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AILENEI VALI 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”De vorbă cu Zâna Toamnă!” – evaluare de proiect 
CLASA/GRUPA: mijlocie  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Ailenei Vali 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Poiana, comuna Poiana, județul Galați 
ARGUMENT: 

Zâna Toamnă presară din trena ei frunze ruginii, legume proaspete, miresme neîntrecute de must 
dulce-acrișor, de zacuscă, de vinete coapte. Daliile cârciumărese și crizantemele crăiese își revarsă 
parfumul inconfundabil peste plaiurile mioritice. Preșcolarii sunt invitați să pătrundă în tainele 
toamnei, să recunoască transformările suferite de natură în acest anotimp, să recunoască fructele, 
legumele și florile toamnei, să recunoască activitățile oamenilor și a animalelor în anotimpul de 
toamnă, să îmbine cunoștințele din diverse domenii de cunoaștere în vederea dezvoltării 
competențelor de nutriție, îngrijire și igienă personală, motricitate fină, de activare și dezvoltare a 
potențialului creativ.   

SCOP:  

• Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la aspectele caracteristice ale anotimpului de toamnă: 
fructe, legume, flori, activități specifice și transformări ale naturii. 

COMPETENȚE GENERALE 

• Educarea dragostei pentru natură și a gustului pentru frumos 

COMPETENȚE SPECIFICE 

• Dezvoltarea creativităţii/expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire 
prin redarea unor conţinuturi reprezentative din cadrul activităților instructive- educative 

• Identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

• Exersarea asumării  unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 

• Inițierea de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul 
apropiat 

• Dezvoltarea  creativității prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în conversații 
și povestiri creative  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
În cadrul proiectului tematic Bătrânul an și ficele sale – Zâna Toamnă am stabilit următoarele 
subteme: Frunze ruginii cad pe cărări, Mere, pere în panere, Hora legumelor vesele, Samba florilor de 
toamnă. 
Evaluarea proiectului tematic Bătrânul an și ficele sale – Zâna Toamnă  presupune sistematizarea  
cunoștințelor dobândite prin îmbinarea competențelor specifice domeniilor de cunoaștere cu cele 
destinate domeniilor de dezvoltare. Toate activitățile au caracter practic aplicativ, unde fiecare copil 
vine cu propriile experiențe și cunoștințe. Această activitate este desfășurată integrat la nivelul 
Domeniului Limbă și comunicare și Domeniului estetic și creative. Zâna Toamnă roagă preșcolarii să o 
ajute să-și pregătească rochia pentru bal. Un vânt puternic a șters culorile reprezentative, iar copiii 
sunt invitați să recunoască paleta de culori a toamnei, redând culoarea frunzelor, fructelor, 
legumelor și florilor pentru a împodobi rochia zânei, să decupeze imaginile pictate, să le lipească pe 
rochia Zânei, să recite poeziile dedicate toamnei și să interpreteze cântece specifice 
anotimpului.Poeziile sunt specifice fiecărei subteme a proiectului: Frunza, Toamna de Demostene 
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Botez, Hora legumelor de Lucia Muntean, Crizantema. Pentru dinamizarea activității se propune 
recitarea tip ex. - joc în lanț, pe grupe, fiecare câte o strofă etc.  Deoarece modalitatea de 
desfășurare a activităților în sala de grupă a suferit o mică modificare interpretarea cântecelor se 
înregistrează acasă cu sprijinul părinților iar în sală de grupă vom viziona înregistrările. 

La sfârșitul activității Zâna Toamnă va împodobi fereastra clasei. 
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ALBAI ALINA-ROXANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „COPACUL TOAMNEI” 

CLASA/GRUPA: MARE B 

CADRU DIDACTIC: PROF. ALBAI ALINA-ROXANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. DUMBRAVIȚA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA 
DUMBRĂVIȚA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea s-a desfășurat on-line. Copiii au fost indrumați să își picteze brațul și mâna in culoarea 
maro, apoi să o aprenteze pe o coala alba de hărtie. Am obținut astfel un trunchi de copac. Pentru 
realizarea frunzelor, s-a folosit un burete de vase tăiat în bucăți mici, s-a inmuiat buretele in acuarelă, 
apoi s-a amprentat de jur imprejurul copacului – în culori de toamnă, realizând astfel frunzele.  
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ANDRIEȘ MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita ,,Sfânta Agnes,, 

CADRU DIDACTIC: ANDRIEȘ MIHAELA (SR.JOSEFINA) 

PROIECT TEMATIC: Călători prin anotimpuri! 

SUBTEMA SĂPTĂMÂNII: Pe cărările toamnei! 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, În lumea formelor geometrice” 

CLASA/GRUPA: MARE-PEȘTIȘORII 

TIPUL DE ACTIVITATE : consolidare și verificare de priceperi și deprinderi 

SCOP : Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor 
geometrice;  
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:  
 
Sa intram în paradisul toamnei , să ne contopim cu bogatia care o poarta pe umerii ei puternici si sa 
facem opere de arta din bogatiile ei, punand sufletul bun si curat de copil. Imaginatia,creativitatea, 
insuflețeste ambientul și te provoacă să pui în practică cele mai năstrușnice idei.  
Activitatea începe cu o tranziţie care face trecerea la întâlnirea de dimineaţă:  

„În cerc toţi ne aşezăm,  
Şi apoi ne salutăm,  
Vedem cine e prezent,  
Poate cine e absent.  
Cu ploaie, vânt, furtună,  
Mai bine cu vreme bună”.  
Are loc salutul, prezenţa şi calendarul naturii. Zâna Toamnă  are o scurtă discuţie cu copiii 

despre formele geometrice. ,,Bună dimineaţa, dragi copii. Azi am venit la voi şi sunt puţin supărată 

pentru că nu prea ştiu formele geometrice. Zilele trecute am fost la o altă grădiniţă şi acolo copiii se 

jucau cu formele geometrice. Eu nu am putut să mă joc cu ei pentru că nu le ştiu, nu ştiu cum arată, 

ce formă au, cum se numesc”.  

Educatoarea le  propune copiilor să vorbească despre formele geometrice, fiind antrenaţi într-o 

dezbatere pe această temă. Pentru a fi stimulaţi li se vor sugera unele idei, cum ar fi: ,,Gândeşte-te la 

o figură geometrică”, ,,Spune cum arată?”, „Ce nume are?”. 

Se anunţă tema „În lumea formelor geometrice,, şi li se spune copiilor că pe parcursul zilei de astăzi 

vom afla cât de importante sunt figurile geometrice şi unde le folosim. 

În acest mod are loc trecerea la următoarea etapă a zilei şi anume a activităţilor pe domenii 

experenţiale. Pe parchet sunt aşezate toate piesele geometrice învăţate. Copiii închid ochii, iar 

educatoarea o aşază pe Zână pe o piesă geometrică. Apoi deschid ochii iar educatoarea întreabă: 

Unde s-a aşezat Zâna?. Copiii răspund precizând piesa geometrică şi atributele ei. Mai întâi se cere 

copiilor să descrie câteva piese geometrice cu ajutorul atributelor acestora:  

După jocul de probă fiecare copil va extrage din săculeț o piesă și o va așeza la locul ei. 

Activitatea s-a încheiat cu aprecieri asupra activitatii, iar Zâna Toamnă ii va răsplăti pe copii cu 

bulinuțe. 
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ARCHIP HORIA - MĂRGĂRINT 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Întâlnire cu doamna Toamnă”  

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie PITICII 

CADRU DIDACTIC: Ed. Archip Horia - Mărgărint 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița PP nr.12 Iași 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
DOMENIUL: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi / deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a sorta jetoanele ce conțin diferite 
frunze în funcție de culoare , de a denumi aspecte caracteristice anotimpului toamna și de a 
reprezenta grafic direcția în care cade ploaia. 
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul 
FORMA DE ORGANIZARE: individual / pe grupe 
CENTRUL DE INTERES ”ȘTIINȚĂ” 

 SUBIECTUL: ”Frunze încurcate” 
 MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu frunze de diverse culori (verzi, galbene, portocalii, maro), 

castronele; 
 SARCINA DIDACTICĂ: ”Ajută pe doamna Toamnă să așeze fiecare frunză la locul ei in funcție 

de culoarea pe care o are.” 
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să coopereze cu ceilalți colegi din grup; 
O2: să identifice culorile frunzelor de pe masă; 
O3: să așeze frunze corespunzătoare în castronul care are o frunză de aceeași culoare cu cea 
identificată. 

 
CENTRUL DE INTERES ”JOC DE MASĂ” 

 SUBIECTUL: ”Tablou de toamnă - din jumătate - întreg” 
 MATERIAL DIDACTIC: jetoane ce reprezintă diferite imagini în care sunt surprinse aspecte ale 

anotimpului toamna. 
 SARCINA DIDACTICĂ: ”Pictorul este obosit. Ajută-l să facă ordine în tablouri. Formează 

perechi între jetoane astfel încât să descoperi tabloul” 
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să opereze cu noțiunile de ”jumătate” / ”întreg”; 
O2: să formeze perechi de câte două jumătăți (jetoane) pentru a reface întregul; 
O3: să prezinte pe scurt tabloul descoperit (aspecte ale anotimpului toamna). 

CENTRUL DE INTERES ”BIBLIOTECĂ” 
 SUBIECTUL: ”Ploaia – exercițiu grafic” 
 MATERIAL DIDACTIC: fișe, creioane colorate albastre 
 SARCINA DIDACTICĂ: ”Norii au venit peste grădina din spatele casei. Arată cum plouă, 

trasând cu creionul direcția în care cade ploaia. Colorează obiectul care te apără de ploaie.” 
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să denumească fiecare obiect reprezentat în imagine; 
O2: să traseze linii verticale sub nori, arătând direcția în care cade ploaia; 
O3: să încercuiască obiectul care te apără de ploaie; 

              O4: să coloreze obiectul care te apără de ploaie. 
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BADEA CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „AVENTURA UNEI FRUNZE DE TOAMNĂ”- Proiect tematic 
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar BADEA CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA, 
JUDEȚUL PRAHOVA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Argumentul proiectului: 

Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei atât în recoltă cât şi în culori. În fiecare an ni 
se dezvăluie acelaşi anotimp, dar cu altă haină: uneori  blândă, cu soare dogoritor şi cu parfum de 
fructe, alteori mai aspră cu miros de brumă şi vânt tăios sau cu ploi reci, melancolice, dar 
întotdeauna colorată.  

Această bogăție de culoare ne este benefică și ne ajută să ne exprimăm prin intermediul 
artei. Putem reda bogăţia şi culorile toamnei prin desen, pictură, colaje, aplicaţii cu materiale din 
natură. Micii artişti au posibilitatea să dea frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul 
culorii şi a penelului. 
Scopul proiectului: 

• stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la 
caracteristicile anotimpului toamna  

• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații artistico-plastice 

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

Obiectivele proiectului: 

• identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin intermediul creațiilor 
artistico- plastice 

• formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs realizat 

• cultivarea dragostei față de natură 
Programul activităților: 

• Prezentarea poveștii „Aventura unei frunze de toamnă” și a unor poezii despre toamnă 

• Concurs cu tema: Aventura unei frunze de toamnă 
Resurse: 

• Umane: elevii clasei a II-a 

• Materiale: coli albe, acuarele, pensule 

• Temporale: 1-14 octombrie 
Produsul final: expoziție de creații artistico-plastice 
Evaluarea proiectului: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
Monitorizarea proiectului: 

• Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor 

• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;  

• Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice;  

• Realizarea de fotografii şi CD cu imagini din derularea proiectului.  
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BADEA  IRINA IONELA 

,,EDUCAŢIE ALTERNATIVĂ PRIN ACTIVITĂŢI NONFORMALE”-PROIECT EDUCAŢIONAL 

 
      Prof. Badea  Irina Ionela, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Bolintin Vale,  Giurgiu, Romania 
1.      Argument: 
     Toamna, un minunat anotimp! Fie că ești mic, tânăr sau bătrân, minunăția peisajului te face să 
crezi că te afli la cea mai deosebită expoziție de artă a unor pictori celebri, fapt care ne-a determinat 
să alegem  această perioada minunată pentru a le îndruma pașii, acestor copii, spre porțile 
 cunoașterii. 
2.      Scop: 
    Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ având că scop creșterea 
calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didactico-materială, venituri 
realizate din expoziții cu vânzare cu realizările preșcolarilor/elevilor și cadelor didactice. 
3.      Obiectivele proiectului: 

  Sprijinirea elevilor în însușirea unui set de valori și grijă pentru mediul înconjurător, motivația și 
dorința de a participa la acțiunile menite să îmbunătățească dotarea didactico-materială a școlii; 

  Realizarea unei expoziții cu tema ,, Târgul Toamnei” de către elevi, ce va conține lucrări realizate 
de aceștia, legume, fructe, prăjituri; 

  Educarea capacității de a ocroti și respecta natura; 
  Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular. 

4.      Grup țintă: Elevii /preșcolarii școlii implicate în proiect, părinții acestora, comunitatea locală 
5.      Resurse proiect: Umane- responsabili de proiect, elevi și preșcolari, cadre didactice implicate 
din învățământul preșcolar, învățământ primar, gimnazial; Temporale-20-22. Oct. 2020;  Materiale-
produse realizate de către elevi, cadre didactice și părinți. 
6.      Activitățile  proiectului: 
-          Anunțarea proiectului în mass-media locală, rețelele de socializare, comunitate; 
-          Realizarea produselor- gem, dulceață, zacuscă, prăjituri,murături legume, fructe, ornamente 
de toamnă; 
-          Realizarea expoziției cu vânzarea produselor; 
-          Realizarea unui carnaval cu costume adecvate temei; 
7.      Locul desfășurării:  Școală Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale 
8.      Rezultate așteptate: 
-          Dezvoltarea capacităților de a desfășura activități menite să dezvolte baza didactico-materială 
a școlii; 
-          Formarea unor atitudini pozitive, de respect față de natură, de semeni, de instituția școlii; 
-          Premierea elevilor; 
-          Mediatizarea evenimentului. 
9.      Calendarul activităților:1- 20.10.2020- ,,Târgul toamnei”- curtea școlii; 2- 21.10.2020- ,,Micile 
talente ale orașului Bolintin Vale”-curtea școlii; 3- 22.10.2020- ,,Carnaval în culorile toamnei”-sala de 
sport 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

15 
 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

16 
 

BARBU ALEXANDRA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Culorile toamnei” 

CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: Alexandra BARBU 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Găneasa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

ARGUMENT 
Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei în recoltă cât şi în culori. În 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. Să redăm, aşadar, bogăţia şi culorile toamnei prin 
desen, pictură, colaje, aplicaţii cu materiale din natura oferind, în acelaşi timp, posibilitatea micilor 
artişti de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul culorii şi a penelului. 
 
Scopul proiectului: Educarea simțului estetic al elevilor. Cunoașterea schimbărilor survenite odată cu 
venirea toamnei. 
Obiective:  
Cunoașterea schimbărilor apărute odată cu venirea anotimpului Toamna; 
Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 
Conceperea unei lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginație. 
Activități: 
1. „Timpul toamnei” vizionare filmuleț. https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA 
2. Ciorchinele- „Toamna” 
3. Concurs pe tema „Toamna în culori” pictură/colaj 
 Resurse:  
Umane: elevii clasei a II-a 
Temporale: 2 ore AVAP 
Materiale: frunze, cereale, acuarele, pensule, fișe printate Krokotak, coli. 
Produs final: expoziție de creații plastice 
 
Desfășurarea activității: 
Etapa 1. În deschiderea activității elevii vizionează filmulețul „Timpul toamnei | Moment poetic 
pentru copii” sursa: https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA 
Etapa 2. La tablă se realizează ciorchinele pornind de la cuvântul nucleu „toamna” scris în mijloc. Pe 
măsură ce filmulețul derulează se scriu pe tablă cuvinte ce au legătură cu tema propusă. 
Etapa 3. Realizarea sarcinilor de lucru, la alegere. 
a) pictură: „Copacul dezfrunzit” 
b) colaj: „ Chipul meu în culorile toamnei” 
c) colaj : „Culorile toamnei” 
Evaluarea se realizează prin metoda Turul galeriei. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA
https://www.youtube.com/watch?v=UEwJ_rqlLfA
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BĂTRÂNCEA VICTORIŢA  

TEMA ACTIVITĂȚII: Glasurile toamnei 
CLASA/GRUPA: a VII-a C 
CADRU DIDACTIC: Bătrâncea Victoriţa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.3, Slobozia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Am propus activitatea din cadrul Simpozionului „Rapsodii de toamnă”, la clasa a VII-a C, cu titlul 
Glasurile toamnei. 
Forma de organizare a activităţii a fost concursul, iar competenţele propuse pentru desfăṣurarea 
acestei activităţi au fost: 
3.1 Redactarea unui text complex, având ȋn vedere respectarea  procesului  de scriere ṣi selectarea 
unor structuri adecvate  intenţiei de comunicare; 
3.2 Redactarea, individual, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate colegilor;  

 
Scopul activității a fost să redescoperim natura și frumusețile ei, în ciuda realității crude în care trăim 
de ceva vreme și care ne-a obligat să ne îndepărtăm de natură, să provoace imaginaţia ṣi să cultive 
gustul pentru estetic.  
Elevii sensibili la frumuseţile naturii, permanenţi obsarvatori ai acesteia,   au redactat cu uṣurinţă 
textele descriptive. Reperele oferite ȋn redactarea compunerii descriptive au fost următoarele:  

• să organizeze detaliile descrierii ( de la dreapta la stânga sau invers, de sus în jos sau 
invers etc) 

• să folosească  un limbaj expresiv ( epitete, comparaţii, personificări, enumeraţii); 

• să folosească imagini artistice ( auditive, vizuale, olfactive-de miros, dinamice-de 
mişcare) 

• sa aibă verbe la timpul prezent al modului indicativ sau la imperfect;  

• să respecte normele de redactare ( punctuaţie, ortografie, aşezare în pagină etc) 

• să se  încadreze în limitele de spaţiu indicate ( să aibă cel puţin 15 rânduri) 

 

Concluzia acestei activități: toamna este un anotimp special, trebuie doar să-i descoperi frumusețile. 
Căṣtigătorii concursului sunt următorii elevi: 
Locul I- Luca Anda 
Locul al II-lea -Păun Vizireanu Bianca 
Locul al III-lea- Gheorghe Sabina 
Menţiune- Bărboṣelu Raluca 
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Gheorghe Sabina 

 

Bărboṣelu Raluca 
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Luca Anda 
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BEILICIU GABRIELA  

MANOLE CAMELIA  

 
TEMA ACTIVITĂȚII: TEHNICI COMBINATE „ANIMALE JUCĂUȘE!”  
CLASA: a II-a A  
CADRE DIDACTICE: PROF. ÎNV. PRIMAR GABRIELA BEILICIU 
                                     PROF. ITINERANT CAMELIA MANOLE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, BRĂILA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: „ANIMALE JUCĂUȘE!”  

