămadă 
Iar ciorchinii stau să cadă. 
Hai, pe gânduri nu mai stați! 
Sunt zemoși și aromați. 
 
Fructele-s gustoase toate 
Însă trebuie spălate. 
Că praful necugetat 
Pe ele s-a așezat. 
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Doar și mama mea le spală 
Când le-așează în cămară 
Ca toată iarna s-avem 
Compot, dulceața și gem. 
 
De iarnă ne pregătim 
Și muncim cu toții, noi. 
Ca de toate să avem 
Când iarna o întâmpinăm. 
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SAVA ELENA LAURA  

 

PROIECT TEMATIC:  RAPSODII DE TOAMNĂ 

Propunător : profesor, ELENA LAURA SAVA 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? GRUPA: mică-mijlocie  

NIVEL DE VÂRSTĂ:  I 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL nr. 2 Școala Gimnazială ”Emil Brăescu ”, Comuna 

MĂGURA, Jud. Bacău 

TEMA PROIECTULUI:  „RAPSODII DE TOAMNĂ” 

 DURATA PROIECTULUI:  3 SĂPTĂMÂNI   

  
SUBTEME:    

1. BOGĂŢIILE TOAMNEI - FRUCTE DE TOAMNĂ 

 2. COMOARA DIN CĂMARĂ - LEGUME DE TOAMNĂ 

 3. TABLOU DE TOAMNĂ - EVALUARE TOAMNA 

ARGUMENT   

         Într-o zi frumoasă de octombrie am ieşit cu copiii la o plimbare de la grădiniţa noastră 

până în parc. Privind, copiii au observat cât de mult s-a schimbat natura şi ce frumos este. E 

anotimp de sărbătoare pentru fructe şi legume, iar natura se închină în faţa curcubeului de 

culori. Copiii sunt încântaţi: Ce frumuseţe!!! Pentru că preşcolarii au pus o mulţime de 

întrebări: Cum de s-au copt fructele? De ce s-au îngălbenit frunzele? De ce oamenii culeg 

cartofii?, am hotărât să derulăm un proiect tematic despre toamnă şi frumuseţile ei, intrând 

astfel  în minunata şi energizanta lume a legumelor, fructelor şi frumuseţilor toamnei! 

DESCRIEREA PROIECTULUI  

 Am desfăşurat acest proiect deoarece am observat un interes deosebit al copiilor de a afla 

cât mai multe lucruri despre anotimpul toamna.  

 GRUPUL ŢINTĂ: NIVELUL I-GRUPA MICĂ – MIJLOCIE 

 RESURSE: 

 UMANE: copii, educatoare, părinţi;                 
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 DE TIMP: 3 săptămâni;                   

 MATERIALE:  -enciclopedie pentru copii, planşe tematice,cărţi, reviste, imagini ppt; - 

calculator, imprimantă, CD-player, puzzle-uri, cărti de colorat şi de poveşti, jetoane cu 

frunze, fructe, legume, ciuperci,  materiale din natură : frunze, fructe, legume, ghinde, nuci, 

semințe;  instrumente de scris şi de colorat, pensule, acuarele, plastilină, planşete; diferite 

materiale naturale şi sintetice, aracet, carton colorat şi lipici, foarfece, figurine; - fişe de 

evaluare; - set bucătărie, rafturi, coșulețe, păpuşi; - cuburi de lemn, lego. 

  OBIECTIVE CADRU:   

 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi cunoaştere a  schimbărilor şi transformărilor  din 

mediul înconjurător. Explorarea directă şi descrierea verbală a unor fructe, legume, flori de 

toamnă, dar şi unele aspecte privind micile vieţuitoare în acest anotimp, pregătiri pentru 

iarnă, îmbrăcăminte corespunzătoare, fenomene ale naturii, evaluarea anotimpului toamna. 

Realizarea unor teme, lucrări în concordanţă cu temele proiectului. 
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SAVA VALENTINA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

TEMA ACTIVITĂŢII: DECORAŢIUNI DE TOAMNĂ 

CLASA PREGĂTITOARE, “ALBINUŢELE VESELE” 

CADRU DIDACTIC: PROF. SAVA VALENTINA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBROEŞTI, ILFOV 

FIȘA PROIECTULUI 

ARGUMENT 

 Parfumul de crizanteme, aroma de fructe coapte, mustul dulce, norii plângăcioşi 

anunţă venirea toamnei. Prezentă în natura toată, oare va veni şi în clasa noastră? Ce frumos 

ar fi să împodobim sala cu decoraţiuni de toamnă! Să ne bucurăm de coloritul frunzelor, de 

splendoarea florilor, de şiragurile bobiţelor de struguri! Şi toate acestea lucrate de mânuţele 

dibace ale celor mai mici dintre şcolari!  

SCOPURILE PROIECTULUI:  

Cunoașterea caracteristicilor anotimpului toamna 

Exersarea tehnicilor de lucru învăţate: desenare după şablon, decupare, lipire, pictură 

Decorarea clasei cu produsele realizate de elevi 

Educarea simțului estetic al elevilor  

RESURSE: 

Umane: elevii clasei pregătitoare 

Temporale: durata proiectului: 11 octombrie  

Materiale: şabloane, carton alb, foarfece, lipici/bandă adezivă, fir textil,  acuarele, pensule  

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Le-am propus elevilor să decorăm frumos clasa noastră cu ghirlande vesele de toamnă. Le-

am oferit şabloane de frunze, flori, fructe, legume şi norişori. După desenare pe carton alb şi 

decupare după contur, elementele au fost lipite pe un fir textil cu bandă adezivă. Copiii au 

pictat aceste forme, aplicând culoarea potrivită fiecăreia. Ghirlandele au fost expuse şi au 

înfrumuseţat clasa, transformând-o în Împărăţia Toamnei. 

PRODUSUL FINAL:  ghirlande vesele de toamnă 
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SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”TOAMNA” 

CLASA/GRUPA: CLASA a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMN. ”EP. DIONISIE ROMANO” BUZĂU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
           Frumosul din natură, manifestat în culori și forme sonore, are o influență 
binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-I învățăm să observe și să se apropie cu emoție de 
acest spectacol sublime al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
           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 ACTIVITĂȚII: 

- stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la  
caracteristicile anotimpului toamna; 

- dezvoltarea capacității de a aplica cunoștințele dobândite pentru a se realiza cu 
ajutorul lor ceva practice-util; 

- pregătirea elevilor pentru o viașă activă; 
- sensibilizarea copiilor în fața frumuseților naturii, astfel încât să devină personae 

capabile să aprecieze frumosul și viața. 
 
OBIECTIVELE URMĂRITE: 

- formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul, pe baza unor 
criteria științifice; 

- formarea gustului și simțului estetic; 
- dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice; 
- conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginative. 

 
         Cunoscând diverse tehnici de realizare a compozițiilor plastic, copiii au primit cu 
entuziasm tema de lucru. Elevii au fost împarțiți în trei grupe. Prima grupă a avut ca temă 
”Copacii, toamna”. Au pictat în diverse culori, folosind tehnica ștampilării (bețișoare de 
urechi). A doua grupă a avut tema ”În ploaie”, iar a treia grupă ” Păsări călătoare”. După ce 
au terminat de pictat și s-a realizat expoziția, fiecare grupă a prezentat  informații referitoare 
la schimbările care au loc în natură, în funcție de tema pe care a avut-o. 
         La sfârșitul activității elevii au apreciat critic și autocritic lucrările realizate. Nu în ultimul 
rând, și părinții și-au exprimat părerile legate de lucrările realizate de către copiii lor. Aceștia 
au notat toate lucrările cu calificativul Foarte Bine, pe care bineînțeles în meritau din plin. 
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SCRĂDEANU  EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA ÎN SUFLET  DE COPIL 

 

CLASA/GRUPA: Clasa IB 

 
CADRU DIDACTIC: SCRĂDEANU  EMILIA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA”   PETROŞANI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:Toamna este anotimpul preferat al multor şcolari. 
Am decis împreună cu elevii  mei,să realizăm,la ora de AVAP, machete în care să prezentăm 
toamna văzută prin ochii de copil. 
Elevii  şi-au pus în valoare imaginaţia creatoare,simţul artistic şi dragostea pentru frumos.Au  
arătat că ştiu şi le  place să lucreze  în echipă,că ştiu  să se autoevalueze,dar şi să aprecieze 
munca  colegilor. 
ETAPA I 
Activtatea a început cu o săptămână înainte ,când s-au format echipele,s-au împărţit  
sarcinile  de lucru şi materialele necesare pentru realizarea lucrărilor. 
ETAPA aIIa 
Moblierul  clasei a fost aranjat pentru munca pe grupe. 
Elevii au realizat machetele folosind materiale variate :polistiren,Frunze 
uscate,crenguţe,animăluţe din plastic,scobitori,plastilină,hârtie colorată. 
Pe tot parcursul orei am ascultat cântecele despre toamnă. 
ETAPA aIIIa. 
Evaluarea am realizat-o folosind metoda,,turul galeriei”. 
La finalul activităţii am cosumat fructe şi legume de toamnă.Bunicuţa Elisei ne-a servit cu o 
delicioasă  plăcintă  cu dovleac . 
Lucrările au fost expuse pe coridorul şcolii noastre,pentru a putea  fi apreciate şi de ceilalţi 
şcolari. 
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Realizarea cărții 

,,Toamna ca o 

poezie” cu poezii 

cunoscute, dar și 

cu compoziții 

proprii 

Joc 

,,Recunoaște 

fructul sau 
leguma de 

toamnă” 

SELICEAN GINA 

 
PROIECT TEMATIC 

~Toamna ca o poezie~ 

                                                                      Prof.înv.primar Selicean Gina 

                                                            Școala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanța  

 

          Toamna este anotimpul romanticilor. E anotimpul poeziilor rostite în şoaptă...    

         E anotimpul emoţiilor şi a bucuriei de a dărui... E un moment de sărbătoare şi   

            reuniune, un eveniment unic de imagini, sunete şi mirosuri.  

 În școala noastră, în acestă toamnă a avut loc prima ediție a festivalului October fast, 

activitate care s-a aflat sub semnul imaginaţiei, al frumuseţii acestui anotimp și a avut ca 

obiectiv asigurarea calității în educație prin desfășurarea unor activități educative curriculare 

și extracurriculare, în cadrul parteneriatului școală-familie. Clasa noastră s-a implicat în mod 

activ prin realizarea unor decorațiuni de toamnă realizate manual, propuse spre vânzare 

pentru strângere de fonduri pentru școală. Timp de o saptămână, elevii clasei a IV-a au avut 

ca sarcină realizarea unui proiect tematic despre toamnă. În faza de proiect s-a folosit 

metoda brainstorming prin intermediul căreia s-a construit planul proiectului, titlul 

(,,Toamna ca o poezie”),  forma de organizare (în echipă), disciplinele implicate și criteriile de 

apreciere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toamna 

ca o 

poezie 

Activități 

practice: Sporul 

casei  

Participare la 

festival 

 

Concurs de 

recitare a 

unor poezii 

despre 
toamnă 

Lucrări 

artistice cu 

materiale 

din natură 

Expoziția 

lucrărilor în 

holul școlii  
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Activitățile desfășurate în cadrul proiectului tematic au urmărit stimularea inițiativei 

elevilor, dezvoltarea creativității, cultivarea spiritului de echipă, stârnindu-le interesul, 

admirația, iubirea pentru natură prin tot ceea ce ea ne oferă, prin frumusețea și bogăția ei, 

în speță toamna. Elevii şi-au pus imaginaţia la lucru realizând cărticele atrăgătoare, realizând 

lucrări cu materiale din natură, pregătind standurile unde și-au expus obiectele handmade. 

Copiii au demonstrat că le place poezia, le place să reproducă natura, să-şi vadă lucrările 

expuse, să îşi arate cu mândrie realizările tuturor celor care sunt în preajma lor.  
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ȘERBAN IRINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Culorile toamnei 

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: Șerban Irina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Lacului 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

           Activitățile dedicate programului “ Culorile toamnei” s-au desfășurat în decursul a 

două săptămâni, între  14-25 octombrie 2019, cu un număr de 14 elevi. 

Obiecte integrate: 

 

C.L.R. -  Recitare, memorizare (“Toamna” de Petru Cărare, ”Toamnă dragă, îți voi 

spune…”Micul sanitar” de Victor Tulbure);  

- Compuneri și versuri scurte despre toamnă; 

- Punerea de întrebări și oferirea de răspunsuri cu privire la anumite aspecte legate 

de anotimpul toamna 

- Dramatizare “ Greierele și furnica” 

 

M.E.M.- Recunoașterea unor aspecte specifice anotimpului; fenomene ale naturii  și 

influențele negative asupra plantelor– bruma ; 

           -  fructe si legume: alcătuirea plantei, foloase. 

           - compunerea de probleme folosind termeni ce ne amintesc de toamnă crizanteme, 

flori ofilite, copaci plantati, puieți afectați de brumă… 

A.V.A.P.-  Pictură: “Toamna ploioasă”; Amprentare: “Pădurea ruginie”; 

             - Activitate gospodarească “Salata de fructe”;  

             - Decupare, ansamblare, liprire, colorare, mototolire: “Legume haioase”, “ Coșul cu 

fructe”,  

M.M. –Audiții muzicale și cântarea în colectiv executand mișcări sugerate de textul 

cântecelor: “Supa de zarzavat”, “” 

 D.P.- Importanța fructelor și a legumelor într-o alimentație sănătoasă 

       - Și eu reciclez! (Realizarea de colaje din materiale reciclabile) 

        Lucrările realizate de elevi în cadrul acestor activități au fost expuse pe panourile clasei, 

precum și pe cele de pe holul școlii, urmând a fi adăugate la portofoliile personale. 

        Proiectul s-a dovedit a fi  foarte atrăgător pentru școlari și a urmărit formarea 

competențelor specifice disciplinelor de învățământ. 
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. 

Am pregătit salate de fructe, am pictat, decupat, costumat... și ne-am bucurat de minunatele 

culori ale toamnei. 
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SLAVIC FLORINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în 

figuri geometrice 

CLASA/GRUPA: Clasa a VIII-a 

CADRU DIDACTIC: Slavic 
Florina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala 
Gimnazială nr. 25 
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 cât și diverse forme geometrice. 

 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, ai 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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SOLONCĂ IULIA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Farmecul culorilor” 

CLASA/ GRUPA: mare – 10 preșcolari  

CADRUL DIDACTIC: Profesor  înv. preșcolar Soloncă Iulia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:  

Le propun copiilor  să pict ăm aspecte de toamnă ( fructe, flori, frunze), folosind  
tehnica picturii pe piatră. 

Se face intuirea materialului pus la dispoziţie (materiale din natură – pietre, acuarele, 
pensoane). În continuare, fixăm regulile ce trebuie respectate pe parcursul  

desfășurării activităţii.  

 să picteze frunze; flori; fructe, folosind culori de toamnă; 

 să utilizeze cu grijă pietrele, pentru a nu se lovi  între ei. 

     Copiii pictează  pietrele puse la dispoziţie, fiecare exprimându-și 

originalitatea în felul său. Se lucrează pe un fond muzical „A venit pe dealuri toamna”. 

La sfârșitul activtăţii facem aprecierea lucrărilor, individual și colectiv, 

apoi realizăm fotografii, bucurându-ne de rezultatul muncii noastre. 
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STANCA IONELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Despre mine 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare  

CADRU DIDACTIC: Stanca Ionela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Discovery Kids Rm. Vâlcea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitate de toamnă - crearea unui autoportret utilizând 
elemente naturale simple 
Aplicabilitate: o activitate integrată - arte vizuale, dezvoltare personală și comunicare în 

limba română.  

Competențe specifice:  

AVAP 

2.3. Realiarea de construcții simple pe baza interesului direct 

DP 

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare 

CLR 

2.2. Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje 

scurte 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală 

Desfășurarea activității: 

1. Adunați materiale din natură. O pungă de hârtie este o variantă pentru adunarea 

unor adevărate comori din natură. Alegeți tot felul de lucruri diferite, cum ar fi: 

frunze, flori, iarbă, pietre, conuri, ghinde.  Strângerea materialelor se poate face de 

către cadrul didactic sau într-o plimbare împreună cu elevii în natură, parc, dar se 

poate face și individual de fiecare copil în parte, fiind anunțat înainte. 

2. Luați mai multe materiale asemănătoare, pe cât posibil. Două elemente 

asemănătoare pot fi folosite penrtru ochi sau urechi,  mai multe materiale la fel pot 

deveni păr sau accesorii. 