 
Activitatea s-a desfășurat pe model hibrid: 12 elevi la școală și 12 elevi online. 
Într-o atmosferă caldă de toamnă ne-am propus să realizăm, prin intermediul tabloului, 
vestimentația animalelor preferate în sezonul răcoros.  
Activitatea a debutat cu cântecele, poezioare, ghicitori despre anotimpul toamna. Copiii au adus de 
acasă materialele potrivite și necesare desfășurării activității creatoare: frunze în culorile toamnei, 
creioane colorate, carioci,  lipici, foi, foarfece, acuarele. Cei de la școală au primit pe foi conturul 
animalelor preferate. Elevii au colorat corpul animaluțelor și, apoi, au ales ce parte a corpului să 
îmbrace cu hăinuța toamnei. În realizarea vestimentației și-au folosit imaginația și creativitatea în a 
aranja, combina, armoniza și alege culorile frunzelor. 
Elevii din online au conturat corpul animăluțului preferat și, la fel ca cei de la școală, au îmbrăcat 
animăluțele în haine de sărbătoare tomnatică. S-au jucat ,,de-a creatorii de modă” și au fost foarte 
încântați de ceea ce a ieșit din mânuțele lor. Au rupt bucățele de frunze și au lipit armonizând atât 
culorile frunzelor, cât și forma lor.  
Fiecare lucrare a avut o amprentă personală. 
La sfârșitul activității unii dintre ei au spus că vor să devină artiști dându-și seama că orice meserie 
este o artă dacă o faci cu seriozitate și plăcere. Alții au observat ce lucruri minunate se pot face cu 
obiecte cărora nu le dăm importanța cuvenită. 
Această întâlnire cu copiii, atât fizic, cât și online, s-a încheiat într-o notă veselă de sărbătoare cu 
muzică și mișcare, totul accentuat de o zi de toamnă superbă.   
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BILANIN CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „SPECTACOLUL TOAMNEI” 

CLASA/GRUPA: Clasele V-VII 

CADRU DIDACTIC: Prof. BILANIN CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Anghel Saligny”,Banloc 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Scopul: 

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;  
- sensibilizarea copiilor  în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane capabile să 

aprecieze frumosul şi viaţa. 
Obiective :                      

- să comunice impresii, idei, pe baza observărilor efectuate, să aplice norme de comportare specifice 
asigurării sănătăţii; 
- să valorifice si să dezvolte interesele şi aptitudinile; 
- să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi 
cunoscute; 
Durata : 23-24 septembrie 2020                        

Proiectul se organizează pe următoarele secţiuni: 
       I. Compoziţii plastice 
      II. Creații practice 
Grup ţintă :        

• Elevii  

• Cadrele didactice implicate în proiecte 

• Comitetele de părinți 

• Comunitatea locală                                                                                                                                                           
Coordonator proiect:                    

• Prof. Bilanin Claudia 
Rezultate : 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 

• Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul școlii. 

• Realizarea de CD-uri, care vor cuprinde imagini de la acest proiect  
Evaluare : 

• Expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate;  

• Realizarea unei prezentări PowerPoint;  

• Diplome pentru cadre didactice participante  şi copiii câştigători la concurs 
Valorificare : 

• diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor,  
părinţilor, oficialităţilor locale; 
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Activitatea nr. 1 
Titlul activităţii: Culorile Toamnei – compoziții plastice 
Data/ Perioada: 23 septembrie 2020 

                          

Activitatea nr. 2 
Titlul activităţii: Colaj: Covor multicolor de frunze – lucrări practice 
Data/ Perioada: 24 septembrie 2020 
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BOAR DELIA-RAMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Familia mea 

CLASA/GRUPA: Grupa mica 

CADRU DIDACTIC: Boar Delia-Ramona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Căsuța poveștilor, Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Copii au colorat în contur membrii familiei. Majoritatea au ales să o 
coloreze pe mama. 
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BOBOESCU CLAUDIA ANDREEA 

TEMA  ACTIVITĂȚII: ,,Toamna  arămie ,,  
 CLASA: a V- a B 

CADRU DIDACTIC:  Boboescu Claudia Andreea 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Tehnologic ,, Clisura Dunării,, Moldova Nouă 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT  
De ce toamna?  
Pentru că toamna răsplătește munca tuturor, este ca o zână din povești cu o baghetă magică. E 
maestră în decorarea frunzelor  și în coptul fructelor. Toamna este bogată și frumoasă, aduce răcoare 
și belșug. Toamna  se culeg strugurii, porumbul și alte fructe dulci și  gustoase. 
Doamna Toamnă este blândă, bogată și iubită de toți. Așadar, am hotărât cu elevii sa-i mulțumim 
Toamnei realizând câteva materiale. 
Perioada desfășurării activității: 21-30 septembrie 2020. Elevii au lucrat individual în tot acest timp. 
Scopul activității a fost ințelegerea importanței anotimpului arămiu, stimularea imaginației, 
abilităților artistice, încurajarea elevilor. 
Obiectivele propuse  sunt realizarea unor lucrări  care sa aiba legătură cu tema propusă, dezvoltarea 
abilităților practice. 
Resursele materiale folosite :frunse uscate, conuri, semințe de dovleac, acuarele, creioane colorate, 
hârtie,lipici. 
Activități: realizarea unor creații din diferite materiale (planșe cu frunze/ semințe, arici din conuri, 
desene). 

 
PRODUSUL FINAL 
Creațiile elevilor au fost expuse în clasă și pe grupul de messenger al clasei.  Elevii au fost 
recompensați cu diplome , fructe de sezon și mici cadouri. 
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BOLOJAN MIHAELA 

 
Tema activității: Coronita Toamnei   
Grădinița cu program prelungit nr. 56 Oradea, jud. Bihor 
Grupa: mare 
Profesor în înv. preșcolar: Bolojan Mihaela 
Tema anuala: Când, cum și de ce se întâmplă ? 
Tema saptamanii: Simpfonia toamnei 
Tema activitatii: Activitate integrata: Coronita toamnei 
                                            DS. Ce stiu despre anotimpul toamna ?- cunoasterea mediului 
                                             DOS: Coronita toamnei ?- activitate practica 
Scopul activitatii: - verificarea si consolidarea cunostintelor copiilor despre anotimpul toamna si 
exersarea tehnicilor de lucru specifice activitatilor practice. 
Obiective: -sa denumeasca aspecte caracteristice anotimpului toamna, legat de schimbarile din 
natura, climatice, etc. 
                  -sa aseze corect imaginile pe panoul specific toamnei, pentru a reda cat mai fidel un tablou 
de toamna. 
                  -sa execute corect taierea dupa contur, in linie dreapta sau curba 
                  - sa lipeasca elemnetele decupate pentru a realiza tema propusa 
                  - sa manifeste interes si creativitate in realizarea lucrarii. 
Desfasurarea activitatii: 
Activitatea  desfasurata, a fost una de tip integrata, care a debutat cu o activitate de cunoasterea 
mediului. In aceasta activitate s-a urmarit verificarea cunostintelor despre anotimpul toamna , legate 
de schimbarile cilmatice, cum ne imbracam, ce activitati gospodaresti se desfasoara in acest anotimp. 
Ca si suport, copiii au utilizat o plansa interactiva cu elemente detasabile,jetoane, care trebuiau 
asezate la locul corespunzator, cum ar fi: copac de toamna, nori, pasari, copii care merg la scoala, 
picaturi de ploaie, ladite cu fructe, camara bunicii, etc. 
In cea de-a doua parte, copii au desfasurat o activitate practica, in care trebuiau sa decupeze frunze 
dupa contur pe care, mai apoi, trebuiau sa le aseze pe o coronita, realizand astfel Coronita toamnei. 
Chiar daca sunt grupa mare si au mai utilizat foarfeca, copiii au fost indeaproape supravegheati, 
pentru o buna desfasurare a activitatii. La final, copiii au fost incurajati sa-si autoevalueze lucrarea, 
modul de lucru, modul in care au decupat frunzele , iar mai apoi, lucrarile colegilor. 
Dupa realizarea coronitei, copiii le-au utilizat pentru a impodobii centrul tematic si grupa cu aspecte 
de toamna. 
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BORDEANU DANIELA  

Grupa: Mică  

Profesor învățământul preșcolar: Daniela Bordeanu 

Tema săptămânii: “Ce știu din ce am învățat!” 

Domeniul experiențial: DOS – activitate practică 

Titlul activității: “Micii Artiști” 

Tipul activității: consolidare 

Mijloc  de realizare: lipire 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică, a 

simțului practic și estetic. 

 

OBIECTIVE: 

- să utilizeze corect tehnicile de lipire și materialele puse la dispoziție; 

- să respecte cerințele estetice și de igienă;  

 

Metode și procedee: explicația, observarea, demonstrația, exercițiul, analiza, conversația. 

Material didactic: fulgi de nea din hârtie, lipici solid, coală albă cu printuri de frunze de diferite 

forme, șervețele umede.    

 

Forma de realizare: individual.      

Durata: 15 minute. 

 

Material bibliografic: 

“Curriculum pentru învățământ preșcolar 3-6, ani” - M.E.C.2019 

,,Ghid pentru proiecte tematice ’’, Preda Viorica –Humanitas, 2005 
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Desfășurarea Activității 

Evenimente 
didactice 

Conținut Științific 
Metode și 
procedee 

Evaluarea 

1. Moment 
organizatoric 

Se asigura condițiile optime pentru desfășurarea 
activității:  
aerisirea sălii de grupă, pregătirea materialului 
didactic, aranjarea măsuțelor. 

  

2. Captarea  
atenției 

Se realizează prin descoperirea planșelor model, 
purtând o mică discuție.  

Elementul 
surpriză 

Frontală 
Individuală 

3. Anunțarea  
temei și a  
obiectivelor 

Astăzi la activitatea practică veți lucra individual și 
fiecare artist va realiza un tablou de iarnă 
acoperind frunzele uscate de toamnă.  

Conversația  

4. 
Desfășurarea 
activității 

Intuirea materialului didactic 
Copiii descoperă și intuiesc materialele care se află 
ascunse sub cealaltă hârtie de pe masă. 
- Ce materiale de lucru recunoașteți? 
Demonstrarea modului de lucru: 
Copiii vor trebui să aplice lipiciul pe mijlocul fulgilor 
de hârtie și să lipească fiecare fulg peste frunzele 
printate pe coala de hârtie, astfel vom transforma 
un tablou de toamnă în unul de iarnă. 
Trebuie să lucrați curat, îngrijit, să respectați 
regulile de lucru. 
Înainte să începem lucrul vom face câteva exerciții 
de încălzire a mâinilor: 

,,Ne jucăm, ne jucăm 
Cu degețele noi ne jucăm 
Când degețele au obosit 
Pumnișorii au și sosit”. 

Educatoarea urează copiilor: ”Spor la treabă”. 
Trebuie să lucrați curat, îngrijit, să respectați 
regulile de lucru. 
Pe tot parcursul lucrului, voi supraveghea artiștii și 
voi interveni unde este cazul. 

 
 

Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversația 
 

Frontală 

5. Obținerea 
Performanței 

După finalizarea lucrărilor, le vom expune și cer 
artiștilor să facem turul galeriei. 
Voi cere părerea a doi, trei copii pentru a alege 
lucrarea care respectă cel mai mult regulile de 
acuratețe. 

Demonstrați
a 
 
 

Explicația 

Frontală 
Individuală 

6. Evaluare 
- Ce materiale de lucru ați folosit pentru a realiza 
această lucrare? 
- Ce tehnici de lucru ați folosit? 

Exercițiul 
 

Conversația 

Frontală 
Individuală 

7. Încheierea 
activității 

Se vor face aprecieri generale asupra modului de 
desfășurare a activității. 
 Educatoarea va oferi copiilor diplome de merit 
pentru întreaga activitate din această zi. 

Conversația Frontală 
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BORZ NICOLETA ELENA 

 
CLASA / GRUPA: mijlocie   
CADRU DIDACTIC:  BORZ NICOLETA ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit Frumușeni Arad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII :  
ARGUMENT: 

,,Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.” Toamna este ,,Primăvara iernii”. 
Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă benefică 
asupra copiilor.Menirea noastră este să-i învățăm să observe și să se apropie de acest spectacol 
sublim al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
 
Scopul activității; 
 
Dezvoltarea capacității de a înțelege frumosul, cultivarea gustului estetic și a sensibilității  
artistice  
Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico- 
plastice.  
Cultivarea sensibilităţii artistice a preșcolarilor. 
 
Obiective: 
Realizarea de creații plastice adecvate temei.  
Dezvoltarea simțului artistic al preșcolarilor.   
Stimularea creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice.  
Organizarea unei expoziții cu lucrările preșcolarilor. 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Convorbiri tematice despre anotimpul toamna și despre culorile specifice acestui anotimp.Pentru un 
climat prielnic desfășurării activității, copiii vor asculta melodia ,, A venit pe dealuri toamna”,în timp 
ce se vor așeza la măsuțe. Vor observa materialele puse la dispoziție și le vor denumi.Le-am spus ca 
vor avea de realizat lucrarea ,, Copacii în anotimpul toamna”folosind tehnicile de lucru cunoscute și 
culorile specifice anotimpului. Le-am explicat si demonstrat tehnica de lucru.Înainte de inceperea 
activității copiii au executat mișcări de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. 
S-a trecut apoi la realizarea lucrărilor,  intervenindu-se ori  
de câte ori  copiii au avut nevoie de ajutor. Toți copiii au fost  încurajați să finalizeze lucrările. 
După finalizarea lucrului am expus lucrările la panou iar lucrările câștigătoare au fost premiate. S-au 
făcut aprecieri asupra corectitudinii cu  care au lucrat copiii, dar și asupra modului de desfășurare a 
întregii activități. 
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BOȘCA MARINELA NICOLETA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „MAGIA TOAMNEI” 
CLASA/GRUPA: Clasele V-VII 
CADRU DIDACTIC: Prof. Boșca Marinela Nicoleta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Anghel Saligny”,Banloc 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Scopul: 

Valorificarea potenţialului creativ prin realizarea unor creații literare, lucrări plastice și artistice, 
folosind materiale diverse şi tehnici adecvate. 
Obiective :                      

• Valorificarea și dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor copiilor; 

• Organizearea într-o manieră placută şi  relaxantă a timpului liber al elevilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ ; 

• Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice. 
Durata : 21-23 septembrie 2020                        
Proiectul se organizează pe următoarele secţiuni: 
       I. Creații literare - concurs 
      II. Compoziţii plastice - concurs 
     III. Lucrări practice 
Grup ţintă :        

• Elevii  

• Cadrele didactice implicate în proiecte 

• Comitetele de părinți 

• Comunitatea locală                                                                                                                                                           
Coordonator proiect:                    

• Prof. Boșca Marinela Nicoleta 
Rezultate : 

• Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante; 

• Postarea unor fotografii ale lucrărilor pe site-ul școlii. 

• Realizarea de CD-uri, care vor cuprinde imagini de la acest proiect  
Evaluare : 

• Expoziţie cu lucrările şi fotografiile realizate;  

• Compuneri literare, poezii, machete; 

• Realizarea unei prezentări PowerPoint;  

• Diplome pentru cadre didactice participante  şi copiii câştigători la concurs 
Valorificare : 

• diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor,  
părinţilor, oficialităţilor locale; 
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Activitatea nr. 1 

• Titlul activităţii: Pe aripile Toamnei – creații literare 

• Data/ Perioada: 21 septembrie 2020 

         
Activitatea nr. 2 

• Titlul activităţii: Toamna în culori – compoziții plastice 

• Data/ Perioada: 22 septembrie 2020 

 

• Activitatea nr. 3 

• Titlul activităţii: Colaj: Coroana arămie a toamnei – lucrări practice 

• Data/ Perioada: 23 septembrie 2020 
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BRÂNZEI DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Povești de toamnă 

CLASA: I  B   
CADRU DIDACTIC: Brânzei Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ”Dumitru Tăuțan” Florești, județul Cluj 
 

Argument: Toamna este un anotimp care ne încântă în fiecare an prin bogația culorilor, parfumul din 
jurul nostru, aromele și imaginile inedite pe care le aduce de fiecare dată. Este o poveste pe care o 
citești, dar de fiecare dată povestea are alte personaje, alte întâmplări, alt final. Am încercat 
împreună cu copiii, să furăm aceste arome și culori ale  toamnei și să le transpunem în lucrări 
artistico-plastice, pentru a le dezvolta gustul pentru frumos.  
Scopul: Dezvoltarea imaginației și a creativității prin cultivarea dragostei pentru natură  
Obiectivele:  

• Realizarea de creații plastice adecvate temei 

• Stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de lucrări practice folosind tehnici 
diferite   

• Dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin realizarea unei expoziții cu lucrări inspirate din 
anotimpul toamna 

Activități propuse: 

1. Toamna in mijlocul nostru 
2. Peisaje de toamnă 

Resurse:  

• materiale: foi A4, acuarele, carton A4, frunze, dischete demachiante, paste făinoase, alte materiale 
din natură 

•  umane : elevii clasei I B, învăţătoarea,  

Evaluarea proiectului: expoziție cu lucrările elevilor. 
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BUDUȘAN LAVINIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ 
CLASA: a IV-a  

CADRU DIDACTIC: BUDUȘAN LAVINIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Propunătoarea asigură condiţiile necesare desfăşurării orei: 

- pregătește materialele didactice necesare; 

- stabilește ordinea şi disciplina în clasă; 

- pregătește colectivul de elevi din punct de vedere afectiv şi emotional. 

Propunătoarea le prezintă elevilor un filmuleț de 2 minute în care sunt prezentate bogățiile 
toamnei. Aceasta le spune elevilor: “Astăzi vom decupa, vom lipi și ne vom juca, realizând o lucrare 
cu titlul „Pene de toamnă”. 

Se prezintă elevilor o lucrare model cu scopul de a motiva dorința elevilor de a confecționa 
acel obiect.  
Se solicită analizarea materialelor de lucru folosite în realizarea lucrării.  Lucrarea model va rămâne în 
câmpul vizual al elevilor pe tot parcursul orei. 
Propunătoarea le prezintă elevilor etapele de realizare a păunului, cu ajutorul videoproiectorului. 
Se fac câteva exerciții de încălzire a mâinii. Elevii vor lucra independent. 

Propunătoarea supraveghează modul în care lucreazǎ elevii şi oferă informaţii suplimentare 
acolo unde este nevoie. Îndrumă elevii sǎ lucreze cât mai corect şi estetic, respectând etapele de 
lucru. 