3. Înainte de începerea activității, înșirați materialele pentru a fi mai vizibile și 

accesibile.  Între timp, s-ar putea face sortarea elementelor pe anuminte categorii – 

marime, culoare, model etc. 

4. Începeți crearea autoportretul! Ar putea fi de ajutor pentru copii să-și creeze 

portretul pe o coală pe care este deja trasat un contur al feței, pentru a avea un 

punct de plecare pentru creația lor. 

5. După realizarea autoportretului, se va face turul galeriei, iar fiecare copil se va 

prezenta, își va descrie creația, materialele folosite, elementele distinctive și va spune 

câteva lucruri despre el.  

Dacă în clasă /grupă sunt copii prea mici, aceștia pot fi lasați sa se joace cu 

materialele, în timp ce dumneavoastră realizați chipuri simple, și apoi le arătați 

părțile componente ale feței, ochii, nasul, urechile etc.  

Ca metode s-au folosit: conversația, explicația, activitatea practică, observația, 

descrierea.  
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STOIAN IOANA  

TEMA ACTIVITĂȚII:  Concurs de pictură - FRUMUSEȚILE TOAMNEI  
CLASA: a VI-a B 
CADRU DIDACTIC:  prof. MIHAELA IOANA STOIAN 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE DIMITRIE GHICA” 
com. PERETU, jud. TELEORMAN 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   
             Elevii au fost anunțați din timp de organizarea unui concurs de desene/pictură având 
ca temă Frumusețile toamnei. Cei care au dorit să participe au venit pregătiți cu materialele 
necesare: bloc de desen, acuarele, pensule, creioane. 
            Am făcut cunoscut scopul activității: stimularea imaginației creatoare, dezvoltarea 
sensibilității și a gustului pentru frumos. Am explicat că doresc ca ei să redea prin 
desen/pictură tema propusă, realizând corespondențe între diferitele elemente de limbaj 
plastic și obiecte din mediul înconjurător. 
           Elevii se pot inspira și din textile literare descriptive studiate sau din lectura 
suplimentară, ori de peisajele văzute cu ocazia diverselor excursii. 
           Copiii au avut libertatea de a alege modalitatea de exprimare a sentimentelor față de 
fru-musețile toamnei. Unii au ales pastelul, alții desenul în creion sau cu creioane colorate. 
Unii au preferat peisajele, alții scene de natură moartă.  
            De asemenea, pentru stimularea competiției am anunțat că la sfârșitul activității toți 
par-ticipanții vor juriza și cele mai frumoase lucrări vor fi premiate. 
            Am propus și un colaj de cântece binecunoscute având ca temă ”toamna” și care s-au 
constituit într-un fond sonor relaxant: Margareta Pîslaru – Lasă-mi, toamnă, pomii verzi!,  
Tudor Gheorghe – Octombrie, Nicu Alifantis – Emoție de toamnă, etc. 
Produsul final: Expoziție de creații plastice 
Evaluare: Turul galeriei, alegerea celor mai bune patru lucrări având ca autori pe: Ciufu 
Andreea Cătălina, Zanfir Laura Amalia, Pătrașcu Maria Violeta, Zanfir Ana Maria Andrea. 
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STREZOIU ANDREEA ANA-MARIA 

MOLDOVEANU FLORINA VIOLETA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Dovleacul în inima toamnei 

CLASA/GRUPA: I C Step by Step 

CADRU DIDACTIC: Strezoiu Andreea Ana-Maria/ Moldoveanu Florina Violeta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitate pe centre 
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  STURZA LUMINIŢA 

                                      
Rapsodii de toamnă - fişa proiectului 

 
 
Tema:Toamna, armonie şi culoare 
Clasa Pregatitoare A 
Şcoala Gimnazială Nr .197, Bucureşti  
Cadru didactic –profesor învățământ primar -Sturza Luminiţa 
 
Toamna este însuşi artistul” ( Takayuki Ikkaku), iar pe voi vă invit să fiţi  cei mai frumoşi si 

talentati artişti ai toamnei.  

   

Activitatea propusă 

 

 favorizează parcurgerea interdisciplinară a materiei de studiu; 

 stimulează imaginaţia, creativitatea şi gândirea critică a copiilor; 

 dezvoltă capacitatea de cooperare în scopul realizării unor produse; 

 evidenţiază utilitatea practică a competenţelor dobândite prin problemele propuse 
spre rezolvare, preluate din viaţa reală; 

 vizează dezvoltarea inteligențelor: lingvistică, spaţială, chinestezică, interpersonală. 
 

La această activitate-concurs a participat întreaga clasă și s-a desfășurat la nivelul mai 

multor discipline /arii curriculare.  
CLR-să completeze în echipe vagoanele „trenului toamnei”, dând exemple de 
legume, fructe, fenomene ale naturii, îmbrăcăminte şi culori specifice acestui 

anotimp,care încep cu sunetele învățate, despărţire în silabe, alcătuire de propoziţii 

despre toamnă, memorizare/recitare, analiză fonematică . 

MEM-formarea de mulțimi (legume ,fructe de toamna) , 
MM-învățarea și repetarea în colectiv a cântecului Toamna 
AVAP-realizarea unor compoziții folosind tehnici simple (amprentare cu frunze , 

mototolirea hârtiei, colorare , lipire -Frunze de toamnă ,Copacul toamna ,Strugurele ,  
Dovleacul, Coșul toamnei ; modelare plastelină -melci în grădină ) 
Pe parcursul activității elevii au audiat cântece de toamna . 

Resurse  

 umane –elevii clasei pregatitoare A 

 temporare –1 saptămână 

 materiale:  frunze,  hârtie colorată,creponata, foarfecă, acuarele, lipici,plastelină , 

creioane colorate, deșeuri de creioane colorate. 

Produs final – expoziţie de creații; Cărticica Toamnei 

Rezultate scontate : 
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 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare;  

 Dezvoltarea simţului critic; 

 Dezvoltarea spiritului de cooperare, de echipă, a devotamentului faţă de grup şi faţă 

de interesele lui, aderarea la scopurile și obiectivele acestuia. 

Evaluarea proiectului  

 turul galeriei, expoziţie de lucrări, diplome 
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SUCIU CLAUDIA ADELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Scăderea cu împrumut de la ordinul sutelor – Metoda Cubului 

CLASA/GRUPA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Suciu Claudia Adela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Târnăveni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 În cadrul orei de matematică, pentru consolidarea operației de scădere cu împrumut 

de la ordinul sutelor, am aplicat metoda Cubul. Aceasta este una dintre metodele de învățate 

prin cooperare care poate fi folosită cu succes și la clasele mici. Un mare beneficiu al învățării 

prin cooperare este întărirea coeziunii grupului de lucru și al sporirii gradului de interacțiune 

între elevi.  

Ora a debutat prin reactualizarea cunoștințelor învățate. S-au reactualizat 

cunoștințele referitoare la terminologia matematică (termen, sumă,  descăzut, scăzator, 

diferență, cu ... mai mult, cu ... mai puțin) și s-au efectuat exerciții de calcul mintal. Am 

prezentat elevilor tema activitații și am descris, pe scurt, modul de desfășurare. 

Pentru a împărți clasa în șase grupe, am pregătit bilețele cu numerele de la 1 la 6. 

Fiecare elev a extras un bilețel, apoi s-au grupat, în funcție de numărul extras. S-au format 

trei grupe a câte 6 elevi și o grupă de 7 elevi. 

Pentru fiecare grupă am pregătit câte un cub, pe fețele căruia erau notate cuvintele: 

DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ și ARGUMENTEAZĂ. Fiecare elev a 

primit o fișă de lucru ce cuprindea sarcini specifice fiecărei fețe a cubului.  

Elevii au avut de rezolvat toate sarcinile de lucru de pe fișă. Ordinea de rezolvare era 

stabilită prin rostogolirea cubului de către fiecare elev din grup. În cadrul fiecărui grup se 

discuta modul de rezolvare, se lucra individual, apoi se corectau eventualele greșeli.  

Sarcinile primite au fost următoarele: 

DESCRIE – Compune o problemă după exercițiul: 739 – 385. 

COMPARĂ – Compară diferența numerelor 757 și 383 cu diferența numerelor 547 și 

187. 

ANALIZEAZĂ – Analizează datele problemei și întocmește planul de rezolvare al 

acesteia. În vacanța de vară, Andrei a citit dintr-o carte 425 de pagini, iar fratele lui a citit cu 

142 de pagini mai puțin. Câte pagini au citit cei doi copii? 