La final, propunătoare îi întreabă pe elevi ce au reținut din această oră. 
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BULAI SILVIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Toamnă darnică” 
GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Bulai Silvia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița „Sfânta Maria” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Activitate integrată ADE( DS+DOS) 
 
Copiii vor lucra pe grupe. Fiecare grupă având  sarcini diferite. Grupa 1 și 2 au sarcini de matematică, 
iar grupa 3 și 4 sarcini de activitate practică. 
Grupa 1: „Dă-i veveriței atâtea ghinde câte îți arată cifra”.  
Grupa 2: „Formează mulțimi de frunze după formă/culoare și așează cifra corespunzătoare numărului 
de elemente.  
Grupa 3: Desfacerea porumbului, jocuri cu cocenii porumbului, confecționare păpuși. 
Grupa 4: „Confecționează jucării din ghinde” 
Copii merg prin rotație la sectoarele de lucru. După 10 minute fiecare grupă de copii își schimbă 
sectorul de lucru, până când toate grupele participă la fiecare sector.  
La activitatea matematică se va consolida formarea de mulțimi după formă și culoare și număratul în 
limitele 1-5. 
La activitatea practică vor învăța să creeze jucării cu elemente din natură: Știuleți de porumb cu 
pănuși, ghinde.  
ELEMENTE DE JOC: Surpriza, mânuirea materialului, selectarea materialului, aplauzele și aprecierea. 
STRATEGII DIDACTICE: 
- metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, jocul. 
- material didactic: 
La colțul Știință, materiale din natură: știuleți de porumb cu coceni, săculeț de pânză, coșulețe, 
castronele, imagini cu creații cu elemente din natură. 
La colțul Artă – jetoane, planșe reprezentând aspecte de toamnă, planșe, ghinde naturale și decupate 
 
FORME DE EVALUARE: frontală, pe grupe, individual. 
LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:  sala de grupă. 
DURATA: 30-35 minute 
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BURGĂ CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Cuvinte și culoare – Activitate transdisciplinară  
CLASA/GRUPA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: BURGĂ CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala gimnazială “Grigorie Ghica Voievod” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Am ieșit în curtea școlii pentru a observa natura în luna octombrie. Cu toții suntem încântați 
că vremea încă ne permite să facem ore în aer liber. Privim cerul, păsările călătoare, pomii, iarba, 
oamenii din jurul nostru. Purtăm discuții libere bazate pe observație. Le prezint copiilor proiectul și îi 
las să își prezinte ideile ce pot fi aplicate în lucrările ce vor urma. Unii doresc să scrie poezii, alții 
texte, iar unii își doresc să facă măcar un desen. O parte dintre ei adună frunze, fire de iarbă, ghinde 
și castane pe care le vor folosi la ornarea lucrărilor. 
 Cu ideile în minte și cu brațele pline de materiale ne îndreptăm spre clasă pentru a le pune în 
practică. Le povestim și copiilor care sunt în online ce am făcut afară și le propunem să facă același 
lucru în zilele următoare. 
 Începe adevărata provocare! Căutăm rime! Unii le găsesc singuri, alții au nevoie de sprijinul 
colegilor, dar munca în echipă, dă roade. Încet, încet lucrările încep să prindă contur. Sunt copii 
mulțumiți de rezultate, dar sunt și copii care propun să mai încerce o dată acasă.  
 Încep să primesc fotografii cu lucrările realizate! Micii mei poeți sunt grozavi! Au inspirație, 
dorință de exprimare și interes pentru a învăța în orice condiții! BRAVO! 
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CĂLUGĂRESCU LAURA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Tezaurul Toamnei’’  
CLASA/GRUPA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: Călugărescu Laura 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială,, Prof. Paul Bănică’’ Târgoviște 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Proiectul se desfășoară în luna octombrie, în fiecare an școlar. Are ca scop încurajarea 
acțiunilor de voluntariat prin afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului artistic al copiilor. 
Obiective: 

- Valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare în creații proprii ale copiilor; 
- Realizarea unei expoziții cu lucrări realizate de elevi; 
- Sprijinirea material a elevilor beneficiari; 

           Elevii au de realizat produse și ornamente de toamnă, expuse pe standuri, fie sub forma 
colajelor, picturilor, ornamentelor, podoabelor confecționate cu materiale din natură, dar și a 
alimentelor, fructelor și legumelor de toamnă( murături, zacuscă, plăcinte, compoturi etc).  
 Fructele și legumele vor fi donate copiilor din categorii defavorizate. 
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CATANA VIORICA 

Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni 
Localitatea: Ulmeni,jud Călăraşi 
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Toamna în culori,, 
Coordonator: prof. înv. primar Catana Viorica 
Data desfǎşurǎrii:octombrie 2020 
Grup țintă: elevii clasei a III-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:  21 
                                                                                 
Descrierea activității:  
 
          Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă  în timpul şi după orele de curs. Materialele utilizate 
au fost pregatite anterior şi elevii au lucrat de-a lungul mai multor ore. 
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 expoziţie. 
  
Materiale utilizate: 
 
S-au folosit urmatoarele materiale:coli de hartie glasata,lipici,forfecuţe,hârtie creponată,acuarele. 
 
Modalități de evaluare: 
      -amenajarea expoziţiei în holul şcolii,album de fotografii. 
 
              
Rezultate înregistrate: Participarea la concurs , aprecieri. 
 
  Sugestii, recomandări: 

 
  La cererea parintilor vom incerca sa organizam in fiecare an un atelier de lucru pentru realizarea 
unor produse pe care sa le expunem in diferite locuri. 
 
                                           
 
 
 
                                                                Prof. înv. primar, Catană Viorica 
                                                                      

                                                                                                             



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

43 
 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

44 
 

CERBU CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: Covor de frunze uscate  
CLASA/GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC: Cerbu Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița nr. 185, sector 5, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea aparținând Domeniului Estetic și Creativ vizează însușirea tehnicii frotajului, 
realizarea unei compoziții plastice originale folosind culori specifice toamnei (rosu, verde, galben, 
portocaliu, maro), organizarea spațiului plastic astfel încât, întregul spațiu al foii să fie valorificat. 

Termenul ”frotaj” provine din cuvântul francez ”frottage”, care înseamnă ”frecare”. 
După o scurtă reactualizare a semnelor specifice toamnei, fiecare copil a  descoperit în 

coșulețul pentru materiale câteva creioane colorate cerate si frunze de diferite forme, mărimi și 
culori, cărora le-a analizat textura. Această textură a putut fi observată foarte clar și în exemplul 
oferit de propunător, prin culorile folosite. 

După încălzirea mușchilor mici ai mâinii, a fost explicată tehnica frotajului.  
Astfel, în realizarea lucrării, se ia la alegere câte o frunză, indiferent de formă, mărime sau 

culoare și se plasează sub coala de hârtie. Cu două degete de la mâna stângă se ține fixată bine sub 
coală codița frunzei, pentru mai multă stabilitate. Cu trei degete de la mâna dreaptă se ține pe latul 
său creionul cerat, cu care se vor executa mișcări pornind de la codiță spre vârf, deci de jos în sus pe 
coala de hartie, exact pe locul unde, sub coală, se află frunza. Se va apăsa cu intensitate medie, astfel 
încât amprenta frunzei aleasă să fie vizibilă în întregime. Apoi se ia o altă frunză, care poate avea o 
parte a amprentei ei suprapusă peste cea anterior făcută. Se va crea astfel un efect de transparenţă 
spectaculos. 

Acest efect, copiii din grupa mare l-au descoperit cu uimire și încântare și, încurajați de 
reușită, au creat lucrări deosebite. Propunătorul a intervenit acolo unde a fost cazul si a încurajat pe 
fiecare copil să-și realizeze modelul ”covorașului” de funze cât mai original cu putință. 

La finalul activității toate lucrările au fost admirate într-un tur al galeriei, fapt care a încurajat 
pe fiecare copil să își analizeze lucrarea de la distanță. 

Activitatea s-a desfășurat pe un fundal adecvat anotimpului. La sfârșit, copiii au primit 
recompense sub formă de frunză-emoticon. 
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CHIHAIA PAULA 

 
Tema proiectului tematic: ,,Rapsodii de toamnă” 
Clasa/Grupa: Combinată 
Cadru didactic: Profesor înv. preșcolar Chihaia Paula 
Unitatea școlară:  Școala Gimnazială Bogdănești/ GPN Nr.1 Bogdănești 
Tema activității: DOS: ,,Covor de frunze” (activitate practică) 
Desfășurarea activității: 

Proiectul tematic a avut ca scop îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor referitoare la 
anotimpul toamna (schimbările din natură, recunoașterea fructelor, legumelor și florilor specifice 
acestui anotimp). 

În cadrul activității ,,Covor de frunze” le propun copiilor să realizăm o măturică cu care vom 
aduna frunzele. În cadrul activității desfășurate am utilizat frunzele folosite anterior la activitatea 
matematică (am format grupe de frunze de aceeași mărime, culoare, formă; am așezat în coș atâtea 
frunze cât ne indică cifra). Se face intuirea materialului pus la dispoziție (lipici, frunze, mătura), iar 
apoi stabilim regulile ce trebuie respectate pe parcursul desfășurării activității: 

- să utilizeze cu atenție lipiciul, pentru a nu murdări foaia de lucru și hăinuțele; 
- să lipească mătura și frunzele pentru a înfrumuseța lucrarea. 
Prezint copiilor modelul realizat de mine, insistând asupra tehnicilor de lucru. Realizez împreună 

cu preșcolarii câteva exerciții de încălzire ai mușchilor mici ai mâinilor: închidem și deschidem pumnii, 
cântăm la pian, batem palmele, facem acoperiș. În continuare preșcolarii lipesc frunzele și mătura 
puse la dispoziție, fiecare exprimându-și originalitatea în felul său. În timpul executării temei  pun un 
fond muzical cu cântecele de toamna. Supraveghez îndeaproape activitatea copiilor, oferind explicații 
suplimentare acolo unde este nevoie. 

La sfârșitul activității fac aprecierea lucrărilor, individual și colectiv, facem fotografii și ne 
bucurăm de rezultatele obținute. 
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CHIOREAN MARIA-CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: Coșul toamnei 

CLASA PREGĂTITOARE A 

CADRU DIDACTIC: Chiorean Maria-Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Toamna, anotimpul recoltelor și al belșugului, a pășit în acest an în țara noastră mai nesigură 
ca oricând. Părea că se teme și ea de cei pe care-i va întâlni în cale. Așa au pășit și cadrele didactice 
pe porțile școlilor semideschise, așa au pășit și elevii în curțile școlilor  în care au găsit marcaje și 
săgeți care le ghidau pașii spre sala de clasă. Liniștea datorată măștilor și a distanțării sociale a 
înlocuit forfota de altădată. Copiii cu chipul acoperit, zâmbeau cu ochii și vorbeau cu inima, însă 
bobocii din clasa pregătitoare nici nu zâmbeau, nici nu vorbeau. Ei erau curioși și în același timp 
speriați de ceea ce vor găsi în spatele porților uriașe pe care au pătruns pentru prima dată. Miresme 
de pelin, de porumb, de scaiți, de floarea-soarelui și de fructe copate învăluiau școala, dar parcă 
lipsea ceva. Așa am simțit cu toții în prima zi de școală, și în a doua, și în a treia, dar, se pare că de 
ceva vreme ne-am obșnuit cu toate restricțiile și avem impresia că aceasta este normalitaea, așa e 
firesc să trăim și să acționăm. 
 În scurt timp,  activitățile școlare au redevenit interesante și captivante, iar elevii devin de la 
zi la zi mult mai responsabili și gustă puțin câte puțin din fructul cunoașterii, semn că viața își 
continuă drumul firesc.  
 Am pătruns și noi, clasa pregătitoare A, pe tărâmul cunoașterii și am început să încărcăm 
coșul toamnei cu speranțe, dorințe, râsete și voie bună. Pentru a prinde contur, coșul găzduiește și 
niște mere delicioase, în spatele cărora se ascunde o muncă serioasă. Odată cu însușirea literei „m” 
am analizat și reprezentat grafic cuvintele „măr” și „mere”. Am continuat să desenăm mulțimi 
formate dintr-un singur măr și mulțimi formate din mai multe mere, am discutat aspecte legate de 
conservarea merelor și de anotimpul în care se coc. Nu am uitat nici de beneficiile aduse de mărul 
proaspăt consumat zilnic, apelând la proverbul „Un măr pe zi ține doctorul departe.”, dar nici de 
rudele mărului, celelalte fructe care se coc toamna, iar în ora de arte vizuale și abilități practice am 
continuat și am confecționat mere din hârtie glasată ruptă și lipită, proces care contribuie la 
dezvoltarea simțului estetic și a stimei de sine. 
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CHIRICĂ ADRIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:RAPSODII DE TOAMNĂ-Toamna văzută prin ochi de copil 
                                                                                Activitate integrată-ARTE 

CLASA:a IV-a D 
CADRU DIDACTIC:Prof.înv.primar Chirică Adriana  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9,,Nicolae Orghidan,,Brașov 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
               Activitatea integrată a avut ca scop realizarea unei planșe folosind culorile toamnei. Ea a 
inclus și cunoștințe acumulate ,la Științele naturii, despre toamnă.  

               După ce s-au reamintit semnele toamnei și roadele ei,eleviilor li s-au prezentat materialele 
pe care le vor folosi în realizarea planșei cu titlul,,Toamna văzută prin ochi de copil.Planșele vor fi 
realizate prin diferite tehnici-decupaj/lipire,colaj,pictură cu pensula și dactilopictură.Eleviii au fost 
împărțiți în trei grupe,fiecare folosind materiale și tehnici diferite de realizare. 

               Împreună cu cei mici ,s-au amintit ce culori se regăsesc în natură,toamna.Deaseme- nea,am 
discutat despre materialele găsite pe bănci-coli hârtie colorată,lipici,acuarele,pensule.O grupă va 
realiza o planșă folosind hârtie colorată și lipici,altă grupă va picta cu pensula(vor lipi și mici decupaje 
din hârtie colorată),iar a treia grupă va picta cu degetele. 

              La sfârșitul orei i-am dat planșei titlul”TOAMNA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL,, datorită 
faptului că fiecare elev a avut libertatea de a realiza această planșă,așa cum vede el toamna. 
Activitatea nu a avut doar patru câștigători,ci toată clasa,deoarece toți eleviii au lucrat frumos,curat, 
respectând cerințele și pașii de lucru. 

            Pașii de lucru: 

1.Decuparea trunchiului copacilor și a frunzelor,după șablon,apoi lipirea pe coală A4. 

2.Creionarea ușoară a plasării copacilor,pictarea lor și umplerea paginii. 

3.Folosirea degetelor în pictarea frunzelor,a solului și a cerului. 

4.Prezentarea lucrărilor și realizarea unei expoziții. 
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 PLANȘE  REALIZATE  DE  ELEVII  CLASEI  a IV-a  D 
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CHIRILĂ RAMONA-MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Proiect tematic „Poveştile toamnei”  

CLASA/GRUPA: Clasa a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar CHIRILĂ RAMONA-MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
I .ARGUMENT 
Varietatea culorilor frunzelor, a schimbărilor din natură  atrag atenţia copiilor, care încep să pună o 
serie de întrebări. 
Pentru a satisface curiozitatea elevilor, nevoia de cunoaştere şi pentru a profita de multitudinea   
materialelor  pe care ni le oferă natura în acest anotimp, am hotărât împreună cu elevii să discutăm  
despre frumuseţile şi bogăţiile toamnei. 
Am propus să desfăşurăm proiectul tematic ,,POVEŞTILE TOAMNEI ” în vederea implicării copiilor 
într-un demers de cunoaştere a principalelor aspecte şi caracteristici ale acestui anotimp considerând 
că la acest nivel de vârstă, investigatia poate aduce în lumină şi informaţii mai puţin cunoscute 
elevilor. 
  
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
Tematica proiectului oferă oportunităţi pentru lărgirea cunostinţelor elevilor legate de anotimpul 
toamna.  
Utilizând metoda proiectului: 
• elevii au şansa învăţării prin descoperire; 
• elevii desfăşoară o investigaţie pe o temă generală ,,POVEŞTILE TOAMNEI ”; 
• fiind orientată spre interesul copiilor, accentuează motivaţia intrinsecă în dezvoltarea 
competenţelor proprii; 
• impune activitatea în echipă şi responsabilitatea proprie; 
• planificarea este centrată pe obiective interdisciplinare; 
• contribuie substanţial la formarea şi la modelarea personalităţii şi comportamentului  
copilului; 
• şcoala dă prilejul unui parteneriat cu părinţii. 
III. GRUPUL ŢINTĂ 
 
• elevii clasei a IV-a B; 
• părinţii acestor copii; 
• cadre didactice; 
 
IV. RESURSE 
Resurse umane: 
• cadre didactce; 
• preşcolari ; 
• părinţii copiilor; 
 
Resurse materiale: 
• fişe, planşe, imagini, jetoane; 
• aparatură audio-video (casetă audio, aparate de fotografiat), calculator; 
• produse de papetărie (hârtie colorată glasată şi colorată, carton); 
• lipici, acuarele, pensulă, aracet, creioane; 
• albume,reviste, atlase; 
• pliante cu imagini despre toamnã; 
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• cărţi de poveşti; 
• fişe,caiete speciale; 
• frunze presate, conuri de brad, castane, nuci; 
• dovleci, seminţe, crengute; 
• fructe de sezon (mere, pere, struguri, gutui etc); 
• legume de sezon (roşii, castraveţi ,vinete); 
• calendarul naturii toamna. 
Resurse procedurale: 
• metode şi procedee tradiţionale; 
• învăţarea prin descoperire, jocul didactic, conversaţia, observaţia, exerciţiul, povestirea, 
lectura învăţătoarei, explicaţia, brainstorming-ul; 
• tehnici de lucru (dactilopictură, acuarelă, mototolire, amprentare etc) 
 
   V. OBIECTIVE GENERALE: 
• stimularea  interesului pentru cercetare, investigaţie prin noi forme de învăţare şi a 
curiozităţii faţă de fenomenele naturale, mediul înconjurător, lumea vie şi nevie din jur; 
• cunoaşterea unor aspecte ale lumii înconjurătoare; 
• sprijinirea elevilor în procesul de asumare de roluri şi responsabilităţi. 
 