ASOCIAZĂ – Asociază corespunzător: 

Suma numerelor 397 și 479         434 
 Diferenţa numerelor 827 și 592               876 

  Micşoraţi cu 373 numărul 807    235 

APLICĂ – Află numărul necunoscut:  839 – a =594 b + 361 = 970  397 +c = 749 

AGRUMENTEAZĂ -   857 – 163  <  929 – 171  
    326 – 184  > 917 – 793    
                615 – 232 = 854 – 471  
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Activitatea s-a încheiat cu aprecieri verbale asupra modului de implicare în 

rezolvarea sarcinilor primite și cu notarea temei pentru acasă.  

Pot spune că elevii s-au implicat în rezolvarea fișei, iar jocul cu cubul a făcut ca 

activitatea să fie mai interesantă, mai atractivă.  

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 288 

ȘULEAP IRINA MICȘUNICA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 

lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Rapsodii de toamnă 

*PROF. COORDONATOR: prof.înv.primar Șuleap Irina Micșunica 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a III-a, 21 elevi 

*SCOP:  

-să realizeze desene, afișe specifice temei; 

-să  participe la vânzarea prăjiturilor preparate cu fructe și legume de toamnă ; 

-să realizeze un colț de natură în sala de curs; 

-vizionarea unei prezentări ppt cu schimbările petrecute în natură în anotimpul toamna. 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs, Liceul cu Program Sportiv,  

*DATA: 5 noiembrie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la schimbările petrecute în natură, odată cu sosirea 
anotimpului toamna. 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, vizualizarea unei prezentări ppt, vânzarea prăjiturilor. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere) 

 

 

 

http://www.lpssuceava.r/
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SUSA GEORGETA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII : ,,Culorile toamnei’’ 

CLASA : a III – a 

CADRUL DIDACTIC : Susa Georgeta 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul cu Program Sportiv,, Bihorul ‚’’ Oradea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Argument: 

 ,,Toamna este a doua primăvară când fiecare frunză este o floare’’ 

                                                                   Albert Camus 

 Grup țintă: clasa a III – a ( 22 elevi) 

  Scopul activității:  

- Dezvoltarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură 

- Cunoașterea schimbărilor petrecute în natură la venirea toamnei 

  Programul activității: 

- Am prezentat un material PPT cu peisaje de toamnă. Copiii au urmӑrit la videoproiector 

imagini din naturӑ în anotimpul toamna având ca fond muzical Anotimpurile de Antonio 

Vivaldi.  Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, elevii au primit 

cu entuziasm tema de lucru. Au redat  toamna, dând frâu liber imaginaţiei creatoare. 

- Ateliere de pictură cu tema : ,,Culorile toamnei’’ 

   Produs final: expoziție de creații plastice 

   Evaluarea activității: 

- Turul galeriei 

-  expoziție de lucrări 
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TARKO DAN 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Borcane cu muraturi”  

CLASA/GRUPA: Grupă mixta 3-6 ani 

CADRU DIDACTIC: Tarko Dan 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița “Harmony Tree Montessori Education” 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  

                   Proiectul „Borcane cu murături” a fost propus copiilor având drept scop 

dezvoltarea responsabilității , precum și dezvoltarea intelectuală, senzorială și socio-

emoțională a copiilor. Proiectul a fost derulat pe termen lung, presupunând atât activitatea 

practică de pregătire a murăturilor de către copii, desfășurată afară, în curtea grădiniței, cât 

și observarea ulterioară de către aceștia a procesului de fermentație , scopul final al 

proiectului  fiind servirea murăturilor de către copii în cadrul mesei de prânz, la grădiniță.  

                  Pentru început copiii au fost responsabilizați ca împreună cu părinții să 

achiziționeze legume de toamnă care se pot conserva: castraveți, ardei, conopidă, țelină. 

Activitatea s-a desfășurat în grupuri mici de copii. Sub îndrumare, copiii au spălat și au tăiat 

legumele, bucurându-se de nenumăratele senzații tactile, olfactive și vizuale. Cu atenție, au 

pus legumele tăiate în borcanele de 4 – 8 l, adăugând apă, oțet, crenguțe de mărar și vișin, 

semințe de muștar și piper și foi de dafin. 

              Copiilor le-a plăcut foarte mult această activitate, s-au concentrat urmând indicațiile 

oferite, au avut răbdare să își aștepte rândul,  așteptând ulterior cu entuziam produsul finit și 

servirea murăturilor delicioase la felul doi.  

               Copiii au conștientizat astfel caracteristici ale anotimpului toamna, au devenit prin 

această experiență pricepuți și responsabili, au deprins modul de lucru și pașii necesari în 

desfășurarea procesului de producere a murăturilor, au simțit bucuria pregătirilor de toamnă 

și încrederea în forțele proprii.  
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TEODORESCU ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: NORIȘORI DE TOAMNĂ 

 CLASA/GRUPA: a IV-a 

 CADRU DIDACTIC: TEODORESCU ANA 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ,,ION BOJOI,, FLĂMÎNZI 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Frumosul din natură, manifestat în culori și forme sonore, are o influență binefăcătoare 

asupra copiilor.Trebuie să-i învățăm să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol 

sublim al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment binefăcător în 

cele mai adânci zone ale vieții sufletești, răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 

 

S-au vizionat materiale PPT  cu imagini despre toamnă. Elevii au adus cărţi cu poezii despre 

toamnă. Fiecare a citit în  faţa  clasei o poezie. S-a studiat dicţionarul pentru explicarea unor cuvinte 

necunoscute.  

Ghicitorile sunt îndrăgite de elevi, astfel sunt culese ca şi fructele, cu mult entuziasm. Se 

prezintă în faţa clasei imagini PPS cu ghicitori despre semne ale anotimpului toamna, fructe, 

legume, flori de toamnă. 

Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii au primit cu entuziasm 

tema de lucru. Au redat chipul norilor de toamnă, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. Rezultatele 

au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în concordanţă cu 

acestea. 

Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor, participarea cu cele mai reuşite lucrări la 

concursuri şcolare de creaţie plastică. 
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TIȚA IOZEFINA  

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă harnică și darnică  

CLASA/GRUPA: Grupa mare ,,Iepurașii,, 

CADRU DIDACTIC: Tița Iozefina 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Grădinița cu P.P.Phoenix,Craiova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. 
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi 
colegul din partea dreaptă, dându-şi din mână în mână o baghetă. În continuare se citește 
Prezența - se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. Un copil merge la 
panoul de prezență și așază fotografiile în coș. Apoi se poartă o scurtă discuție despre 
anotimp, urmată de completarea Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp 
suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea 
astăzi?”. 

Prezența: copiii vor veni în față, își va căuta poza și o va așeza în rubrica celor 
prezenți. Un copil va așeza pozele copiilor absenți. 

Noutatea zilei - Se va realiza prin prezentarea unei căsuțe care face parte dintr-un 
decor de toamnă. Educatoarea deschide ușa casei și descoperă ce anume ascunde aceasta: 
un greieraș își face apariția și inițiază un dialog cu copiii, spunându-le că este foarte supărat 
că nu a reușit sa-și umple cămara cu provizii, iar furnica nu vrea să-l ajute și cere ajutorul 
prietenilor lui. 

Mesajul zilei - ,,Suntem veseli, ne jucăm/ nu e greu să lucrăm:/ dar noi vrem să 
rezolvăm,/ pe Greieraș îl ajutăm. 

Activitatea continuă cu împărtășirea cu ceilalți - Copiii sunt antrenați într-o 
conversație despre greiere și furnică, despre caracteristicile toamnei, despre bogățiile 
acesteia. 

Domeniul știință (Cunoașterea mediului) - Se anunță tema activității următoare: ,,Să 
facem un tablou de toamnă!” (joc didactic) și modul în care se va desfășura activitatea. 

SARCINA DIDACTICĂ: 
  Varianta 1: Identificarea imaginilor corespunzătoare anotimpului toamna; 
  Varianta 2: (complicarea jocului) Completarea unui tablou de toamnă cu ajutorul 

imaginilor selectate anterior. 
       ELEMENTE DE JOC: Mânuirea materialului, aplauze, surpriza, închiderea și 
deschiderea ochilor, mişcarea. 

REGULI DE JOC: Copiii sunt așezați în semicerc. Pe căsuța cu surprize sunt așezate trei 
plicuri ce conțin elemente specifice celor patru anotimpuri ale anului. La extragerea 
imaginilor din plic, copiii vor ține mâinile la ochi. Imaginile care nu aparțin anotimpului 
toamna se pun deoparte - varianta 1. Imaginile potrivite anotimpului toamna se așază pe 
macheta prezentată, identificând locul potrivit pentru acestea (legumele în grădină, fructele 
în pomi, păsările pe cer, frunzele pe pământ) - complicarea jocului. 
    Tranziție - Se realizează prin audierea cântecului Greierele și furnica. 

Ne urcăm cu toții în Trenulețul veseliei și vom trece pe la fiecare centru, intuind 
materialele puse la dispoziție și descoperind sarcinile corespunzătoare fiecărui centru. 
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   La Centrul Alfabetizare, copiii vor colora sau vor trasa diferite linii pentru a realiza 
elemente specifice toamnei. Lucrările personalizate sunt asamblate pentru a realiza ,,Cartea 
Toamnei”. 
   La Centrul Artă, copiii vor executa exerciții de încălzire a mușchilor mâinii. Apoi vor 
modela din plastilină provizii pentru cămara furnicuței. 

  În Centrul Joc de rol, vor interpreta rolul greierașului și al furnicuței. Fiecare copil își 
va alege centrul preferat. După gruparea pe centre, înainte de a începe lucrul, se vor face 
câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. Se amintește copiilor comportamentul 
dezirabil în cazul acestor activităti – să vorbim în soaptă pentru a nu deranja, să lucrăm 
frumos, să cooperăm pentru realizarea lucrărilor. 

În timp ce lucrează, copiii se bucură de monitorizarea si sprijinul educatoarei la nevoie. 
Evaluarea si încheierea activitătii - După terminarea activității pe centre se realizează 

analiza produselor activității din fiecare centru, copiii fiind felicitai. 
 

Proiect tematic: ”RAPSODII DE TOAMNĂ”  
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TIȚA TOMESCU 

 

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

Tema proiectului tematic: “RAPSODII DE TOAMNĂ” 

Perioada: 4 săptămâni 

Nivel de vârstă:  I 

Propunător: prof Tița Tomescu 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ECATERINA TEODOROIU”struct. Grădinița cu 

P.P. nr 33, Brăila 

ARGUMENT 

               Anotimpul de toamnă, prin schimbările variate şi ritmice ale naturii,  asigură cadrul 

propice de stimulare a curiozităţii copiilor, de incitare la explorare şi exersare. Încercăm, 

astfel, în cadrul acestui proiect să  răspundem interesului deosebit manifestat de preșcolari 

și nevoii de cunoștere, ajutându-i să înțeleagă: schimbările din natură în anotimpul de 

toamnă,importanța legumelor și fructelor în alimentație, modul în care se consumă și se 

păstrează și cât de necesar este, atât pentru oameni, cât și pentru viețuitoare să-și facă 

provizii pentru iarnă. 

   SCOPUL proiectului tematic: 

 -Utilizarea unor cunoștințe și deprinderi elementare pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat; 

 COMPETENTE specifice vizate: 

*utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul 

apropiat; 

*manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi; 

*identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat. 

Inventar de probleme: 

Ce știu copiii despre tema 
investigată? 

Ce nu știu și vor să afle despre 
tema investigată? 

 este toamnă; 

 toamna cad frunzele; 

 vremea se răceşte; 

 plouă des; 

 toamna se coc multe fructe  
(mere, pere, prune, 
struguri, nuci etc) şi multe 
legume (ardei, morcovi, 
varză, etc); 

•ce este toamna?; 

•de unde şi de ce cad frunzele?; 

de ce plouă şi de unde vine ploaia?; 

•de ce pleacă păsările călătoare ?; 

•cum ne îmbrăcăm?; 

•de ce trebuie să ne hrănim 
sănătos?; 

•de ce trebuie să spălam fructele şi 
legumele înainte de a le consuma?. 
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Durata proiectului:   30.09- 25. 10.2019 

  Perioada Subtema proiectului 

Săptămâna 1 
 30.09–

4.10.2019 

   ”RAPSODII DE TOAMNĂ” (aspecte de 

toamnă) 

Săptămâna 2 
7.10–

11.10.2019 
       ”HORA LEGUMELOR” 

Săptămâna 3 
14.10–

18.10.2019 
       ”CARNAVALUL FRUCTELOR” 

Săptămâna 4 
 21.10–

25.10.2019 
       ”PLEACĂ TOAMNA….”(EVALUARE) 

POZE:Concursul : “Câte frunze au picat din copac?” 
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TOCUȚ MARIA DORINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna ne dă culorile ei! 

CLASA/GRUPA: aVIa A DMM 

CADRU DIDACTIC: TOCUȚ MARIA DORINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: CSEI ORIZONT ORADEA 
Toama este anotimpul foarte cântat de poeți și sciitori dar și zugrăvit de pictori.  
De la această afirmație am pornit activitatea care are tema ,, Toamna ne dă culorile ei! 
 
Obiectivul general al acestei activități este: formarea deprinderii de a vedea, selecta și reda 
în mod artistic  și realist culorile toamnei. 
Obiective operaționale:  
Să prezinte verbal  munim trei caracteristici ale anotimpului TOAMNA; 
Să identifice culorile specifice toamnei; 
Să redea o gama largă de colori specifice anotimpului într-o lucrare tematică; 
Să aleagă argumentat tipul de planșă realizată( colaj de frunze sau pictură) 
Să aducă o notă creatoare în lucrarea proprie. 
Să-și  autoevalueze obiectiv propria lucrare. 
STRATEGIA DIDACTICĂ 
Metode didactice:  conversaţia ,exerciţiul , jocul didactic, aplicația practică 
Mijloace didactice: planșe model, diverse materiale naturale,  frunze 
Forme de organizare: frontal și individual 
Resurse materiale:cos cu frunze, castane,nuci, fructe diverse, planse, fișe cu poezii, 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   
După anunțarea obiectivelor prezint elevilor diverse imagini care  redau peisaje de toamnă. 
Elevii au la dispoziție diverse poezii și proză ce au ca subiect toamna puse în plicuri divers 
colorate. Elevii pe rând vor lua cate un plic și vor da citire versurilor găsite în plic. Împreună 
vom comenta versurile, vom da numele poeziei și autorul.  
       Împreună vom identifica  culorile potrivite pentru acest anotimp.  Și pentru că am stabilit  
că natura ne relevă mult mai multe nuanțe decât  am putea noi sa ne imaginăm am stabilit  
că putem  să utilizăm paletă cromatică foarte variată. De fapt toamna redă toate culorile 
posibile.  
  Elevii au fost împărțiți în două grupe. O grupă  a optat să realizeze un peisaj de  toamna cu 
ajutorul acuarelelor  iar cealaltă grupă a ales sa lucreze cu  materiale din natura  aducă cu 
frunze de diverse culori. 

Grupa I a ales să relizeze un peisaj, nota comună a peisajului fiind copacii care își  
metamorfozează frunza verde în frunze de diverse culori, game de verde, galben, maro și 
chiar roșu. Aceste frunze sunt puse pe planșe cu ajutorul petelor vibrante.  

Grupa II a ales sa  culeagă și să prelucreze creativ  frunze căzute din diverse specii de 
arbori. Astfel deși am avut același subiect  am obținut o  varietate de teme. 