   VI. OBIECTIVE SPECIFICE: 
a) privind elevii: 
• dezvoltarea capacităţilor de valorificare şi îmbogăţire a experienţei de viaţă prin accentuarea 
dimensiunilor afectiv-atitudinale, cognitive şi senzoriale; 
• manifestarea şi dezvoltarea curiozităţii şi interesului pentru mediul înconjurător, în 
anotimpul toamna; 
b) privind cadrele didactice: 
• familiarizarea învăţătoarelor cu metode noi de stimulare a interesului şi curiozitaţii micilor 
şcolari  faţă de fenomenele naturale; 
• abilitatea cadrului didactic de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în 
procesul de apropiere faţă de lumea vie şi nevie din jur; 
c) privind părinţii: 
• conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educarea propriilor copii; 
• conştientizarea  relaţiei cu şcoală-familie; 
 
 
VII. FINALITATEA  PROIECTULUI: 
• Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor; 
      ” Culori şi forme în cartea  toamnei ”; 
• Fotografii din timpul activităţilor derulate. 
•  “Albumul Toamnei”. 
• Acţiune în parteneriat cu părinţii: ,,Sărbătoarea toamnei’’; 
• “Dansul frunzelor ”; 
 
Bibliografie: 

 Lucica Buzenchi, Lecturile copilăriei, Editura Eduard, Constanţa, 2009 
 Charles Ghigna, Descoperă anotimpurile, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2017; 
 Rotraut Susanne Berner, Hoinari prin anotimpuri. Toamna, Editura Casa, Oradea, 2017. 
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CHIU ECATERINA VASILICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Culorile Toamnaei ,, 
CLASA/GRUPA: I  

CADRU DIDACTIC: CHIU ECATERINA VASILICA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANGHEL SALIGNY BANLOC  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
SCOPUL : Dezvoltarea capacității de a aplica cunoștințele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor 
ceva practic și util;  
Stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la caracteristicile 
acestui anotimp ;  
 
Obiective :   Relatarea frumuseților toamnei prin intermediul desenului,  
Identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse  
Resurse: materiale – foi de bloc, acuarele,paleta,pensule, creioane colorate,carioci,hârtie colortă, 
lipici, materiale din natură;  
Umane – 20 elevi, părinți ,colaboratori ;  
DURATA : 28 septembrie – 16 octombrie  
Activitatea 1. Creații  plastice ,,Copacii toamna ,,  
Obiective : Relatarea frumuseților anotimpului toamna prin pictură; 
                                    Redarea coloritului copacilor în acest anotimp;  
Durata : 2 ore  
Evaluare : realizarea unei expoziții , premierea celor mai reușite lucrări  
  Activitatea 2. - Colaje ,,Animale și plante în anotimpul toamna ,, 
                  
Obiective : Realizarea unor colaje din diferite materiale vizând caracteristicile plantelor și animalelor ;  
Durata : 2 ore  
 Evaluare : amenajarea ,,Colțului Toamnei ,,  
 
 
Creatii plastice  
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 2. Colaje   
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CIOBAN MIHAELA 

Tema activității: Curcubeul toamnei  
Clasa I A, “Ursuleţii curioşi” 
 Cadru didactic: Cioban Mihaela 
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 
ARGUMENT:  

Anotimpul toamna este un anotimp al bucuriei, un anotimp al fructelor gustoase şi al 
frunzelor multicolore. Pornind de la ideea de veselie şi încântare pe care paleta de culori a toamnei le 
aşază pe chipul şi-n sufletul oamenilor, le-am propus elevilor mei să participăm la o suită de activităţi 
în care “vedeta principală” va fi anotimpul TOAMNA.   
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

I-am lăsat pe copii să vină cu mai multe propuneri de organizare a acestor activităţi, 
permitându-le să identifice diverse modalităţi de ilustrare a caracteristicilor anotimpului TOAMNA.  

Astfel, noi am încercat să punem în aplicare ideile propuse de elevi: 
-atelier de pictură şi de creaţie pe tema “Frumuseţile anotimpului toamna”;   
- “Coşul bogăţiei şi al culorilor”;  

Elevii au adus de acasă câte un fruct sau o legumă specifice anotimpului toamna şi au 
prezentat caracteristicile acestora, modalităţile de utilizare, de preparare, precum şi beneficii aduse 
de consumul acestora. Unii copii au adus şi diverse borcănaşe din cămara lor personală: borcane cu 
gem, cu compot, cu zacuscă, murături etc. povestind colegilor cum s-au preparat acestea. 
- tema propusă de învăţătoare: Cum putem avea roade bogate şi sănătoase în propria grădină având 
grijă de mediu?  

Copiii au aflat că dacă vor să se bucure de roadele bogate ale toamnei trebuie să trăiască 
într-un mediu curat, sănătos, având grijă de natură şi protejând-o împotriva poluării. 
SCOPUL PROIECTULUI:  
Recunoaşterea caracteristicilor anotimpului toamna şi a schimbărilor care intervin în natură; 
Conştientizarea importanţei protejării mediului înconjurător; 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
- să denumească toate caracteristicile şi schimbările care apar în natură odată cu sosirea toamnei; 
- să redea caracteristicile anotimpului toamna prin realizarea unor picture şi colaje; 
-să prezinte beneficiile pe care le aduc fructele şi legumele care se coc toamna; 
- să prezinte modalităţile de utilizarea ale roadelor toamnei; 
- să conştientizeze importanţa protejării mediului; 
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CIOBANU RODICA NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: În împărăția toamnei 
CLASA: Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Ciobanu Rodica Nicoleta 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Plopii-Slavitești, județul Teleorman 
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice & Muzică și mișcare 
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi 
ARGUMENT: Culorile vii și calde ale toamnei ne încântă privirea și sufletul, astfel trebuie să observăm 
și să apreciem frumosul din natură în oricare anotimp. Elevilor trebuie sa li se cultive simțul 
esteticului încă de la cele mai mici vârste prin intermediul lucrărilor din cadrul orelor de Arte vizuale 
și abilități practice, a poeziilor și a cântecelelor. Astfel, prin crearea unui mediu estetizant, frumosul 
va acapara simțul estetic al copilului și îl va sensibiliza. 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, 
precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. 
Obiective: 
- descrierea schimbărilor care au loc toamna în mediul înconjurător; 
- realizarea corepondenței între culori, forme și obiecte ale mediului înconjurător; 
- utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea  unor fenomene naturale; 
- realizarea unor lucrări ce implică imaginație și creativitate. 
Rezursele materiale: imagini, cărți, albume, fișe de lucru, coli A4, creioane colorate, acuarele, 
filmulețe, videoproiector 
Resurse umane: 15 elevi 
Resurse temporale: 3 săptămâni 
Descrierea proiectului: 
 Proiectul s-a desfașurat pe perioada a trei săptămâni, timp în care am discutat și consolidat 
informațiile despre toate schimbările care au loc în anotimpul toamna: ce coc fructele și legumele de 
toamnă, începe să scadă temperatura, păsărele călătoare migreagă spre țările calde, frunzele verzi 
ale copacilor se prefac în culori variate: roșii, galbene, orange, maro și părăsesc coroara bogată a 
copacilor formând covoare viu-colorate și stufoase. 
 În cadrul lucrării finale, fiecare copil și-a desenat pe o coala A4 conturul palmei și o parte din 
antebraț, ceea ce a reprezentat conturul unui copac, apoi a colorat copacul prin intermediul tehnicii 
de desen și pictură numită dactilopictură. Astfel, lucrarea a fost executată doar cu ajutorul propriilor 
mâini și degete. În cadrul activității elevii au audiat și cântat cântecelele Toamna, Noul an de școală, 
Acum e toamnă, da! și Bate vântul frunzele. 
 La finalul activității, lucrările au fost postate în clasă și evaluate în cadrul Turul galeriei, astfel 
elevii au apreciat cele mai reușite și creative lucrări. 
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CIOBOTARU AMALIA 

TEMA ANUALA DE STUDIU : “Când, cum și de ce se întâmplă ?” 
TEMA PROIECTULUI : “Toamnă darnică” 
SUBTEMELE PROIECTULUI :. „Mândră toamnă”  
GRUPA: mijlocie 
DURATA: 1 săptămână  
CADRU DIDACTIC: CIOBOTARU AMALIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 
- Autocontrol și expresivitate emoțională; 
- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;  
- Activare și manifestare a potențialului creativ; 
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ;; 
- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare; 
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 
mediului apropiat. 
COMPORTAMENTE VIZATE:  
- explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic, 
burete etc.); 
- își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, 
melodii; 
- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă 
etc.; 
- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 
familiare; 
- exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate; 
- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri creative; 
- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; 
- demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 
volum; 
RESURSE:  

Materiale: albume, imagini, planşe, auxiliare, atlase, pliante, jetoane, puzzle, mulaje fructe, legume, 
joc de masă, fise de lucru, calendarul naturii, jetoane, material demonstrativ si marunt, foi de bloc 
de desen, acuarele, pensule, şevalete, pahare pentru apă,  beţişoare de unică folosinţă, creioane 
colorate , carioci, plastilină, planşete, planşe poveşti, calculator, slide-uri, casetofon, CD cu cântece, 
hârtie colorate, lipici, fişe de lucru, truse de construcţii, mingii, material textil - diferite culori, 
puzzle, videoproiector, trusa de constructii, cuburi din lemn, cuburi din plastic, trusa lego, trusa de 
gradinarit, rochita de zana toamnei, trusa de bucatar, aranjamente florale, costume carnaval. 

Umane: copii, părinţi, educatoare 

De timp: 1 săptămână 

 
 
 
 
METODE SI PROCEDEE: jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, 
povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia, 
explicaţia, modelarea, diagrama Venn etc. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
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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 acestui proiect să  răspundem interesului deosebit manifestat de preșcolari 
și nevoii de cunoștere, ajutându-i să înțeleagă: schimbarile din natura in anotimpul 
toamna,importanța legumelor și fructelor în alimentație, modul în care se consumă și se păstrează și 
cât de necesar este, atât pentru oameni, cât și pentru viețuitoare să-și facă provizii pentru iarnă. 
 
INVENTAR DE PROBLEME:  

CE STIU COPIII ? CE NU STIU SI DORESC SA AFLE ? 

- Vremea este racoroasa. - De ce cad frunzele ? 

- Ne imbracam mai gros. - De ce ploua ? De unde vine ploaia ? 

- Toamna cad frunzele. - Ce se intampla cu fructele si legumele ? 

- Toamna ploua si bate vantul. - Care sunt fructele de toamna ? 

- Toamna se coc fructele si legumele. - Care sunt florile de toamna ? 

- Fructele si legumele contin vitamine. - Care sunt legumele de toamna ? 

- Fructele si legumele le putem culege din gradini. - Care sunt lunile de toamna ? 

- Florile au un miros placut. - Cum putem cultiva fructe si legume ? 

 
Bibliografie: 

 „Curriculum pentru educație timpurie’, MEN, 2018 
 „Ghid pentru proiecte tematice”, Ed. DPH, București , 2008 
 D. Jeder, D.Răileanu, I. Alecsa, D.Vieriu, M.Handruc, O.Flocea, „Elemente de didactică aplicată 

în învățământul preșcolar”, Ed. DPH, București, 2017 
 L.Culea, A.Seșovici, F. Grama, M. Pletea, D.Ionescu, N. Anghel, „Activitatea integrată din 

grădiniță”, ED. DPH, București, 2008.  
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CIPRIAN-MIHAI ZECHERU 

MIHAELA STATE 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ QUESTFIELD                                                                      
CLASA: A V A 
CADRE DIDACTICE: CIPRIAN-MIHAI ZECHERU (limba și literatura română) și MIHAELA STATE (limba 
engleza) 

 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: TOAMNA PE ARIPI DE POEZIE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
1. Durata: 6 ore (3 ore pentru introducerea activitate și atmosfera necesară explorării + 3 ore pentru 
creație, editare și prezentare produs final); 
2. Obiectivele activității: 
Profesorii și-au propus ca până la finalul acestei activității, fiecare elevi să fie capabil să: 

- Identifice cel puțin 3 elemente de prozodie: vers, strofă, ritm, rimă; 
- Identifice cel puțin o figură de stil (personificare, epitet, comparație, repetiție, inversiune) și 

cel puțin două imagini artistice (vizuală, auditivă, olfactivă, tactilă); 
- Creeze câmpul lexical al cuvântului toamna cu cel puțin 5 cuvinte; 
- Formuleze (oral) câte o opinie (în 1-2 enunțuri) referitoare la versurile citite/audiate de poezii 

atât în limba engleză (haiku), cât și în limba română (catrenul); 
- Compună o primă variantă de haiku, respectiv catren; să editeze în urma integrării de 

feedback de la colegi și profesori, acolo unde este cazul; să aibă capacitatea de auto-evaluare 
în vederea revizuirii a unui aspect, cel puțin, din ciorna inițială; 

- Realizeze un produs vizual pentru a expune rezultatele clasei. 
3. Descrierea activității: 
     Încântați de frumusețea Doamnei Toamna și dornici să descopere noi modalități de a exprima 
ceea ce simt despre natură, elevii clasei a V-a, ai Școlii Gimnaziale Questfield din Voluntari, la 
prezentările susținute la Limba și literatură română, respectiv Limba și literatura engleză au descis, în 
cadrul orei de dirigenție, să aplice, în mici catrene și haiku-uri, cunoștințele acumulate, referitoare la 
poezie. 

Demersului profesorului de limba și literatura română, care a realizat, împreună cu elevii, o 
incursiune în ”elementele de prozodie”, i s-a alaturat și doamna diriginte, de limba engleză, care le-a 
propus o nouă modalitate de exprimare în poezie – Haiku. 

Încântați, copiii s-au apucat de treabă și, în fotografii puteți citi, cum - după 3 ore de 
explorare- au început să prindă contur frumoasele versuri în limba română și engleză. Fiind o 
modalitate deloc ușoară de exprimare, pentru preadolescenți, în a transmite modul în care percep și 
se raportează la lumea înconjurătoare și la frumusețea unui anotimp atât de complex, cum este 
toamna, elevii au trecut și prin etapele redactării. Au descoperit astfel, că poeziile citite și audiate 
presupun efort susținut: o primă ciornă ce urmează să treacă prin procese precum: editare, revizuire 
și reeditare până la momentul publicării. Au apărut astfel, replici precum: ”Nu mă gândeam că i-a 
fost atât de greu lui Eminescu” (Victor Urșeanu) și ”Credeam că este vorba doar despre inspirație și să 
te naști cu talent!” (Ana Maria Vlăduț). 
 Plimbările în curtea școlii ce au delectat îndeosebi văzul, pipăitul și simțul olfactiv, lecturile și 
vizionările legate de anotimpul toamna, ce au creat plusul de cunoștințe literare și nonliterare, cât și 
audițiile ”Toamna” interpretată de Tudor Gheorghe și ”Emoție de toamnă” (Nicu Alifantis) - au creat 
atmosfera sinestezică necesară pentru ca inspirația elevilor să poată explora lumea atât de diversă și 
de bogată a poeziei.  
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Din vârf de peniță, pornind de la simțurile concrete, copiii au revărsat în câmpiile paginii, 
armonia versurilor abstracte, reușind astfel să creeze un mic portal cititorului, pentru ceea ce simt ei 
față de rapsodia toamnei. 

 
4. Poze ale activității 

 

PRODUSUL  FINAL 

 

La finalul activității, toate poeziile au fost scrise pe frunze de diferite forme și culori și au fost 

îmbinate, astfel încât ele să încânte nu doar sufletul, ci și ochiul.  O toamnă plină de poezie! 
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CIULEI FLORENTINA 

TEMA  ACTIVITĂȚII:,,Ne jucăm cu Zâna Toamna,,  

GRUPA: Mare- Albinuțe 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preșc. CIULEI FLORENTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu PP CĂSUȚA CU POVEȘTI , PLOIEȘTI 
Tema anuală:,,Când,cum și de ce se-ntâmplă?,, 
Tema proiectului:,,Tomnă,toamnă darnică,, 
Tema săptămânii:,,Culorile și sunetul toamnei,, 
Tema activității:,,Ne jucăm cu Zâna Toamna,, A.I.(A.D.P+A.L.A+A.D.E) 
Mijloc de realizare:Joc didactic 
Tipul activității:Fixare de priceperi și deprinderi 
                                                   
                                                         DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 
A.D.P: -Întâlnirea de dimineață - ,,Bună dimineața,frunze,flori,legume și fructe ale toamnei!,,  
           -Tranziție - ,,Ploaia,, 
A.L.A1: -Bibliotecă - ,,Toamna-aspecte,, - citire de imagini 
           -Artă-,,Picături de ploaie,,-modelaj 
           -Joc de masă:,,Fructe, legume,flori de toamnă,,- mozaic 
A.D.E: -D.Ș. 1- ,,Ce știi despre anotimpul toamna?,,- joc didactic 
            -D.O.S 2- ,,Coronița toamnei,,- lipire 
A.L.A2:-,,Ghicește pe cine ai prins!,, - joc de mișcare 
            - ,,A,a,a, acum e toamnă,da!,, - cântec 
Moment organizatoric: se asigură condițiile optime desfășurării activității  
Captarea și orientarea atenției:se va realiza cu ajutorul broscuței Oac,care aduce la ușa grupei un 
coș cu ,,Darurile Toamnei,, , în care se află o scrisoare și  o pălărie a unei vrăjitoare,ce conține o 
altă scrisoare.Se citesc ambele scrisori,în care se spune că,Zana Toamna a fost închisă într -un 
castel. 
Anunțarea temei și a obiectivelor:copiii sunt  anunțați că e necesar să o elibereze pe Zană și că se 
vor juca un joc ,,Ce știi despre anotimpul toamna?,,.Ei își vor aminti caracteristici ale toamnei,vor 
identifica fructele,legumele și florile toamnei.  
Desfășurarea activității: 
Proba 1:,,Alege răspunsul corect!,,- copiii răspund unei ghicitori,apoi unor întrebări.La sfarșitul 
probei copiii primesc o cheie personalizată. 
Proba 2:,, Găsește umbra!,,-copiii descoperă roata fructelor și roata legumelor,pe care le vor 
învarti și vor identifica umbra a cărei imagine va fi indicată de săgeată.Sunt recompensați cu o altă 
cheie pe care o vor folosi la eliberarea zanei. 
Obținerea performanței:copiii dau răspunsul unei ghicitori apoi pregătesc un cadou pentru Zana 
Toamna, ,,Coronița,,,pe care o vor decora cu frunze ,fructe și legume.  
Proba 4: ,,Spune ce ai pipăit și ce ai gustat?,,-copiii extrag dintr-un coș fructe și legume fiind 
legați la ochi,identificandu-le cu ajutorul analizatorilor.   
Proba 5:,,Descoperă imaginea greșită!,,-copiii trebuie să elimine din fiecare șir,imaginea ce nu se 
potrivește anotimpului toamna.La sfarșitul probei mai primesc încă o cheie. 
Proba 6:,,Piramida toamnei,,-educatoarea le solicită copiilor să așeze la baza unei piramide, 
legume, apoi în mijloc fructe, iar în varf flori de toamnă.Copiii mai primesc o cheie.folosindu -le pe 
toate o eliberează pe Zana Toamna. 
Asigurarea retenției și a transferului:în încheierea activității,educatoarea îi îndrumă pe copii să 
desfășoare jocul de mișcare ,,Ghicește pe cine ai prins!,,  
Evaluarea activității:educatoarea le cere copiilor să identifice importanța consumării fructelor și a 
legumelor de sezon.Se realizează o expoziție a lucrărilor,apreciindu-se estetic  

Încheierea activității:se vor face aprecieri privind implicarea copiilor 
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COACĂ CRINA-ALINA 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
FIȘA PROIECTULUI 

COPACUL TOAMNA  
 

 
Propunător : Prof. pentru înv. primar COACĂ CRINA-ALINA 
Tipul de activitate:  Activitate la nivel curricular – concurs 
Competențe: să realizeze ,,Copacul toamna” 

Materiale : 

• Lipici; 

• Creion 

• Foarfece; 

• Coală de carton; 

• Hârtie colorată; 
 

Modalitate de utilizare : 
     Elevii trebuie să traseze și să decupeze copacul și frunze din hârtie colorată folosind culorile 
toamnei. 