Am avut fluturași, păduri, copaci prin aceeași tehnică, colaj cu frunze, ba chiar și o 
bufniță.  
 După finalizarea lucrărilor acestea au fost expuse, evaluate  și au fost premiate. Elevii 
au primit ca recompensă un coș cu fructe, mere, struguri și nuci, fructe specifice acestui 
anotimp.   Câte două lucrări  din fiecare grupă am hotărât să le fie atribuite premiul ,, 
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TOAMNA COLORATĂ!,, . Aceste lucrări sunt prezentate pe pagina alăturată si au fost 
selectate tocmai pentru paleta cromatică bogată regăsită în ele. 
 Fie ca toamna să lase culorile ei în fiecare dintre noi! 
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DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE… 
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TOMA ELENA TATIANA 

TOAMNĂ ÎN SATUL MEU… 
Prof. înv. primar TOMA ELENA TATIANA 

COLEGIUL ,,FERDINAND I” MĂNECIU 
JUDEŢUL PRAHOVA 

 
          Miroase-a toamnă, a ploaie şi a vânt…  
          Frunzele cad întruna, domol, legănându-se în aer, ţinându-se de crengi, parcă cerând 
ajutor…într-un târziu, dându-se învinse, lasă copacii goi şi cad, îngropându-se în covorul 
toamnei… 
          Vântul este din ce în ce mai puternic, zilele sunt tot mai scurte, bruma îngheaţă 
pământul… Copiii se bucură pentru că anotimpul alb, dar rece, urmează să sosească.  
           Deoarece este încă toamnă, ne pregătim de o drumeţie în împrejurimile satului. Ca de 
fiecare dată, strângem materiale din natură pe care le putem valorifica apoi în cadrul orelor 
de Arte vizuale şi abilităţi practice. Totodată, consider că natura este mediul cel mai apropiat 
de familiarizare a copiilor cu spaţiul geografic, iar elevii mei sunt clasa a IV-a şi mereu dornici 
să cunoască cât mai multe date despre geografia locală şi orizontul apropiat. Plimbările şi 
excursiile în natură sunt cele mai eficiente mijloace pentru cunoaşterea directă şi concretă a 
mediului, copiii putând observa relieful variat din  jurul localităţii natale, cursul râurilor din 
zonă, precum şi alte caracteristici ale mediului înconjurător. Pe această cale se formează 
atitudini pozitive ale copiilor faţă de mediul natural, un comportament civic şi de conservare 
a naturii. 
           La marginea satului, într-o pădurice de conifere, găsim conuri de brad pe care le 
alegem în funcţie de mărime şi formă. Le vom folosi, cu siguranţă, într-o oră de Abilităţi 
practice în anotimpul iarna. Adunăm şi frunze colorate pentru a realiza colaje. 
           Ne pregătim de picnic, asezându-ne pe covorul gros de frunze. Admirăm coloritul 
pădurii, respirăm aer curat, cântăm în colectiv ,,A,A,A, acum e toamnă, da!” precum şi 
,,Greierele şi furnica”. Extragem morala ultimului cântec, promitem că noi vom fi mereu 
harnici şi nu leneşi, strângem ambalajele sandvişurilor, deoarece noi ocrotim natura şi ne 
îndreptăm paşii, în ritm vioi, spre sat.  
             Este toamnă… Miroase-a fum, a mere coapte şi a dovleac…  
             Un alt anotimp aşteaptă să bată la uşa bătrânului an… Să-l întâmpinăm cu sănătate, 
bucurie şi multe realizări alături de copiii noştri! 
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 TOTH DELIANA 

Tema activităţii: ,,Dansul frunzelor” 

Clasa: a VI-a C 

Profesor: Deliana Toth 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Jimbolia 

Desfășurarea activității: 

Activitatea s-a desfășurat în data de 01.11.2019, la nivelul mai multor arii curriculare: 

a) Literatură: Elevii au scris compuneri și poezii despre toamnă, prezentându-le în fața 
celorlalți. La această secțiune s-au remarcat elevii Gal Cristian ( poezie ) și Lipitor 
Andrada ( compunere ). 
De asemenea, am organizat cu o parte dintre elevi un concurs de recitat poezii 
despre toamnă, poezii selectate din operele lui M. Eminescu, G. Topârceanu, O. 
Goga, Șt. O. Iosif. 

Apoi, elevii au citit ,,Legenda norilor” și ,,Legenda toamnei”. După lectură, s-a 
organizat o dezbatere literară. 

b) Muzică și dans: Elevii Popa Timotei și Petrea Levi au interpretat două cântece, iar un 
grup de fete a dansat ,,Dansul frunzelor”. 

c) Abilități practice: Elevii au pictat tablouri de toamnă, ce au fost expuse, și au 
confecționat ornamente de toamnă (dovleci și coșuri). 

d) Științe: Elevii au lucrat la realizarea unui panou, conținând imagini și informații 
despre echinocțiul de toamnă. 

                  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 305 

  

 

 

 

 

 

RAPSODII DE TOAMNĂ 
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TUTUNEA MADALINA 

 Salata de fructe 

                                                                                    Ed.Tutunea Madalina, GPP.nr.10 Buzău  

  

Toamna darnica bogata,  

Ne-a adus și fructe-ndată.  

Noi cu toții am adunat,  

Apoi iute am tocat,  

Mere,pere și gutui,  

Struguri albi sau chiar gălbui.  

Frumușel sunt așezate, 

 În castroane delicate.  

Și salata este gata!  

Pot gusta mama și tata,  

Și chiar frățiorul mic,  

Că să crească el voinic.  

Toate fructele sunt bune,  

Că au multe vitamine!! 
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ŢUŢUIANU IULIA 

 

TEMA  ACTIVITĂŢII: ZÂNA   TOAMNĂ 

CADRU DIDACTIC: Înv. Ţuţuianu Iulia 

CLASA : I- IV simultan 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA  PRIMARĂ  ,,APA SĂRATĂ”, CÂMPULUNG MUSCEL 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

,,Zâna Toamnă” este tema proiectului desfăşurat cu elevii mei în acastă toamnă. Ei s-

au inspirat din versurile poeziilor despre toamnă. Au cules frunze ruginii şi au realizat diferite 

lucrări cu ele.                                                                                                                                                                         

 În timp ce au realizat lucrările, copiii au învăţat cântece despre acest anotimp. Şi-au 

reamintit câteva lecturi   care prezintă frumuseţea şi bogăţia toamnei. Şi-au amintit de zilele 

copilăriei , de mirosul dulce-acrişor al merelor prinse de brumă în copaci, de minunatul 

curcubeu coborât pe pământ parcă din poveşti.  

 Elevii mei au adunat culorile toamnei în suflet şi au realizat în colaborare cu părinţii o 

lucrare comună cu tema ,,Zâna Toamnă”. Părinţii au ajutat la confecţionarea frunzelor aurii , 

florilor multicolore, fructelor şi legumelor haioase. Cu ele au decorat rochiţa şi părul zânei.   

 Ei au lucrat cu multă atenţie , au colaborat între ei şi au fost foarte încântaţi de 

rezultatul muncii lor. 
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ZĂNA TOAMNA-LUCRARE COLECTIVĂ 
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UDREA MARIANA 

                      

FIŞA DE PROIECT 

                                       MOTTO:  

"Toamnă dulce, toamnă cu frunzele toate 

flori." (George Topârceanu)  

TEMA: Toamna în  clasa mea 
CLASA: a III a D 
CADRU DIDACTIC:  profesor invăţământ primar, Udrea Mariana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ”Ion Basgan” ,Focşani,Vrancea 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Exprimarea sentimentelor  
faţă de frumuseţea şi bogăţia toamnei;   

 Valorificarea   potenţialului 
artistic şi creativ. 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a III a D 
PROGRAMUL  ACTIVITĂŢII:        

 Audierea unor poezii şi cântece de toamnă; 

 Realizarea de creaţii literare;   

 Întocmirea  unor lucrări la AVAP cu tema “Toamna “. 
RESURSE: 

 UMANE:   30 elevi, un cadru didactic 

 MATERIALE: coli albe, cartoane colorate ,foarfece, lipici, videoproiector. 

 PROCEDURALE: lectura, audiţia, observaţia dirijată, conversaţia   euristică, explicaţia, 
demonstraţia. 

 FORME DE ORGANIZARE:  frontal, în grup, individual                            

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

În cadrul activității propuse, am urmărit realizarea unor lucrări originale care să 
reliefeze frumusețea și bogăția anotimpului toamna.    
 Captarea atenţiei se realizează prin rostirea unei ghicitori despre toamnă. Prin 
metoda conversaţiei dirijate, sunt evidențiate schimbările petrecute in natură, fantezia şi 
culoarea acestui anotimp.Pentru a stimula imaginaţia si creativitatea elevilor le propun 
realizarea de texte în versuri sau proză, intonarea unor cântece de toamnă, realizarea temei 
din perspectiva AVAP. 