Vor lipi copacul decupat pe coala A4. 
Folosind lipiciul, vor răspândi frunzele pe coala A4. 

Indicatori - realizare: 
1. Participarea elevilor din clasa a  II-a; 
2. Mape, album de fotografii cu activitatea realizată; 
3. Postarea pe pagina de Facebook a şcolii 
 
Evaluare:  

- 4 copii au câștigat concursul 
 

Lecţii învăţate: 
Elevii și-au format deprinderea de a trasa, decupa și lipi.  Ei şi-au format atitudini pozitive care 
vizează respectul faţă de mediul înconjurător.   
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CONSTANTIN SĂNDICA 

TEMA ACTIVITĂȚII : ”Tufănica și crizantema”-observare 
GRUPA :Mare-Fluturașii 
CADRU DIDACTIC : Prof. Constantin Săndica 
UNITATEA ȘCOLARĂ :Grădinița cu Program Prelungit ”Junior”-Slobozia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 
           Copiilor așezați  în careu deschis ,în fața meselor de lucru, li se prezintă un colet surpriză primit 
de la Zâna Toamnă.Coletul conține două vaze cu flori-una cu crizanteme,alta cu tufănele și o 
scrisoare prin intermediul căreia copiii sunt rugați să analizeze cele două flori cu mare atenție,să 
rețină părțile componente și să stabilească asemănările și deosebirile dintre ele .Pentru munca 
depusă ei vor fi recompensați cu  floare la alegere ,pe care o pot lua acasă,sau o pot îngriji la 
grădiniță . 
Fiecare copil va primi câte o crizantemă şi tufănică . 
În prealabil, se  face o analiză liberă a florilor: 
-observarea asemănărilor:rădăcină,tulpină,frunze, flori 
-observarea deosebirilor:culoare, număr de flori pe tulpină. 
Copiii observă ,pipăie , miros şi clasifică tufănelele şi crizantemele. 
Dirijarea învăţării se va face cu ajutorul întrebărilor: 
-Ce sunt acestea? 
-Unde cresc crizantemele? 
-Dar tufănelele? 
-În ce anotimp înfloresc? 
-Ce fel de  flori sunt ? 
 Vor observa comparativ  la cele două plante:rădăcină , tulpină, frunze, flori și se stabilește rolul 
fiecărei părți componente :rădăcina-fixează planta în pământ,tulpina -conduce substanțele nutritive 
și susține floarea,etc. 
Sinteza parţială 

- Ce culoare au florile? 
- Cum sunt florile ca mărime? Mai mari sau mai mici decât alte flori? 
- Cu cine seamană floarea crizantemei? 
- Ce formă are? 

 Florile crizantemelor au culoarea albă, galbenă si mov. 
Crizantemele au florile mult mai mari decât alte flori. 
Ele au forma rotundă si seamănă cu un ghem, sau cu un bulgare de zapada. 
 - Tufănelele  au flori multe, mici sub formă de bucheţele, de culoare alb, roz, maroniu şi mov . 
Pentru a realiza sinteza finală se folosește diagrama venn unde se notează asemănările și deosebirile 
între cele două plante. 
            În incheierea activității copiii vor desena florile preferate . 
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CORCODEL  MARIANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: FRUCTE  ȘI LEGUME BUCLUCAȘE 
CLASA/GRUPA: A V–AI 

CADRU DIDACTIC: CORCODEL  MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNĂRII,, MOLDOVA NOUĂ 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Discuții despre importanța consumului de fructe și legume proaspete, modalități de prezentare și 
gătire originale care să le facă atractive pentru consum. 
 
Atelier de lucru: Activitate practică: realizarea unor ,,figurine naturale,, din fructe și legume     
proaspete. 
 

• Prezentare de preparate culinare , atractive din punct de vedere  vizual , care să stimuleze 
dorința de a consuma legume mai puțin preferate de către copii. 

 

• Prezentarea proprietăților nutritive ale unor fructe și legume. 
 
 

• Elevii au realizat  diferite figurine din fructe și legume. Extinderea activității a vizat 
înțelegerea proprietăților nutritive ale fructelor și legumelor, importanța vitaminelor și a 
mineralelor pentru buna funcționare a organismului. 

 

• Proiectul a vizat și cunoștințe despre cunoașterea mediului, formarea de deprinderi motrice 
care au dus la realizarea obiectivelor propuse. 

 

• Cu ajutorul părinților, elevii au propus rețete de preparare ale unor legume care să le facă 
atractive pentru consum. 

 
 
 
figurine 
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Figurine rețete culinare 
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COROBAN IOANA FLORENTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Provizii pentru anotimpul rece” 

CLASA/GRUPA: mijlocie - Ștrumfii 

CADRU DIDACTIC: Coroban Ioana Florentina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P. Palatul Fermecat, structura Grădinița Cu Program Săptămânal 
Nr. 2, Arad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Tema anuală „Când, cum și de ce se întâmplă?” 
Tema săptămânală „Dulceața toamnei” 
Am desfășurat în cadrul activității integrate „Provizii pentru anotimpul rece” un joc didactic 

„Pune în borcan!” - joc care stimulează  dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor despre fructe 
și legume de toamnă (activitate de cunoașterea mediului), apoi am realizat și o activitate practică în 
care am realizat borcane cu compot și murături (activitate practic- gospodărească). 
La întâlnirea de dimineață, copiii au fost întâmpinați de educatoare care le-a dăruit un fruct sau o 
leguma specifică toamnei. Copiii și educatoarea s-au salutat folosind expresia: „Bună dimineața, 
toamnă bogată!”.  

A avut loc momentul de înviorare, desfășurat cu ajutorul unor exerciții de gimnastică. „1, 2, 
3, DACĂ VREI!” 1, 2, 3,  1, 2, 3,  ( cu braţele la spate se calcă în ritmul rapid al număratului)/Hai la 
mine dacă vrei; ( cu palmele şi degetele răsfirate se face îndemnul )/1, 2, 3,  1, 2, 3 , /Bate palma dacă 
vrei; ( copiii bat palma unul cu altul)/1, 2, 3,  1, 2, 3, /Fundulețul dacă vrei; ( se mişcă funduleţul )/1, 
2, 3,  1, 2, 3,  /Te întorci tu dacă vrei; ( se face o întoarcere rapidă)/1, 2, 3,  1, 2, 3,  /Eşti pitic acum de 
vrei; ( se face o lăsare în poziţie de pitic cu palmele pe covor)/1, 2, 3,  1, 2, 3 , /Faci şi nani dacă vrei; ( 
se întind pe covor cu capul pe palme)/1, 2, 3,  1, 2, 3,  /Să dansăm acum de vrei; ( se iau de mâini şi se 
învârt)/1, 2, 3,  1, 2, 3, /Hai pe scaun dacă vrei; ( se întorc unul după altul şi se așează pe scaun). 

Noutatea zilei a fost anunțată de educatoare citind un mesaj de la un greieraș care e 
îngrijorat că în curând vine iarna și el nu a reușit să își facă provizii suficiente.  

Prin tranziția: „Pică ploaia pe burlane, / Pic, pic, pic! / Cad castane dolofane, / Poc, poc, poc! / 
Cârâie în pom o cioară, / Cârrr, Cârrr, Cârrr! / Vai! Ce frig este afară! / Bârrr, bârrr, bârrr! Se face 
trecerea la calendarul naturii, în care se anunță anotimpul (toamna), caracteristicile specifice 
acestuia, schimbările ce au loc în natură, activitățile oamenilor și a animalelor în această perioadă. 

În continuare copiii sunt invitați să se joace un joc didactic „Pune în borcan!”. Prin acest joc 
copiii își însușesc cunoștințe despre fructe și legume care se coc și se culeg în anotimpul toamna. Vor 
avea jetoane cu fructe și legume de toamnă pe care le vor sorta după gust, miros, formă, culoare și 
mărime. 

Apoi va trebui ca fiecare copil să realizeze două borcane: unul cu compot din fructe și celălalt 
cu murături din legume. Vor avea la dispoziție, ca materiale: imagini cu borcane, jetoane cu fructe și 
legume de toamnă, lipici, creioane colorate. 

La finalul activității se va realiza evaluarea și autoevaluarea lucrărilor prin metoda - turul 
galeriei. Toate borcanele cu numele pe ele vor fi expuse pe niște rafturi astfel încât toți copiii să le 
vadă cu ușurință. După ce le-au observat, le analizează ținând cont de criteriile: corectitudine și 
acuratețe. Copiii sunt încurajați să aleagă lucrări despre care să vorbească, să le evalueze și să le 
ofere câte o ștampilă. 

În semn de recunoștință pentru munca pe care au depus-o, preșcolarii sunt premiați cu câte 
un bol de salată de fructe, ca gustare, între mese. 
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Sortarea jetoanelor în funcție de criteriul dat.                                 

                                                

Realizarea borcanului cu murături.                                   Realizarea borcanului cu compot. 

 

 

                                                           

                                                   Lucrările copiilor la finalul activității. 
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COSTEA GEORGETA 

Exemplu de bune practici la biologie – “Portofoliul – Bioritmuri sezoniere la plante (vara / 

toamna)” 

Prof. Costea Georgeta - Scoala Gimnaziala Nr. 124 / I. G. DUCA 

În natură plantele sunt întâlnite în toate mediile de viață: terestru, acvatic, aerian. Ele își 

desfășoară ciclul de viață sub influența factorilor de mediu. În cursul evoluției  plantelor, acestea au 

fost supuse marilor variații ale factorilor abiotici. Pentru a supraviețui, plantele și-au modificat în 

timp structurile, forma organelor și înfățișarea, aceasta reprezentând adaptarea lor la mediul de viață 

. Modificările factorilor abiotici (lumina, temperatura, umiditate etc.) determină schimbări în 

fizionomia și activitatea viețuitoarelor, deci și a plantelor. Ritmurile biologice ale plantelor sunt 

determinate de variațiile produse de alternanța zi-noapte, numite variații diurne (circadiene) și de 

variațiile produse de alternanța anotimpurilor, numite variații sezoniere. 

Aceste variații sunt studiate de către elevii de clasa a V a, la biologie, pot fi observate print-

un proiect pe care elevii îl deruleaza pe parcursul anului școlar.  

Tema portofoliului pe care eu am realizat- o cu elevii mei a fost “Studierea unor plante pe 

parcursul anului”, observând schimbările produse la nivelul lor. Elevii au fost rugați să își aleagă câte 

o plantă, la care pot ajuge ușor (de câte ori vor considera necesar) și să reallizeze fotografii. Pe o fișă 

de observație  vor nota informații legate de denumirea plantei, perioada în care înfrunzește, face 

fructe sau când îi cad frunzele. 

Mai jos vă  prezint modelul fișei de observație pe care au completat-o și câteva fotografii 

realizate de elevii mei în două anotimpuri – vara și toamna – pentru câteva plante alese de ei. 

Model - Fișă de observație: 

 

Denumire plantă 

planta 

 

Perioada în care 

înfrunzește 

Perioada în care face 

fructe 

Perioada în care îî cad 

frunzele 

Trandafir    

Clematite    

Cireș    

Vișin    
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Trandafir – vara      Trandafir - toamna 

                                                    

Clematite – vara                                                                  Clematite - toamna 

 

    

Cires – vara      Cireș - toamna 
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Visin – vara      Vișin – toamna 

 

 

Bibliografie: 

1. Cogălniceanu, Dan, “Ecologie și protecția mediului”,  MEN – Proiect pentru învățământ rural, 

2007 

2. Badea, T., Geamana, N. A, Nituleac, M, “Biologie”, clasa a Va, Editura Aramis, 2017. 
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COSTIN ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna minunată în literatură şi artă  
CLASA: a IV-a  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Costin Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 1, localitatea Independenţa, judeţul Galaţi 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 

Activitatea, a avut ca scop, stimularea imaginaţiei, creativității şi gândirii critice, dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare, manifestarea interesului pentru scrierea creativă, valorificarea 
potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin desfăşurarea activităţilor artistico- plastice şi practice.  

Pe parcursul unei săptămâni , în cadrul orelor de limba română, elevii au realizat, apoi au 
scris, în aplicaţia Wordart, texte în versuri( cvintete) cu tema “Toamna”.  

Orele de științe ale naturii au fost prilej de a ne bucura de natură în toată splendoarea ei, de 
a o analiza, admira, iar în orele de abilități practice fiecare elev și-a valorificat potențialul creativ. 

Fiecare lucrare realizată la ora de arte vizuale şi abilități practice a fost completată de cvintet 
şi, împreună, au fost expuse pentru a fi admirate şi de alţi elevi a şcolii. 
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CRISTUREAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Bookătărim povești cu dovleci” 

CLASA:  a II-a A 

CADRU DIDACTIC: CRISTUREAN DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Obiective propuse: 
-să cunoască importanţa  și beneficiile dovleacului asupra sănătății fizice a omului; 
-să asimilieze cunoștințe despre părțile plantei, modul deînmulțire; 
-  să înveţe cântece specific temei; 
- să manifeste imaginatia creatoare privind subiectul tratat în desene, pictură, activități matematice , 
in confectionarea de măști tematice; 
-să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse 
 
Metode şi tehnici de lucru: explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, povestirea, munca 
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 
 Forme de organizare: frontal, individual 
Materiale folosite: computer, dovleci, manual CLR ,MEM,demicarton, foarfecă, lipici, ace de 
siguranță,pahare de plastic, baloane, costume, poezii, cântece 
 
Descrierea activității:  
          În data de 12 octombrie 2020 , elevii Clasei a II A au participat la activitatea tematică 
,,Bookătărim povești cu dovleci”, care a constat în desfășurarea unor activități demonstrative, 
menite să marcheze importanța și beneficiile dovleacului pentru sănătatea fizică și morală a copiilor, 
în detrimentul ,,dovleacului de Halloween”, o sărbătoare de import care câștigă tot mai mult teren în 
ultimii ani, în țara noastră. Dovleacului sculptat hidos, menit să înfricoșeze, să ducă cu gândul la 
creaturi malefice, i-a luat locul Dovlecelul vesel, care a fost prezent pe parcursul orelor de curs. 
           Pe parcursul unei zile de școală ( 4 ore), s-au derulat activitățile: 
1.Comunicare în limba română 
     Vizionarea filmulețului ,,Povestea celor 10 dovlecei”, dezbatere ( pe baza unei hărți tematice, 
adaptate vârstei copiilor) privind visele pe care un copil le are, privind țelul în viață, cărora le dau glas 
cei 10 dovlecei ai unui fermier, transformate în realitate de copilul fermierului și tatăl acestuia, care 
asistă la discuția lor.  
   
2. Matematică și explorarea mediului 
,,Ciclul de viață al dovleacului”-  
-actualizarea cunăștințelor despre părțile plantei; 
-observarea unor semințe de dovleac; 
-vizionarea unui material Power Point despre ciclul de viață al dovleacului, beneficii ale acestuia 
asupra sănătății fizice; 
-completarea unei diagrame tematice, în caiet, prin decupare și colaj; 
    Audierea cântecului ,,Dovleceii veseli”, urmată de o paradă a copiilor, îmbrăcați în costume de 
dovleac. 
  3 Dezvoltare personală 
 ,,Cine sunt eu?” 
     -Realizarea  și completarea unei fișe de autocunoaștere, sub forma unui dovlecel 
     -Exerciții de comunicare, prezentare, intercunoaștere 
  4. Arte vizuale și abilități practice 
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,,Mască de dovleac” –confecționarea unei măști sub formă de dovleac, prin trasarea după contur, 
decupare, asamblare; 
-jocuri sportive în sala de clasă: ,,Ștafeta dovleceilor”,  ,,Sparge balonul!”, ,,Pumpkin bowling”                  
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CUCOŞ SANDA - MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Reactualizarea unor reguli ale scrierii funcţionale dobândite în anul 

şcolar anterior - Biletul 

CLASA/GRUPA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Cucoş Sanda - Monica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 145, Sector 2, Bucureşti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
      -    Elevii au redactat bilete de mulţumire şi de informare adresate Zânei Toamna,    
           respectând regulile de scriere corectă, cursivă, lizibilă şi îngrijită, semnele de  
           punctuaţie, precum şi elementele specifice ale biletului (data, formula de adresare,  
           mesajul transmis, formula de încheiere şi semnătura).  

- Elevii au decupat câteva frunze din hârtie colorată, pe baza şabloanelor date; au formulat, 
apoi, un mesaj de bun venit adresat toamnei, scriind câte un cuvânt al mesajului pe fiecare 
frunză. 

- Biletele şi mesajul au fost ataşate decorului din clasă care o întruchipează pe Zâna Toamna 
(portret realizat în ora de Arte vizuale şi abilităţi practice). 

- A fost organizat şi un concurs de recitări – poezia ,,Toamna” (Demostene Botez). 
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DAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: FRUNZE BĂTUTE DE VÂNT - PICTURĂ 
GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: DAN DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP 36 TIMIȘOARA 

 
FRUNZE BĂTUTE DE VÂNT  

DEC – Pictură 
 

• Șablon 

• Acuarele 

• Pensulă 

• Pahar cu apă 
Voi  face captarea atenției  printr-o  scurtă  conversaţie  cu  copiii : 
 Este  toamnă,  soarele  ne  trimite  razele  lui  blânde  şi  aurii,  natura  ne  răsplăteşte  cu  darurile  
sale;  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  într-un  tablou,  vreţi  ? 
 
Anunţarea temei se face direct. Astăzi veți picta Frunze bătute de vânt. 
Se prezintă modul de lucru și fișa model. 
Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii (cântecul Degeţelele). 
 
Cântecul degeţelelor 
 
 Degetul mare pleacă la plimbare 
 Arătătorul duce bastonul  
 Mijlociul duce pardesiul  
 Inelarul duce geamantanul   
 Iar degetul mic, pentru că e mic, 
Duce un covrig. 
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DEC – FRUNZE BĂTUTE DE VÂNT - Pictură 
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DĂSCĂLAȘU MARIANA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă în culoare și cuvinte  

 

CLASA/GRUPA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Dăscălașu Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Un element fundamental în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere îl constituie creativitatea. Astăzi 
mai mult ca oricând , creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, una dintre 
premisele esenţiale ale performanţei. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a 
şcolii contemporane. Stimularea creativităţii se poate realiza printr-o susţinută şi elevantă pregătire a 
spiritului critic , a receptivităţii faţă de nou, pasiunea pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile 
fiecăruia.  

SCOP : Observarea schimbărilor din natură în anotimpul toamna așternute în culoare și cuvinte 

OBIECTIVE : 

❖ Observarea schimbărilor petrecute în natură în această perioadă așternute în compoziții 
plastice și cvintete; 

❖ Colectarea unor materiale naturale necesare orelor de abilităţi practice, cum ar fi: frunze de 
diferite mărimi, nuanţe, petale de flori ; 

❖ Stimularea elevilor de ocrotire a mediului înconjurător.                            
REZULTATE AŞTEPTATE : 

• Dezvoltarea creativităţii prin realizarea unor compoziții plastice și realizarea de cvintete; 

• Educarea simţului civic de ocrotire a mediului înconjurător. 
REZUMATUL ACTIVITĂŢII : 

        Elevii au descris fenomenele naturii și schimbări ale naturii observate în perioada septembrie – 

octombrie, apoi au citit versuri selectate de ei despre toamnă. Au recunoscut culoarile predominante 

în această perioadă în natură cât și în culorile legumelelor și fructelor acestui anotimp. S-a discutat 

apoi despre importanţa legumelor şi fructelor din alimentaţia omului, dar și cum ocrotim natura în 

acest anotimp exemplificând cu ocrotirea florilor, a copacilor din grădinița din fața blocului, lucrările 

care sunt derulate de oamenii specifice acestui anotimp. 

          Elevii au realizat compoziții plastice în timpul orei de arte surprizând cât mai frumos acest 

anotimp, dar și câteva cvinte despre toamnă, acest anotimp plin de lumină și darnic cu oamenii 

hanici. 

EVALUARE  

• Expoziție cu cele mai reușite lucrări, prin metoda turul galeriei în colțul tematic al clasei 
cu tema ,, Toamna în culoare și cuvinte”. 
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Toamna  
Bogată, darnică, 

Culegând, strângând, scriind, 
Toamna un anotimp darnic. 

Anotimp  

Toamna, 
Frumoasă, colorată, 

Așternând, animând, trecând, 
Toamna cu alai bogat. 

Zână  

Toamna, 
Minunată, harnică, 

Aducând, colorând, zburând, 
Toamna a fermecat natura. 

Doamna  

Toamna, 
Fermecată, ploioasă, 

Căzând, arucând, mirosind, 
Toamna așterne covorul colorat 

Rapsodie  

Toamna , 
Rară, galbenă 

Adunând, trezind, colindând, 
Toamna ne părăsesc păsările. 

Dor   

Toamna, 
Strălucitoare, gureșă, 

Cântând, sunând, cărând, 
Toamna adună strugurii podgoriilor. 

Poveste  
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DASCĂLU SILVIA 

RAPSODII   DE TOAMNĂ 

CADRU DIDACTIC:  DASCĂLU SILVIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33, GALAŢI 
CLASA  I B 
TEMA ACTIVITĂŢII : FRUMUSEŢILE TOAMNEI 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : 
            ,,Toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare,,  
                                                                                                     Albert Camus 
             Anotimpul care inspiră, îmbogăţeşte şi îndeamnă la visare şi creaţie este toamna . Ea 
dăruieşte  recolte bogate, panorame deosebite şi emoţii plăcute. 
            Activitatea ,,Frumuseţile toamnei,, a debutat cu  cântecelul ,,A venit pe dealuri toamna,, 
însoţit de un filmuleţ. În cadrul unei  conversaţii tematice micuţii au dat dovadă că deţin numeroase 
informaţii specifice anotimpului amintit şi au completat un aritmogrif pornind de la cuvântul toamna. 
             Elevii au realizat individual pictura ,,Copacul toamna,, şi lucrarea, ,,Vietăţi din frunze,,, pe un 
fundal muzical specific, cântece de toamnă din repertoriul clasei . 
              În cadrul momentului de pictură şcolarii au schiţat trunchiul şi crengile copacului  prin 
conturul palmei şi au  împodabit ramurile cu frunze şi fructe în culorile toamnei.  
              Micuţii au realizat lucrarea ,,Vietăţi din frunze,, după ce au admirat diverse produse model şi 
au luat la cunoştinţă etapele şi tehnicile de lucru. 
             Activitatea s-a încheiat cu expoziţia lucrărilor pentru a pune în evidenţă creativitatea, talentul 
artistic al elevilor şi frumuseţile toamnei în clasa noastră. 
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DEMETER   AURELIA 

 
PROIECT INTERDISCIPLINAR 
1.TEMA: TOAMNĂ-TOAMNĂ HARNICĂ, 
2.PROF.ÎNV.PRIMAR DEMETER   AURELIA, SCOALA GIMNAZIALA BĂNIȚA 
3. ARIA CURRICULARĂ/ DISCIPLINA: Arte vizuale și abilitati practice;Muzică și mișcare 
4. STRUCTURA PROIECTULUI: 
COMPETENȚE GENERALE: 
- realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse; 
- receptarea repertoriului de cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical;  
- raportarea spontană la muzică prin intrmediul propriilor abilități creative . 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
- descoperirea utilității obiectelor realizate prin efort propriu; 
- cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de text; 
- executarea unui dans cu mișcarea repetată pe un cântec simplu. 
5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI: 
Elevii urmăresc aspecte generale despre anotimpul toamna, fenomene ale naturii, munca și 
activitatea oamenilor, a viețuitoarelor, fantezia și culoarea din jurul lor. 
6. CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:  
Arte vizuale și abilități practice *-* ’’Frunze colorate ’’  ’’Festivalul Toamnei’’; 
Muzică și mișcare (MM): *-* cântec: ’’A,a,a, acum e toamnă da!’’;  ’’Bate vântul frunzele’’; 
7. ELEMENTE CHEIE:  
* Întrebări cheie: *-* Ce rol au fructele și legumele în alimntația oamenilor?; *-* De ce cad frunzele?; 
8. EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE: 
* Experiența concretă:  *-* Observarea fructelor și legume,fenomene ale naturii. 
* Observare reflectivă:  *-* Rolul consumuli de fructe și legume; 
9. EVALUARE: formularea unor răspunsuri logice, analiza răspunsurilor, analiza mișcărilor, 
valorificarea experienței personale, analiza tehnicii de lucru.  
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DIACONU GEORGIANA COSMINA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Peisaj de toamnă” 
CLASA/GRUPA: Mare „A” 
CADRU DIDACTIC: Diaconu Georgiana Cosmina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N. Slobozia Bradului, Jud. Vrancea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Toamna este anotimpul în care natura trece de la o stare plină de viață, unde vremea devine din ce în 
ce mai rece, mai apăsătoare, peisajele naturii se schimbă din culorile calde și deschise, pline de viață, 
în culori specifice  acestui anotimp (roșu, maro, galben, portocaliu), copacii încep să intre în starea de 
adormire, frunzele cad, preschimbându-se într-un covor care învelește întreg pământul, parcă 
pregătindu-l pentru un anotimp mai rece.  

În urma desfășurării activităților cu privire la schimbările ce apar o dată cu apariția anotimpului 
toamna, ne-am propus să transpunem caracteristicile anotimpului și pe hârtie. Am văzut că 
anotimpul toamna ne aduce ploi și frunze colorate, de aceea am ales să realizăm o activitate practică, 
de lipire și desen liber. Fiecare copil a desenat pe o coală de hârtie mai mulți copaci, în vederea 
realizării unui peisaj, caracteristic anotimpului toamna, pe care i-au decorat cu frunze, formând și pe 
jos un minunat și colorat covor de frunze. Apoi fiecare a lipit dischete pentru a forma norii, din care 
curgeau picături de ploaie, realizate din boabe de orez, pe care mai apoi le-au colorat, folosind 
cariocile. Am avut grijă să lucrăm ordonat, curat și să nu depășim spațiul de lucru (coala albă). Copiii 
au fost încântați și s-au bucurat atunci când au realizat lucrările și mai ales de faptul ca pot desena 
singuri. Toți copiii au fost apreciați pentru munca depusă.  

În urma acestei activități, preșcolarii au învățat că frunzele în anotimpul toamna își schimbă culoarea 
și se aștern pe pământ, iar picăturile de ploaie reprezintă încărcătura norilor, fiind una dintre 
caracteristicile anotimpului toamna. 
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DINDIRI  CARMEN 

TEMA   ACTIVITĂȚII:  ,,FRUMUSEȚEA  TOAMNEI” 

CLASA:                          a II-a  

CADRU DIDACTIC:       Prof.înv.primar Dindiri  Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala  Gimnazială  Deveselu, jud.OLT 
              TOAMNA este o zână bună a belșugului, a bucuriei, a fericirii! 
               În fiecare an,acest anotimp ne fascinează cu formele și diversele lui culori. 
Acest spectacol al naturii aduce în sufletul fiecărui OM bucurie și emoție,iar noi,dascălii, avem 
menirea de a-i învăța pe elevii noștri să observe frumusețile naturii,astfel încât rațiunea să 
armonizeze cu sensibilitatea. 
SCOPUL  ACTIVITĂȚII: Consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la caracteristicile anotimpului 
TOAMNA. 
OBIECTIVE: Dezvoltarea aptitudinilor aplicative și artistice 
                      Formarea simțului și gustului estetic 
                      Stimularea imaginației creatoare 
                      Formarea capacității de a integra frumosul în viața personală 
RESURSE: Hârtie,carioci,planșe de colorat,imagini din natură,computer,prezentare PPT 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
           Activitatea a avut loc în data de 19 octombrie 2020,în cadrul orei de Arte vizuale și Abilități 
practice-AV AP, fiind integrate și elemente de Comunicare în limba română-CLR și de Muzică și 
mișcare-MM.  Etapele de desfășurare au fost: 
-Vizionarea unui PPT despre toamnă.Au fost evidențiate:lunile anotimpului,denumirile lor 
populare,florile și fructele toamnei,muncile desfășurate în grădini și ogoare,îmbrăcămintea specifică 
acestui anotimp,sărbătorile tomnatice.S-a discutat despre bogățiile toamnei:     fructele și legumele. 
-Toamna-cântec și poezie. Elevii au audiat cântece despre toamnă și au recitat poezii legate de acest 
anotimp. 
-Colorarea unor planșe cu fructe și legume,decuparea unor imagini din natură. 
-Realizarea panoului:,,Frumusețea toamnei” 
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DINU DANA-ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Chipul Zânei Toamna”  
CLASA/GRUPA: Grupa Mijlocie ,,Albinuțele” 
CADRU DIDACTIC: Dinu Dana-Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Nr.187 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
 Împreună cu preșcolarii grupei mijlocii Albinuțele au hotărât să realizăm o activitate în 
cadrul domeniului experiențial Estetic și creativ, categoria de activitate artistico-plastică. Tema 
activității a fost Chipul Zânei Toamna, mijlocul de realizare pictură iar tipul activității formare de 
priceperi și deprinderi. 
 Activitățile specifice domeniului Estetic și creativ sunt unele dintre cele mai îndrăgite 
activități de către copii. Prin aceste lucrări copilul se exteriorizează, își prezintă trăirile interioare și își 
exprimă practic atitudinile. 
 În cadrul momentului organizatoric s-au asigurat condițiile necesare desfășurării 
activității. 
 Reactualizarea cunoștințelor s-a realizat pe baza conversației euristice dintre educatoare 
și preșcolari referitoare la aspectele caracteristice anotimpului toamna.  
 Captarea atenției s-a realizat prin prezentarea unui personaj surpriză, Zâna Toamnă, care 
a dorit să asiste la desfășurarea activității, ulterior albinuțele fiind anunțate de tema activității pe 
care o vor desfășura. 
 Dirijarea învățării a debutat cu prezentarea și analiza modelului educatoarei. În cadrul 
explicării și demonstrării modului de realizare al lucrării s-a insistat pe tehnica de lucru și pe criteriile 
de reușite. Înainte de a începe realizarea lucrării, preșcolarii au fost rugați să execute câteva exerciții 
pentru încălzirea mușchilor mici. 
 După ce le-au fost explicați pașii care trebuie urmați în realizarea lucrării, preșcolarii au 
lucrat tema, menționându-le să ceară ajutorul în caz de nevoie. Pe parcursul activității am repetat 
copiilor să lucreze ordonat și curat,păstrând aspectul estetic al lucrării. Am urmărit modul de lucrul al 
fiecărui copil și am intervenit în cazul în care aceștia au avut nevoie de ajutor. 

 După finalizarea lucrării, am recurs la turul galeriei, pentru evaluarea și 
autoevaluarea lucrărilor copiilor. Albinuțele au fost încurajate să numească lucrarea care le-a plăcut 
cel mai mult și să precizeze criteriile de reușită care au fost respectate în cadrul lucrării alese de ei. 

Încheierea activității a constat în înmânarea unor stimulente în formă de frunzulițe. S-au 
făcut aprecieri verbale generale și individuale asupra modului de desfășurare a activității. 
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DOBRE ZOICA  

BOSOI CAMELIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Provocările toamnei  
GRUPA: Mare (Îngerașii) 

CADRE DIDACTICE:  Prof. Dobre Zoica /  Prof. Bosoi Camelia 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Grădinița cu P.P. Scufița Roșie, Ploiești 
DIRECTOR: Prof. Ene Magdalena 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:  
 Activitatea realizată în data de 12 octombrie 2020  face parte  din calendarul de activități 
cuprins în Proiectul Educațional nr. 614 / 15.09.2020, Împreună noi lucrăm, pe copii să-i educăm!,  
proiect realizat în parteneriat cu Comitetul Reprezentativ al Părinților de la grupă și cu sprijinul 
conducerii unității de învățământ. 

Ziua  debutează  cu Întâlnirea de dimineață prin intermediul unui joc de spargere a gheții Aș 
mânca un fruct de toamnă care se numește... după care se trece la activitățile pe centre de interes 
astfel: 
Artă-Tablou de toamnă, unde preșcolarii dau frâu liber imaginației și realizează prin tehnica picturii 
lucrări originale; 
Ştiinţă-Provocări de toamnă, unde preșcolarii descoperă curiozități, aspecte inedite legate de 
comportamnetul unor animale în anotimpul toamna; 
Bibliotecă-Broșuri cu activități „Toamna și frunza colorată”, „Toamna și ariciul politicos”, „Toamna și 
veverița darnică”, preșcolarii audiază scurte povestioare, după care rezolvă sarcinile din broșură. 
 Cu ajutorul tranziției - joc ștafetă, Cine adună mai multe castane/ ghinde? se trece la  
activitățile pe domenii experiențiale: 
 Domeniul Ştiințe  – Ce știu despre toamnă?– convorbire 
 Domeniul Om și Societate – Dovleacul zâmbitor – activitate practică 
Scopul activităţii: 

• Dezvoltarea capacității de cunoaștere și explorare a mediului înconjurător, precum și 
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia; 

• Sistematizarea cunoștințelor copiilor despre anotimpul toamna.  
Noutatea zilei o constituie descoperirea elementului-surpriză ,,Provocările toamnei”- 

cartonașe cu diverse întrebări, solicitări, curiozități,  care se realizează prin transferul secvențial de 
cunoștințe, priceperi și deprinderi pentu rezolvarea unor situații problemă, prin antrenarea copiilor 
în experințe noi de învățare.            

 Prin intermediul jocului muzical- Ploaia, copiii vor fi ghidați către discuții aprofundate Ce mai 
știu despre toamnă – convorbire, în cadrul Domeniului Cunoașterea mediului.  Aici preșcolarii vor 
descoperi curiozități, aspecte caracteristice anotimpului, vor realiza tablouri de toamnă folosind 
culorile specifice acestui anotimp, vor pune întrebări și vor răspunde la întrebări alternativ. 
Activitatea practică propusă în cadrul Domeniului Om și Societate- Dovleacul zâmbitor, îi va ajuta pe 
copii să își dezvolte imaginația și creativitatea prin decorarea dovleacului într-un mod inedit cu 
elemente pregătite dinainte chiar de ei, participând în final la un concurs, Cel mai haios dovleac. Ziua 
se încheie  prin executarea de către copii a unui moment de euritmie Dansul frunzelor, pe muzica lui 
Chopin, Spring Waltz. 

 Ca mijloc de realizare, întreaga zi s-a desfășurat în manieră integrată. 
Strategiile didactice au cuprins metode și procedee precum învățarea prin descoperire, 

conversația, explicația, problematizarea, munca independentă, jocul, iar ca elemente de joc, surpriza, 
aplauzele, mânuirea materialelor, recompensa, diplome. 
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Resursele materiale utilizate au fost variate, de la planșe cu imagini, cubul, coșul toamnei, 
creioane colorate, dovleci, clopoțel, până la calculator, videoproiector și boxa portabilă. 

Realizarea corectă  a tuturor sarcinilor de lucru, atât pe echipe cât şi individual, au solicitat 
copiii  să participe activ  la învăţare, pe parcursul întregii activităţi. În final se fac aprecieri globale și 
individuale cu privire la modul în care preșcolarii și-au îndeplinit sarcinile primite și se acordă 
recompense atât pentru implicarea activă cât și pentru originalitatea îndeplinirii sarcinilor. 
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DULGHERU ALINA SIMONA 

CERCEL GABRIELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Activitate integrată: “Provocările toamnei” 
CLASA/GRUPA: Mare B 
CADRU DIDACTIC: Dulgheru Alina Simona/Cercel Gabriela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu PP nr.5 “Clopotel”, Barlad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 La intrarea în sala de grupă le spun copiilor că, la sfârșitul activităților, dacă vor fi la 
înălțime, vom juca un joc mult îndrăgit de ei “Moșul are pălărie”. De asemenea, le spun ca zâna 
Toamnă mi-a șoptit că ar dori să-i pună la încercare și-i provocă la rezolvarea unor sarcini. Toate 
acțiunile din această zi sunt încercări ale toamnei care vrea să vadă, ca și anul trecut, daca ei au 
crescut și câte au mai învățat. 
 La Întâlnirea de dimineață se are în vedere salutul, noutatea zilei – discuții pe tema “Cu ce 
sunet începe numele tau?”, apoi completăm Calendarul naturii, stabilind ziua, luna, anotimpul și 
imaginile potrivite zilei respective. Le îndrept apoi atenția către centrele de interes puse la 
dispoziție: Bibliotecă: Citim imagini cu litere din setul “Alfabetul”/Știință: fiță de lucru – Câte silabe 
are cuvântul?/Joc de masă: Tabla magnetică cu litere. 
 Provocarea forte a zânei se referă la jocul didactic de la Educarea limbajului “Fii atent și nu 
greși!”, unde au mai multe sarcini de dus la bun sfârșit, dar și la activitatea în care trebuie să 
modeleze litere cunoscute. Tranziția la activitatea artistico-plastică se face pe versuri din folclorul 
copiilor și frământări de limbă:  
 
“Tic-tac, tic-tac 
Ceasul bate 
Ca să pună 
Rost la toate 
Și la muncă și la joc 
Vremea să n-o pierzi deloc.” 
 
“Pic, pic, pic 
Ploaia cântă-n geam peltic. 
Astăzi plouă....Nu-i nimic.” 
 După activitățile pe domenii experiențiale se trece la jocul de mișcare “Alergă la litera.......” 
și apoi la jocul de atenție “Ce literă lipsește?” La final, copiii primesc nuci pentru participarea la 
activitate și se joacă jocul “Moșul are pălărie”. 
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DUMITRAȘCU ANAMARIA-LARISA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Coronița Zânei Toamna”  

CLASA/GRUPA: Mică 1 „Pisicuțele” 

CADRU DIDACTIC: Dumitrașcu Anamaria-Larisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița nr. 191 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Toamna este anotimpul culorilor, iar activitățile cu preșcolarii sunt amprentate de această 
bogăție cromatică. 