EVALUAREA PROIECTULUI 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii sunt felicitați pentru răbdare,pricepere şi efortul 
depus. Alegerea lucrărilor pentru premiere a fost  realizată prin metoda Turul galeriei. 
Activitatea se încheie cu intonarea cântecului “Toamna”. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 310 

 

 

 

 
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 311 

UNGUREANU  LAURA 

TEMA PROIECTULUI: TOAMNA – FRUMUSEȚE ȘI BOGĂȚIE 

CLASA: I A  
CADRU DIDACTIC: UNGUREANU  LAURA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN CREANGĂ”, BACĂU 
Grupul țintă – 28 elevi 
 
ARGUMENT: 
 Toamna este anotimpul cu peisaje tulburător de frumoase  care pot stimula curiozita-
tea copiilor şi îi incită la explorare. Totodată poate fi considerat cel mai bogat anotimp. 
Oamenii adună roadele muncii lor de peste an și se bucură de explozia de vitamine a fructe-
lor și legumelor sănătoase. 
 Copiii trebuie îndrumați, în familie și la școală,  să descopere și să iubească frumu-
sețea și bogăția acestui anotimp.  
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚILOR: 

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul săptămânii 4 – 8 noiembrie 2019. Activitățile au 
fost dedicate anotimpului toamna, la nivelul mai multor discipline/arii curriculare. 
Astfel: 

 CLR: Audierea/citirea unor texte literare despre toamnă; jocuri de rol (Dialogul 
frunzelor colorate; Cearta fructelor…);  

 MEM: Rezolvarea de probleme cu fructe și legume (s-a utilizat material concret, 
natural) Vizionarea prezentărilor PPT despre toamnă-discuţii; importanța fructelor și 
legumelor în alimentație; acțiuni de protejare a naturii; 

 DP:Emoțiile mele față de anotimpul toamna; Vitamine pentru sănătatea mea;  
 AVAP: Realizarea unor compoziţii folosind tehnici simple (pictură, amprentare cu 

frunze,decupare şi lipire)- Spiridușul toamnei, Aricel, Coș cu fructe, Ploaia… 
 MM: Învăţarea şi reproducerea în colectiv a cântecelor: ,,Toamna”, “Vals de toamnă” 

și “Fructele”. 
Prin realizarea acestor activităţi am urmărit formarea competenţelor specifice fiecărei 
discipline de învăţământ. 
 

Cea mai frumoasă activitate a fost cea de recapitulare. Copiii au fost împărțiți în 
patru grupe, egale numeric, și au participat la un concurs cu probe din toate domeniile. 

Fiecare grupă a fost numită după fructul pe care liderul l-a extras din coș pe 
nevăzute: măr, pară, gutuie, prună. După fiecare răspuns corect în coșuletul grupei se 
adăuga un fruct.  

Copiii au alcătuit propoziții despre fructul reprezentativ, au gasit însușiri pentru 
acesta, au spus ghicitori,  au compus și rezolvat probleme, au realizat fructul reprezentativ 
din bobițe de hârtie creponată și au prezentat un panou cu lucrările realizate la orele da 
abilități practice.  

A câștigat echipa care a adunat mai multe fructe în coșuleț. Dar câștigători au fost 
toți copiii. Au schimbat fructe între ei, au mâncat și s-au bucurat de beneficiile lor.     
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VĂSUIANU CECILIA 

FIŞĂ DE PROIECT 
                                                                                                     MOTTO:  
                                                          "Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o 
floare. "  

(Albert Camus)  
TEMA: „Toamna, pictor în cuvinte și culori” 
CLASA: a III a B 
CADRU DIDACTIC:  profesor invăţământ primar, Văsuianu Cecilia 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ”Ion Basgan” ,Focşani,Vrancea 
SCOPUL PROIECTULUI:  

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

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

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

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a III a B 
 
RESURSE: 

       Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 

       Temporale:septembrie,octombrie, noiembrie. 

       Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, aparat foto, diplome, 
laptop, materiale în powerpoint;  
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

În cadrul activității propuse, am urmărit realizarea unor lucrări originale care să 
reliefeze frumusețea și bogăția anotimpului toamna. Captarea atenţiei se realizează prin 
rostirea unei ghicitori despre toamnă. Prin metoda conversaţiei dirijate, sunt evidențiate 
schimbările petrecute in natură, fantezia şi culoarea acestui anotimp.Pentru a stimula 
imaginaţia si creativitatea elevilor. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 
La sfârşitul activităţii, elevii au apreciat critic şi autocritic lucrările realizate.Ei au fost 

felicitați pentru implicare, originalitate și efortul depus. Alegerea lucrărilor pentru premiere 
a fost  realizată prin metoda Turul galeriei. Activitatea se încheie cu intonarea cântecului 
“Toamna”.Şi părinţii copiilor şi-au exprimat părerile legate de lucrările realizate de către 
copiii lor. Această activitate a devenit un model pentru părinţi, legat de modul cum îşi pot 
petrece timpul liber alături de copiii lor. 
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VESPAN MIHAELA 

Toamna, anotimpul fructelor şi legumelor 

Alimentaţia corectă –primul pas către o viaţă sănătoasă 

 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ                                               

 

Argument 

 Pentru că obiceiurile alimentare se formează în copilărie, activițățile zilei au avut ca 
scop accentuarea importanței nutriției corecte.Prin activități diverse elevii au fost informaţi 
asupra obiceiurilor alimentare sănătoase. 

 
Obiective : 
*Promovarea unor principii nutriționale adecvate 
 *Informarea asupra efectelor benefice ale alimentației corespunzătoare 
 
Grup țintă: 
-clasa a III-a A 
-cadrele didactice 
 
Evaluare: 
Observații asupra modului de lucru  
Fișe de lucru 
 
Activități 
1. Alimentaţia corectă – primul pas către o viaţă sănătoasă! 
Discuții despre alimentația zilnică 
-rolul legumelor, fructelor, cerealelor, lactatelor, cărnii  
-despre condimente 
-despre uleiuri(tipuri) 
-procurarea alimentelor(piață, supermarket, grădina proprie) 
-piramida alimentelor 
-ce sunt caloriile? 
- importanța semințelor 
2.Prezentarea ppt –Zâna Alimentației pe Tărâmul Alimentației(Castelul lactatelor, Castelul 
Fructelor și legumelor, etc. -Ştiinţe ale naturii) 
- obiceiuri alimentare benefice/dăunătoare 
3.De ce aș mânca la Fast-food? Pro și contra. 
4. Bucătar pentru o zi- Pot și eu să fac un meniu! 
-realizarea meniului unei  zilei(Limba română) 
5.Concurs 
-fiecare copil va recunoaște cât mai multe condimente  
6.Ghiciți ce legumă/fruct este? 
7.Probleme cu o singură operație ( suport vizual-legume și fructe)(Matematică) 
8 .Activitate plastică- La piață 
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9.Activitate practică- Salata preferată-activitate integrată 
-cântarirea alimentelor 
- întocmirea rețetei 
-realizarea salatei 
10. „Sărbătoarea dovlecilor” – expoziţie de dovleci în curtea şcolii. 
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VIȘAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,TOAMNĂ HARNICĂ ȘI DE ROADE DARNICĂ!” 

CLASA/GRUPA: clasa a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar, VIȘAN DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cunoașterea mediului reprezintă un domeniu important în dezvoltarea armonioasă a 
școlarului, îmbogățindu-l cu informații, noțiuni depre anotimpuri, starea vremii, plante, 
animale și contribuie la cultivarea unor atitudini și sentimente precum: responsabilitatea, 
respectul, grija și ocrotirea față de mediul înconjurător.  

 Prin intermediul proiectului dezvoltat am încercat să îi familiarizez pe copii cu toate 
aspectele ce țin de anotimpul toamna: caracteristici generale, fructe, legume, flori, mod de 
îmbrăcăminte, fenomene specifice. Toate cunoștințele și deprinderile dobândite prin 
intermediul acestui proiect i-au ajutat să se orienteze mai bine în timp, să se adapteze la 
spațiul în care trăiesc și să își îmbogățească percepțiile despre ceea ce ne înconjoară. 

 Proiectul s-a realizat pe o perioadă de o săptămână, în care am desfășurat diferite 
activități și concursuri școlare specifice temei alese. Astfel, la ora de limba și literatura 
română am realizat portofolii cu tema ,,Toamna” (imagini despre toamnă, poezii și texte cu 
conținut specific acestui anotimp, rețete cu produse de toamnă, ghicitori, desene realizate 
de elevi, colaje, etc.) și am realizat o expoziție cu acestea. Tot în cadrul orelor de limba și 
literatura română am realizat împreună cu elevii ,,Cărticica toamnei”, care a avut filele sub 
forma unui măr, iar fiecare dintre cele 30 de pagini a avut câte o sarcină de lucru, pe care 
elevii au realizat-o individual și independent. 

 O altă activitate desfășurată în cadrul aceluiași proiect a fost Concursul de dovleci, 
elevii participând cu dovleci sculptați (sub formă de felinare) sau desenați. În urma 
desfășurării acestui concurs au fost acordate și premii, de către un juriu alcătuit din profesori 
de specialitate, din școala noastră. 

 La orele de AVAP, am realizat împreună cu elevii clasei o delicioasă salată de  fructe, 
pe care ulterior am și savurat-o! Am fost atât de mândri de rețeta noastră! Tot în cadrul 
orelor de AVAP, fiecare elev a realizat câte o figurină din legume sau fructe de toamnă, pe 
care le-am expus într-o machetă, cu titlul ,,Parada legumelor și  fructelor de toamnă”. 

  Apoi, cu sprijinul mămicilor sau al bunicilor, am realizat un concurs de ,,Cel mai 
gustos preparat culinar” și am acordat titlul de Master Chef celei mai talentate bucătărese, 
care ne-a delectat cu prăjituri sau plăcinte de mere/dovleac, zacuscă, compot, dulceață sau 
gem, din fructe specifice anotimpului de toamnă. Această activitate a fost o mândrie atât 
pentru copii cât și pentru părinții acestora. 

 În ultima zi a săptâmânii, am realizat un Carnaval al costumelor de Halloween, 
deoarece este o sărbătoare iubită de copii, foarte mult mediatizată în presă, în care elevii au 
demonstrat cunoștințele de limba engleză și au aflat informații despre tradițiile anglo-
saxone, cu privire la originea și specificul acestei sărbători. De asemenea, elevii au fost 
premiați pentru cel mai ingenios costum și pentru cea mai înfricoșătoare mască. 
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VUG ADELA - ELEONORA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Copacul, în anotimpul toamna! ”  (domeniul estetic- creativ). 

GRUPA:   MARE   “ B  “ 

CADRUL DIDACTIC:   Prof.  VUG ADELA - ELEONORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:   GRĂDINIȚA P.P.NR. 5 , LUGOJ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

SCENARIUL ZILEI 

 

     Dimineața, la sosirea în grădiniță, voi pregăti materialul didactic necesar activității de 
pictură și voi asigura condițiile necesare pentru desfășurarea acesteia. 

     Întâlnirea de dimineaţă  a debutat cu salutul „Bine aţi venit, dragi copii !”, începem o nouă 
săptămână cu un cântecel: „ A,a,a, acum e toamnă, da! ” 

     Noutatea zilei:  se arată copiilor o machetă ce reprezintă un copac în mărime de jumătate 
de metru, având pe crengile sale frunze colorate în culorile toamnei, galbene, ruginii, 
portocalii, maronii, verzi. Pe lângă copac se găsesc picate câteva frunze galbene. Vom purta 
o conversație despre acest frumos anotimp, ce se întâmplă când vine toamna cu florile, 
copacii, animalele, etc., după care îi invit pe copii să ieșim în curtea grădiniței și să privim în 
jurul nostru. Le sugerez copiilor să privească cu atenție culorile frunzelor, a florilor de 
toamnă- încă înflorite, copacii, iarba și îi invit să adunăm frunze pe care să le adăugăm la 
colțul toamnei. 

     La intrarea în sala de grupă, vom așeza frunzele culese la centrul tematic. 

     Mesajul zilei va fi transmis de către mine  după  o scurtă povestire: „Toamna”. 

     Odată cu transmiterea mesajului zilei anunţ   şi obiectivele propuse (vom citi imagini 
despre toamnă, vom face câte un puzzle care reprezintă un peisaj de toamnă şi vom picta un 
copăcel în culorile toamnei, apoi ne vom juca un joc frumos . 

DEC ( pictură ) - “ Copacul, în anotimpul toamna!” 

     Voi solicita copiilor așezarea la măsuțe, după care ei intuiesc materialul pus la dispoziție:  
coală de hârtie, pensule, bureței de diferite mărimi, paletă de culori- acuarele, pahar pt. apă, 
șervețele umede . Modelul educatoarei va fi prezentat pe tablă. 

      Apoi voi explica sarcinile de lucru, voi demonstra ceea ce vor avea de lucru.  Pe colile 
primite,  prima dată,  vom picta trunchiul copacului, folosind culoarea maro,  apoi vom folosi 
buretele pe care îl avem pe măsuță și pe care îl înmuiem în culorile de pe paletă, astfel încât 
să obținem un curcubeu de culori ale toamnei. În timpul demonstrației se enumeră și 
criteriile după care se va realiza evaluarea lucrărilor : creativitate, acuratețe, grad de 
finalizare, etc. 
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     Vom efectua  exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor,  după care voi da startul 
de începere a lucrului.  Voi da explicații și voi oferi ajutor acolo unde este cazul,  pe  
pracursul activității. 

     După încetarea timpului de lucru, copiii vor finaliza lucrarea și își  vor analiza lucrarea 
proprie dar și pe cea a colegilor. Lucrările realizate vor fi așezate la panou unde se va realiza 

 ”turul galeriei”. În încheierea   activității voi face aprecieri la modul general, dar și individual, 
privind implicarea în activitate. Copiii vor fi recompensați cu buline galbene. 

     La sfârșitul activității, copiii vor desfășura  un joc de mișcare preferat, la alegerea lor.  
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DASCĂLU SILVIA                            
 

 FIŞĂ DE  ACTIVITATE 

Şcoala Gimnazială Nr. 33, Galaţi 

Clasa a IV-a C 

Profesor înv. primar , DASCĂLU SILVIA 

Data: 04.11.2019 

Tema: ,, E TOAMNĂ ÎN CLASĂ  ŞI  ÎN  ŞCOALA NOASTRĂ ,, 

Domenii: Arte, Limbă şi Comunicare 

Grup ţintă: 22 elevi 

Obiective: 

 Dezvoltarea aptitudinilor artistice prin confecţionarea de materiale specifice 
anotimpului de toamnă; 
 

 Promovarea imaginii şcolii în comunitate 
 

Desfăşurarea activităţii: 

Elevii au realizat lucrări tematice din hârie (,,Frunze vesele,,) utilizând tehnici precum 
ruperea, mototolirea,decuparea  şi lipirea hârtiei.  

Şcolarii au personalizat obiecte din  legume şi fructe utilizând diferite materiale (maşină din 
vânătă şi dovlecel, maşină din cartof şi capace de peturi, oaie din conopidă, arici din cartof şi 
scobitori, păpuşă din pepene/din conopidă, omidă din mere, ş.a.). 

În timpul desfăşurării activităţii elevii au interpretat cântece de toamnă din repertoriul clasei 
şi au recitat poezii tematice. 

Lucrările au fost evaluate. Au fost desemnaţi  câştigătorii, iar produsele activităţii au fost 
expuse în clasă şi pe holul unităţii de ziua şcolii. 

Elevii au prezentat un feed-back pozitiv în cadrul activităţii promovându-şi creativitatea şi 
talentul . 
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Ion Daniela Mariana 

 

Cadru didactic: Ion Daniela Mariana 

Proiect: “Toamna harnică şi de toate darnică” 

Subteme: “Coşul cu fructe de toamnă” 

                “Recolta de legume” 

                “Parfum de toamnă” 

                “Ce se întamplă cu vieţuitoarele toamna” 

                “Sfârşit de toamnă” 

Grup ţintă: elevii Clasei pregătitoare 

Resurse umane: învatatoare, elevi 

Resurse materiale: pliante cu imagini, C.D., jetoane, planşe, filmulet ppt, mulaje cu fructe şi 

legume. 

Metode: observaţia, conversaţia, conversaţia euristică, învatarea prin descoperire, explicaţia, 

problematizarea, brainstorming-ul, cubul. 

Evaluarea proiectului:  

 Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor; 
 Portofoliiile copiilor, C.D. cu poze; 

Fise de evaluare  

 

CE STIM CE NU STIM SI VREM SA AFLAM 

-ne place toamna ; 

-toamna este un anotimp bogat ; 

-toamna cad frunzele ; 

-toamna aduce ploi ; 

-toamna sunt multe fructe si legume ; 

-care sunt florile de toamna ; 

 

-ce rol au fructele si legumele in 

alimentatie 

-cum pastram fructele si legumele 
pentru iarna ; 

-care sunt partile componente ale unei 

flori ; 

-ce se intampla cu vietuitoarele 

toamna ; 
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