Am ales să realizez, împreună cu preșcolarii de grupă mică, o activitate practică în cadrul 
domeniul experiential om și societate. Tema activității a fost „Coronița Zânei Toamna”, iar mijlocul de 
realizare esre lipirea.  

Prin intermediul acestei activități s-a urmărit formarea unor abilități practice specifice 
nivelului de dezvoltare motrică, punându-se accent pe însușirea corectă a tehnicii de lipire, 
respectarea cerințelor estetice și de igienă, precum și pe mânuirea atentă și corectă a materialelor 
puse la dispoziție. 

După momentul organizatoric, în care s-au asigurat condițiile pentru buna desfășurare a 
activității, s-a realizat captarea atenției prin intermediul unui „invitat surpriză”, Zâna Toamna. 

Reactualizarea cunoștințelor a constat în câteva întrebări legate de materialele ce au fost 
puse la dispoziția preșcolarilor pentru realizarea lucrării, ulterior aceștia fiind anunțați că în cadrul 
activității vor realiza „Coronița Zânei Toamna”, pe care o vor decora cu Frunze de toamnă. 

Dirijarea învățării a debutat cu explicarea modului de utilizare al materialelor de lucru, având 
ca suport planșa model. În cadrul demonstrării modului de realizare al lucrării s-a insistat pe tehnica 
de lucru și pe criteriile de reușită. 

Copiii au ascultat cu atenție indicațiile. Înainte de a începe să lucreze s-au efectuat exerciții 
de încălzire a mușchilor mâinilor.  

Pe parcursul activității copiilor, s-a asigurat un fundal muzical plăcut, cu melodii de toamnă. 
Copiii au fost în permanență supravegheați, îndrumați și ajutați. De asemnea, am pus accent pe 
activitatea centrată pe copil, iar cei care au realizat sarcinile mai repede, au primit sarcini 
suplimentare pe care să le realizeze pentru obținerea temei propuse. 

După terminarea lucrării, s-a recurs la turul galeriei, pentru evaluarea și autoevaluarea 
lucrărilor. Copiii au fost încurajați să numească lucrarea care le-a plăcut mai mult și să precizeze 
criteriile de reușită care au fost respectate în cadrul lucrării alese. 

Încheierea activității a constat în înmânarea unor medalii în formă de frunză de la Zâna 
Toamna, dar și aprecieri verbale și încurajări.   

Activitățile practice implică activ copilul în propria formare. 
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ECATERINA VLADUT 

 
RAPSODII DE TOAMNA 2020 
TEMA ACTIVITĂȚII: COSUL DIN FRUNZE/COAFURA DE TOAMNA 
CLASA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: ECATERINA VLADUT 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA PRIMARA QUESTFIELD, VOLUNTARI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ATELIERE DE LUCRU CU MATERIALE DIN 
NATURA (FRUNZE) 
OBIECTIVE: 
- dezvoltarea şi stimularea creativitǎţii copiilor din clasa a III a; 
- stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 
- cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor şcolari; 
- relizarea unei expoziţii cu lucrǎrile participante la acest concurs. 

Proiect 1- “Cosul din Frunze” 
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ENE CARMEN-MONICA 

TEMA  ACTIVITĂŢII: „Prietenii pădurii” 
GRUPA : MARE  
CADRU DIDACTIC : prof. ENE CARMEN-MONICA 
 SCOPUL ACTIVITĂŢII 
  Verificarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere  a mediului înconjurător,a însişirii unor 
noţiuni matematice,lingvistice şi sufleteşti, precum şi stimularea curiozităţii pentru cercetarea 
continuă a acestuia 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

- Să  recunoască elemente specifice pădurii; 
- Să asocieze,compare,analizeze copaci sau animale din pădure; 
- Să identifice personajele din povestea „Mărul buclucaş”; 
- Să raporteze numărul la cantitate şi invers; 
- Să grupeze elementele după  un criteriu dat; 
- Să identifice problemele de mediu,motivând necesitatea protejării acestuia. 

 METODE ŞI PROCEDEE 
 Conversaţia,explicaţia,exerciţiul,brainstorming,metoda cubului,diagrama venn,harta 
conceptuală,problematizarea,cvintetul. 
 MATERIAL DIDACTIC  
 Plicuri cu sarcini ,harta conceptuală,diagramă venn,cub,siluete de animale,material 
mărunt,cifre,imagini din pădure. 
 FORMA DE ORGANIZARE  : Frontal, Pe grupuri 
 BIBLIOGRAFIE 
 - “Curriculum pentru învăţământ preşcolar” (3-6/7ani), 2008; 

- “Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar” – vol. 1, Editura DPH, 
București, 2009; 

- Rafailă, Elena, ”Educarea creațivității la vârsta preșcolară”, Editura Aramis, București, 2002; 
- Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, ”Metode interactive de grup” 

– ghid metodic pentru învățământul preșcolar, Editura Arves, București, 2002; 

DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

Eveniment 
didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru 
desfăţurarea activităţii: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului 
- pregătirea materialului didactic necesar 
desfăşurării activităţii. 

  

Captarea 
atenţiei 

Se va face prin  sesizarea în sala de grupă a 
unei bariere la intrarea în pădure,fapt ce-i 
face să se se întrebe cine a asezat-o acolo şi 
în ce scop. 

Conversaţia Frontală 

Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

Se prezintă copiilor tema activităţii şi 
obiectivele pe înţelesul copiilor. 
- Copii, astăzi  în cadrul acestei activităţi vom 
desfăşura un concurs ce are ca drept miză 
ridicarea barierei şi astfel noi vom putea fi 

 
Conversaţia 
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pritenenii pădurii.Eu ştiu că voi vă doriţi să 
demonstraţi atât animalelor pădurii aât şi 
zânei că sunteţi nişte prieteni adevăraţi şi că 
ştiţi foarte multe lucruri interesente,astfel 
nu-mi rămâne decât să vă rog să fiţi foarte 
atenţi la întrebările şi problemele pe care le-
au trimis animalele pădurii.Dacă o să fiţi 
atenţi şi veţi lucra corect,Zâna va încerca să 
convingă pădurea şi animalele pădurii că voi 
sunteţi prieteni de nădejde şi astfel bariera 
se va ridica. 

Dirijarea 
învăţării 

Copiii se vor aşeza pe covor în faţa pădurii ca 
şi cum s-ar afla într-o poieniţă. Copilul care 
va trece cu bine de o sarcină va avea 
posibilitatea sa numească un alt coleg din 
grupă care să continue cu sarcina următoare. 
Se acceptă posibile completări acolo unde 
răspunsurile se dovedesc a fi incomplete sau 
dacă ceilalţi copii consideră că mai au ceva 
de adăugat. 
1.Vor descoperi o  agăţată de barieră o hartă 
pe care sunt însemnate activităţile legate de 
pădure.Pe rând vor citi aceste activităţi.Pe o 
altă hartă vom avea un copac,vor spune 
părtile componente,rolul acestora,vor sorta 
frunze,vor descoperi sunetul iniţial,vor 
alcătui propoziţii. 
 2.Descoperim într-o parte o arici.Vor preciza 
faptul că el face parte din povestea „Mărul 
Buclucaş”.Folosind metoda cubului vom 
desfăşura o serie de alte probe ca de 
exemplu:vom asocia ariciul cu alte animale 
din poveste,vom compara grupe de mere 
raportând numărul la cantitate,vor 
argumenta soluţia dată de urs. 
3. Vom descoperi apoi o diagramă Venn ce 
are poziţionate într-o parte animale ce 
consumă carne şi în altă parte animale ce nu 
consumă carne.Ca probă vor avea de aşezat 
în partea de mijloc animalele din pădure care 
au blăniţa roşcată.În mai multe coşuri au  
alune.Le vor număra,vor asocia cantitatea cu 
numărul. 
La sfârşit vom realiza o poezie despre 
veveriţă folosind metoda cvintetului. 
4.  Pentru că pădurea ne iubeşte, ce fructe ne 
dăruieşte? 
La marginea pădurii se va ivi un loc unde se 
vor găsi sticle de plastic, hârtii, pungi de 
plastic, un copac tăiat cu un cuib de păsărele 
în el. Vom analiza împreună această situaţie. 

Conversaţia 
 
 
 
 
 
 
 
Harta 
conceptuală 
 
 
 
Cubul 
Exercuţiul 
 
 
Exerciţiul 
 
Diagrama Venn 
Exerciţiul 
 
 
Cvintetul 
Exerciţiul 
 
Problematizarea 

Frontală 
 
 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
Frontală 
 
 
 
Frontală 
 
Frontală 
 
 
 
Frontală 
 
 
Frontală 
 
Pe grupe 
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Vom descoperi că oamenii sunt cei 
responsabili pentru aceste fapte; prin 
urmare, vom iniţia un proces. Copiii vor fi 
împărţiţi în două grupe. Una va reprezenta 
„victimele” (vieţuitoarele pădurii etc.), iar 
cealaltă „acuzaţii” (oamenii care au neglijat 
locul din pădure). Procesul se va derula 
printr-un schimb de replici. Educatoarea va fi 
judecătorul care va asculta argumentele 
celor două părţi. 
Întrebări orientative adresate „acuzaţilor” şi  
„victimelor”: 
- Oamenilor, de ce aţi lăsat sticle de plastic şi 
hârtii în pădure? 
-Vieţuitoare ale pădurii, de ce sunteţi 
supărate pe oameni? 

-Voi, oamenilor, de ce aţi tăiat în neştire 
copacii din pădure? 

Evaluarea Îmagini din activităţile desfăsurate de noi cei 
care dorim să protejăm  pădurea şi să o 
ajutăm să se dezvolte deoarece ea reprezintă 
o sursă de sănătate dar şi de înspiraţie. 

Conversaţia Individuală 
 

Încheierea 
activităţii 

Se apreciază modul în care au participat la 
activitate.Voi cere şi părerea zânei. 

Explicaţia  
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ERDEI RAMONA FLORICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Festivalul dovlecilor,, 

CLASA/GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC:  Erdei Ramona Florica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P.Nr.56,Oradea, jud.Bihor 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
Toamna este unul dintre cele mai frumoase și creative anotimpuri. Natura ne oferă o multitudine de 
materiale și idei cu ajutorul cărora putem realiza împreună cu cei mici activități practice deosebite.  
,,Festivalul dovlecilor,, 
Materiale necesare: 
-dovleci 
-frunze 
-flori 
-porumb,știuleți de porumb 
-baloți de paie 
-umbrelă 
-lipici,pistol de lipit 
-carioci,acuarele, pensule 
-foarefcă,materiale diverse,etc. 
-multă voie bună 
 
Mod de realizare: 
Se adună frunze și flori de toamnă împreună cu preșcolarii  din curtea grădiniței ,petru realizarea 
activității .Apoi  împreună cu părinții ,în sala de grupă se spală și se șterg dovleceii,unii se scobesc,alții 
se pictează,alții se decorează cu diverse materiale.Pe umbrelă se lipesc frunze cu pistolul de lipit,între 
timp  copii realizează o grădină cu flori de toamnă.După ce sunt toate materialele gata se trece la 
amenajarea standului grupei pentru festival. 
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FĂCĂLEŢ DANIELA 

TEMA ACTIVITĂŢII: Toamna în ochi de copil 
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. inv. Primar Făcăleţ Daniela 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 2 Poiana Comarnic 
DURATA: 3 săptămâni 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
ARGUMENT: 
         Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă binefăcătoare asupra 
copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al 
naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. Prin crearea unui mediu estetizant, 
frumosul pătrunde ca un ferment binefăcător în cele mai adânci zone ale vieţii sufleteşti, răscoleşte 
emotivitatea, sensibilizează, înviorează. Menirea noastră a dascălilor este de a forma şi dezvolta 
personalitatea copiilor prin frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi 
creatori de frumos. 
OBIECTIVE PROPUSE: 
      Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător  
      Dezvoltarea conduitei ecologice 
      Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 
RESURSE UMANE: elevii clasei a II –a , învăţătoare 
RESURSE MATERIALE: prezentări Power Point, hârtie glacế, foarfece, lipici, creioane colorate, 
acuarelă, diplome 
ACTIVITĂŢI PROPUSE:  
      “Toamna în pădure” – colaj 
      “Fructe animate” – pictură 
      “Coroniţa toamnei” – colaj din frunze 
      “Veveriţa” / “Strugurele” / “Copăcelul” – colaj din inele de hârtie glacė 
EVALUARE: 
      Expoziţii cu lucrările copiilor/ diplome 
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FILIP DENISA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mirajul toamnei 
CLASA/GRUPA: pregătitoare, I 
CADRU DIDACTIC: Filip Denisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Vasile Breban”, Crișeni, structura Școala primară Gîrceiu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 Educația conduce către un scop, influențează în mod sistematic, intenționat și organizat, în 
vederea realizării scopului propus. Unul dintre cele mai importante aspect al educației estetice este 
educația artistică. Prin educația artistică se înțelege dezvoltarea sistematică a capacității de a 
percepe, de a înțelege și crea frumosul în artă. Prin activitățile artistico-plastice copilul își dezvoltă 
capacitatea de a vedea ceea ce este frumos, de a transpune impresiile sale în lucrări diferite, se 
obișnuiește să-și aprecieze lucrările proprii și pe cele ale celorlalți copii. 
 Linia ia naștere dintr-un punct. Este deci un punct în deplasare și devine mijloc de 
comunicare a afectivității și gândirii.  Ea exprimă mișcare, energie, spațialitate și poate fi redată în 
diferite tehnici și procedee de lucru.  
 ,,Punctul este amănuntul și cine stăpânește amănuntul cucerește universul.” Maria Niculae-
artist plastic contemporan 
 Toate lucrările realizate prin diferite elemente de limbaj artistic sunt prezente în imaginația 
elevului ca cel mai bogat și rodnic anotimp. Culorile vibrante ale toamnei îl conduc pe elev într-un 
miraj de poveste, o poveste plină de culori surpinzătoare. Desenul este amprenta personală a 
elevului, este reflecția imaginației personale asupra lumii exterioare.  
 Viața, natura înconjurătoare, ambianța plăcută influențează nemijlocit și permanent elevul 
sub raport estetic.  
 Tonul deschis al culorilor este luminos, cel închis este mai puțin luminos. Roșul este o culoare 
activă, care înviorează, verdele-galben exprimă bucurie, albastrul exprimă predispunerea la reflecție, 
violetul spre albastru exprimă sinceritate și consecvență.  
 Pentru realizarea lucrărilor s-au folosit acuarele, pensule, foi colorate, carton, foarfece, 
perforator, lipici, frunzulițe. Tehnicile pe care le-au folosit elevii sunt cunoscute de ei și accesibile 
fiecăruia, lucru ce a sporit curiozitatea și atractivitatea activităților creative. Prin lucrările realizate 
elevii au avut oportunitatea de a-și exprima creativitatea. 
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FILIP GEORGETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „ÎN LUMEA BUCĂTARILOR” - minifrigărui  multicolore din fructe și legume   

CLASA: I 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar FILIP GEORGETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”- MUNICIPIUL CÂMPINA, 
JUDEȚUL PRAHOVA     

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         Pentru a-i  introduce în atmosfera lecției am pregătit un exercițiu de icebreaking: „Dialog între o 
furnică și un bun prieten al ei – greierele” .   
         În sala de clasă „roadele toamnei” stau la sfat în „cămară”. Pentru că toamna este atât de 
generoasă şi vine încărcată cu fructe, legume şi cu toate celelalte bunătăţi, foarte gustoase care nouă 
ne plac şi care au foarte multe vitamine, vom pătrunde ,,In lumea bucătarilor”, prin prepararea unor 
rețete simple și anume „ minifrigărui  multicolore din fructe și legume”.  
         În prima parte a activității, elevii au intuit un tablou de toamnă subliniind semnele toamnei, 
culorile specifice, activitățile oamenilor și comportarea animalelor. Această bogăție de culoare ne 
ajută să ne exprimăm prin intermediul artei. Putem reda bogăţia şi culorile toamnei prin desen, 
pictură, aplicaţii cu materiale din natură. Micii artişti au posibilitatea să dea frâu liber imaginaţiei 
creatoare şi artistice prin intermediul culorii şi a penelului. După ce și-au etalat bogăția de cunoștințe 
despre anotimpul autumnal, elevii s-au  transformat în mici artiști, recitând câteva poezii despre 
toamnă în alternanță cu interpretarea cântecelor învățate despre acest anotimp. 
         În partea a doua a activității, elevii au fost împărțiți în două grupe: grupa morcovilor, grupa 
perelor. În această formulă a început concursul „Minifrigărui  multicolore din fructe și legume”, cu 
cele trei componente: 
        1.Realizarea minifrigăruilor 
        2.Realizarea unui afiș-reclamă pentru minifrigăruia respectivă 
         3.Activitate de recunoaștere a fructului/legumei după gust, miros, pipăit, și descrierea lui, 
subliniind caracteristicile esențiale, care îl deosebesc de celelalte fructe/legume. 
        Juriul, alcătuit din copii, a avut o sarcină grea. Până la urmă ambele grupe au fost premiate; 
grupa morcovilor a primit diplomă pentru cea mai bogată minifrigăruie și pentru munca deosebită a 
copiilor, grupa perelor pentru cea mai aspectuoasă minifrigăruie și cel mai frumos afiș. 
         Atmosfera din timpul activității a fost una de bună dispoziție. Finalul a fost „gustos”... deoarece 
toată lumea a mâncat ceea ce a pregătit cu atâta artă și dăruire!  
         Concluzia la care am ajuns la finalul activității sună astfel: Fructele/legumele (proaspete) sunt 
sănătoase și pline de vitamine, de aceea trebuie să le consumăm zilnic, astfel că la școală, în fiecare 
zi, pe lângă pachețel, elevii vor avea și câte un fruct.  
 
OCTOMBRIE 2020 - Iată câteva secvențe din activitate:  
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FLOREA MARIANA GABRIELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”TOAMNA – SIMFONIA CULORILOR”  
CLASA: a II-a B 
CADRU DIDACTIC: FLOREA MARIANA GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” SATU MARE 
 
”Nu e doar toamnă ... e un basm ... 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)    

   ARGUMENT: 

Toamna este un anotimp al bogăţiei, un anotimp frumos, multicolor şi vesel. Acum natura 
atinge un apogeu coloristic nemaiîntâlnit. Spectacolul de lumină şi culoare este la el acasă, motiv de 
împliniri şi de speranţă.  

Toamna este un anotimp impresionant: pe cerul azuriu vâslesc înaripatele spre ţările calde, 
zilele însorite, iar nopţile reci pictează treptat dealurile împădurite într-o explozie de nuanţe de 
galben, portocaliu şi roşu. E un anotimp când pe fundalul sobru al pinilor şi al cedrilor veşnic verzi, 
ţâşnesc culorile incendiare de galben şi roşu ale rudelor lor, copacii cu frunze căzătoare. Toate 
acestea cu un singur scop: să reînvie mai bine şi mai frumos în lunile de primăvară.  

Bogăţia fructelor gustoase, a legumelor sănătoase şi a cerealelor atât de necesare ne umple 
sufletul de bucurie şi împlinire a muncii de peste an.  

Toate acestea sunt motive de a da expresie trăirilor şi talentelor noastre, a emoţiilor în faţa 
acestor minuni ale naturii.  
 
SCOPUL: 

Dezvoltarea simţului estetic, stimularea creativităţii, cultivarea  sensibilităţii artistice a 
elevilor, formarea şi consolidarea deprinderilor şi abilităţilor practice.  

OBIECTIVE: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea frumosului din natură şi artă. 
 Stimularea şi valorificarea expresivităţii, creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin activităţi 

artistico–plastice.  
 Consolidarea deprinderilor şi abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare al 

elevilor. 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
▪ Convorbiri tematice despre anotimpul toamna, despre caracteristicile acesteia; 
▪ Activități integrate despre bogățiile și culorile toamnei; 
▪ Realizarea creațiilor artistico-plastice prin tehnici diferite; 
▪ Expoziție de lucrări realizate de elevi; 
▪ Audiție muzicală: ”Toamna” – Antonio Vivaldi. 
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FLOREA MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Rapsodii de toamnă 
CLASA/GRUPA:  a IV-a  
CADRU DIDACTIC: Florea Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazială Nr. 3 Popesti - Leordeni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  salata de legume a Zânei Toamna 
 
Argument: ,,Mâncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca”, un motto care ar trebui să ne 
călăuzească viața. De aceea ,este necesar ca părinții să-i hrănească pe copii cât mai sănătos posibil, 
evitând mâncărurile tip fast-food, implicându-i în activități de preparare a deserturilor în casă, a 
salatelor și feluritelor meniuri bazate pe legume și fructe. 
Se asigură condiţiile necesare pentru buna organizare a orei de abilităţi practice online. 
 Captarea atenţiei se face cu  prezentarea online a unor ghicitori  care au ca răspuns legumele pe care 
le vor folosi pentru a realiza salata.  
Nu-i ca varza infoiata,        Rosu, lung si mustacios        In gradina de legume                 
Dar e sora ei gatita             Mai subtire ori mai gros,       Creşte un ardei ,anume  
 C-o rochită incretita          Dulce, vitaminizat                 Este roşu şi bombat 
 ( Conopida)                       Rege-i peste tot.  (Morcovul) Şi-l pui tomna la murat. ( gogoşarul) 
                       
          Fiecare elev îşi spală/curăţă acasă legumele specifice toamnei ( morcov, 
gogoşari,conopidă,rădăcină de ţelină,gogonele verzi,varză roşie). 
            După curăţare se taie legumele una câte una cubuleţe pentru a  prepara o salată de legume.  
             În timp ce prepară salata de legume , elevii mai au şi alte sarcini:  
- să spună fiecare care sunt legumele preferate; 
 - să realizeze un scurt dialog între două legume preferate.   
După finalizarea timpului acordat preparării, se cere prezentarea produsului realizat. Se fac aprecieri 
şi observaţii asupra desăşurării activităţii. 
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FLOREA RODICA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  HORA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR DE TOAMNĂ 
CLASA I C  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar FLOREA RODICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 280, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
După MOMENTUL ORGANIZATORIC , CAPTAREA ATENȚIEI se va face prin citirea unei ghicitori 
despre fructe. 
ANUNŢAREA TEMEI 
Evaluez răspusurile copiilor la ghicitorile spuse. 
Cu această ocazie anunţ tema activităţii CULORILE TOAMNEI- HORA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR. 
Le explic că ȋn ora de AVAP vor realiza o lucrare folosind tehnicile învăţate,la alegere.  
 
DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 
Analizăm materialele necesare realizării lucrării: blocul de desen, acuarele,pensule diferite grosimi , 
apă, prosop de hârtie. 
Precizez criteriile de evaluare: 
-corectitudinea execuţiei; 
-aspectul îngrijit; 
-gradul de finalizare; 
-originalitatea lucrării. 
-Trecem apoi la executarea lucrării, nu ȋnainte de a ne ȋncălzi mâinile: 
-ȋnchidem și deschidem pumnii; 
-ne spălăm pe mâini; 
-stropim; 
Le urez spor la lucru și voi  supraveghea elevii, acordând ajutor şi dând explicaţii suplimenatare 
individuale, acolo unde este cazul. 
Le spun că lucrarea trebuie finalizată la sfârșitul orei. Se va pune ca fundal muzical Toamna de 
Vivaldi. 
 Obţinerea performanţei 
 Îi anunţ pe elevi din timp să se apropie de finalizarea lucrării; 
Se evaluează și se autoevaluează lucrarea după criteriile stabilite 
Analiza și aprecierea lucrărilor  
Toate lucrările vor fi expuse pe un panou ȋn faţa clasei..  
Voi face aprecieri asupra modului cum s-a desfășurat lecţia . 
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FURNEA DALIANA-LUCREȚIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamnă mândră și bogată”  

CLASA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Furnea Daliana-Lucreția 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “ Avram Iancu” Târnăveni- Jud. Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
      Toamna- cea de-a treia fiică a anului ne surprinde prin rodnicia  pământului, dar și prin 
multitudinea de culori pe care le pictează cum numai ea se pricepe! 
      Împreună cu elevii clasei a II-a A pe care o conduc, în cadrul unității de învățare “Poveștile 
toamnei” am încercat în cadrul orelor de Limba și literatura română prin textele studiate, să scot în 
evidență frumusețea acestui anotimp, emoțiile și sentimentele care ne încearcă în fața măreției 
naturii, schimbările care se petrec în natură, viața animalelor și a plantelor, dar și pregătirile 
gospodinelor pentru sezonul rece.  
      Copiilor le-a plăcut mult poezia “ Mărul cu picioare”,de Emilia Plugaru, pe care au învățat-o pe de 
rost.  
Mărul cu picioare 
                      de Emilia Plugaru  
Ionel, mirat, privește: 
Jos, sub pom, un măr pornește 
Și aleargă pe cărare 
Parcă ar avea picioare. 
 
Cum să meargă, măi nepoate, 
Mărul singur? Nu se poate. 
Ia privește-atent aici: 
Măru-i dus de un arici. 
 
   În timpul orelor de Matematică și explorarea mediului am încercat foarte mult să rezolvăm exerciții 
și probleme care au legătură cu fructele și legumele cunoscute, cu importanța consumării lor și 
alimentația sănătoasă care are un rol foarte important în prevenirea sau combaterea unor boli. 
      În cadrul orelor de Muzică și mișcare, dar și a orelor de Arte vizuale și abilități practice elevii au 
învățat și au interpretat multe melodii drăgălașe dedicate toamnei, au realizat lucrări din domeniul 
artistico-plastic, abordând tehnici variate, care i-au încântat, i-au motivat și au concurat, realizând 
frumoase expoziții.  
      Pornind de la poezia Mărul cu picioare”, de Emilia Plugaru, am realizat frumoase lucrări cu un arici 
care duce în spate un măr. La activitate au participat toți elevii clasei. Ei au primit piesele 
componente, pe care le-au decupat, le-au asamblat, le-au lipit și au obținut lucrări minunate pe care 
le-au dus încântați acasă, pentru a le arăta părinților și bunicilor. Din cauza pandemiei, elevii nu au 
putut lucra în echipă, ci fiecare a lucrat individual. I-am pozat pe toți elevii, dar am trimis poză cu  
elevele care au realizat cele mai reușite lucrări. 
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GALAN LUCIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 
CLASA PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: GALAN LUCIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE – ORADEA 
SCOPUL ACTIVITĂȚII :  

Dezvoltarea imaginației și a creativității elevilor prin realizarea unor creații artistico plastice 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
Activitatea cuprinde două părți:  
I. Plimbare în parcul din apropierea școlii și colectarea de frunze din parc 
II. Realizarea unui colaj cu materialele adunate 
 

Zâna Toamna, ,,dulce și aurie ca miereaˮ, a coborât încet, încet și a pictat natura în fantastice 
culori. Bucurându-se de zilele însorite, micii școlari de la Liceul de Arte din Oradea au făcut o vizită în 
parcul din apropierea școlii. Au observat schimbările care au loc în natură, au cules frunze, castane și 
ghinde. Sensibili la tot ce este frumos, la ora de AVAP au redat frumusețea toamnei în lucrările lor. 

La finalul activității, am organizat o expoziție cu lucrările realizate, iar cele mai reușite lucrări 
au fost premiate. Felicitări, dragi copii! 
 

  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

122 
 

GAVRIȘ ANGELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: POVESTE DE TOAMNĂ- Culori în natură.  
CLASA/GRUPA: combinată 

CADRU DIDACTIC: GAVRIȘ ANGELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Gherța Mică, Jud. Satu Mare 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Educatoarea le va povesti copiilor o întâmplare petrecută în curtea sa. 
„ Ieri după-amiază am ieşit  în curte la o plimbare. M-am gândit că ar fi o ocazie perfectă ca să 

mai stau în mijlocul naturii. Era atât de frumoasă priveliştea! 
Vântul foşnea printre crengile copacilor, vrând parcă să spună ceva şi legăna frunzele 

colorate în fel şi fel de culori. 
M-am gândit: „ Ce pictor talentat poate fi toamna! Câte culori şi ce minunăţie!” 

În timp ce priveam frumuseţile din jur, am auzit un plânset. 
-Cine credeţi că era? 

M-am uitat împrejur, nimic!...Când, deodată, mi-am aruncat privirea în jos, spre covorul de 
frunze uscate, iată că am văzut-o! 

Era o frunză desprinsă dintr-un stejar. 
-De ce plângi, micuţo? am întrebat-o. 
-Sunt supărată că Toamna a uitat să treacă şi pe la mine. Uite ce culoare am! 
Când mă uit în jur, surorile mele sunt colorate atât de frumos: una e roşie, alta portocalie, altele au 
mai multe culori, parcă ar fi nişte fluturaşi, numai eu am rămas verde! 
 Auzind supărarea frunzei, m-am gândit să o aduc la grădiniţă. Poate se va mai înveseli.” 
Introducerea în activitate se realizează prin întrebarea „Ce-ar fi dacă toamna ar uita să treacă pe la 
noi?” Copiii vor răspunde, educatoarea notează răspunsurile pe o coală flipchart. 

Educatoarea le propune copiilor să facă „o călătorie” în ţara Toamnei. 
Vom intra pe meleagurile Toamnei prin scorbura acestui copac, însă pentru a se deschide, ne trebuie 
o formulă magică.  
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GERGELY ERIKA MAGDOLNA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ORIZONTURI DESCHISE 

CLASA/GRUPA: combinată 

CADRU DIDACTIC: Gergely Erika Magdolna 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit „Neghiniță”, Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Jocul este prima preferinţă ale copilului şi este în acelaşi timp unul dintre cele mai eficace 
modalităţi de a deprinde învăţăminte noi. Prin acest joc sunt implicate toate aspectele creşterii şi 
maturizării sale: dezvoltarea intelectuală, ceea a cunoaşterii, înţelegerii şi descoperirii lumii 
înconjurătoare, dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, limbajului, comunicării, a operaţiilor gândirii 
etc. Şi unde este preferabil să se desfăşoare jocul? Afară, sub cerul liber, unde totul e viu sau 
poate fi atins, simţit, mirosit. Activităţile de tip OUTDOOR sunt o veche tradiţie în grădiniţă, doar 
ca fiecare îi spune altfel: activitate extracurriculară, joc în curtea grădiniţei, excursie, vizită, 
distracţie, educaţie în aer liber, jocuri afară etc.. 

 Educaţia de tip outdoor este o formă organizată de învăţământ care îl pregătește pe copil 
pentru viață și care se desfășoară în aer liber. Ea se bazează pe filosofia, teoria si practica 
educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice, dezvoltând la copii înţelegerea şi aprecierea de 
sine, a celor din jur si a lumii naturale. Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om, în 
anumite condiţii îşi mobilizează, prin creativitate, resursele corporale şi mintale. Educaţia outdoor 
se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăsoară într- un singur loc sau în 
cursul unor călătorii.  
            Educaţia prin experienţă are două componente, educaţia prin provocare şi educaţia prin 
serviciul în folosul comunităţii. Activitățile educației de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în 
natură  și nu au ca finalitate rezultate palpabile ( diplome, atestate) , ci produse vizibile la nivelul 
comportamentului copiilor. 

            Dacă învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor 
are un aspect pur practic, informal și exepriențial. Activitatile outdoor sunt memorabile şi 
totodată au un impact major asupra sudării echipei şi detensionării conflictelor. Într-o lume în 
care suntem dependenţi de autoturism şi nu mai ştim să mergem pe jos, să observăm ceea ce ne 
înconjoară, să descoperim locuri noi, vă propunem o alternativă: drumeţiile-învăţare prin 
experienţe-educaţie experentială.  

 Primul punct forte poate fi acela că, preşcolarii asimilează deprinderi de viaţă care îi va 
ajuta să devină adulţi independenţi, având propria personalitate. Un alt punct îl constituie 
relaţionarea. În jocul de rol există mai multe personaje, astfel cel mic este nevoit să accepte 
compania altor copii cu care interacţionează, socializează, structurând astfel a comunitate mică, 
„efemeră”, dar importantă în procesul maturizării, în dezvoltarea sa psihologică şi socială. Uneori, 
jocul este declanşat de obiecte oarecare ori mici evenimente, iar de aici se „ţese” jocul. Alteori, 
copilul găseşte bucurie în jucării de mult uitate pe care le regăseşte şi le descoperă, iar atunci 
feed-back-ul poate fi stimulat cu succes. Cei din jur trebuie să încurajeze toate aceste manifestări 
ale preşcolarului. 
 Activităţile de tip outdoor, cu toate implicaţii şi particularităţile sale, reprezintă un 
exerciţiu foarte bun de pregătire pentru viaţa reală, pentru modelarea personalităţii sale viitoare, 
pentru dezvoltarea socio-emoţională a copilului, indiferent de vârsta sa.  
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GHIRA SANDA JULIANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Culorile toamnei  
 
CLASA/GRUPA: I A 
 

CADRU DIDACTIC: GHIRA SANDA JULIANA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a fost proiectată  interdisciplinar șiorganizată în 4 ore: 
1. MEM – Semnele anotimpului toamna 
2. MM – cântecul „Ploaia” 
3. AVAP - Toamna în creion (2 ore) 

 
La MEM elevii au analizat semnele anotimpului toamna pornind de la un material PPT cu imagini 

sugestive. Cu ajutorul acestuia au reușit să răspundă la întrebările: 
➢ Cum este vremea? 
➢ Cum sunt zilele și nopțile? 
➢ Ce fac oamenii în grădină/ în livadă/ pe câmp? 
➢ Ce fac animalele sălbatice? 
➢ Ce se întâmplă cu plantele? 
➢ Care sunt fructele toamnei? 
➢ Ce legume se recoltează toamna? 

 
La MM elevii au învățat cântecelul „Ploaia”  

„Plouă… Însă ploaia nu mă sperie de fel 
Plouă… Supărat pe ploaie latră un cățel 
Plouă… Dar eu tare fericită sunt 
Să mă plimb prin ploaie si să cânt 
 
Picăturile de ploaie vesele mă însoțesc 
Și căzându-mi pe umbrelă 
Li se pare firesc 
Să invite frunzele la un vals vienez 
Așa că încep și eu să dansez. 
Florile admiră ritmul și se prind în el 
Pentru stropii jucăuși cânt un cântecel 
Și plăcându-i foarte tare melodia mea 
Ploaia cântă cu mine și ea 
 
Plouă… Ciufulite stau sub streșini vrăbiile gri 
Ploua… Bucuroși prin bălți sar doi copii 
Ploua… Și eu tare fericită sunt 
Să mă plimb prin ploaie și să cânt.” 

 
La AVAP s-au realizat două planșe în tehnica creionului : „Copacii toamna” și „Umbrela”.   
 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

127 
 

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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GHITEA ALINA DIANA 

 Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, jud. Hunedoara 

grupa mare 

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

Tema proiectului tematic: Toamna harnică şi darnică! 

Subtemele proiectului: 

1. Vocea toamnei 

2. Fructele buclucaşe 

3. Legumele voioase 

4. Florile parfumate ale toamnei 

Obiective urmărite: 

- să exploreze și  să utilizeze texturi și suprafețe diferite când se joacă (nisip, apă, frunze, pluș, plastic, 

burete etc.); 

-  să își coordoneze mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, 

melodii; 

-  să recunoască și să exprime emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă etc.; 

-  să își însușească și să respecte reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în 

contexte familiare; 

-  să exerseze, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate; 

-  să demonstreze creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

-  să demonstreze capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii; 

-  să demonstreze familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia; 

-  să demonstreze familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum; 

- să evidenţieze caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător. 
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GÎRLEANU RAMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Bine te-am regăsit, dragă toamnă!  
CLASA/GRUPA: clasa I 

CADRU DIDACTIC: prof. inv. primar Gîrleanu Ramona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ,,Lascăr Catargiu”, com. Schela, jud. Galaţi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Elevii au pe măsuţe diverse materiale : şabloane(şablon fructe şi legume de toamnă) , lipici, 
carioci, creioane colorate, foarfece, farfurii de carton 

Li se prezintă un material ppt cu diverse imagini de toamnă înfăţişând fenomene 
caracteristicile anotimpului. 

Li se cere copiilor să identifice din imagini caracteristice anotimpului de toamnă(vremea este 
mohorâtă, plouă şi bate vântul, ziua scade şi noaptea creşte, cad frunzele, se ofilesc florile, pleacă 
păsările calătoare în ţările calde). 

Copiii urmăresc imaginile şi observă fenomenele caracteristice, le denumesc. Se cere copiilor 
să definească toamna prin cuvinte-însuşire(rece, tristă, mohorâtă) şi să alcătuiască enunţuri cu 
acestea. Copiii formulează propoziţii : Toamna este tristă; Toamna este crăiasa frunzelor; Toamna 
îmbraca pământul cu covor de frunze; Toamna rece alungă păsările. 

Li se cere copiilor să memoreze poezia ,,Darurile toamnei” 
,,Toamna a venit cu ploi,  
A lasat copacii goi,  
A venit si cu legume,  
Ne-a adus si fructe bune.  
Ah,ce fructe minunate,  
Vom manca pe saturate.  
Inainte sa mancam,  
Nu uitam sa le spalam!” 
 Se împart elevilor fişe de lucru, având ca sarcină colorarea şi decuparea elementelor  
necesare realizării colajului(fructe, legume etc). Se decupează din farfuriile de carton astfel încât 
acestea să semene cu un coşuleş, se decorează farfuria cu diverse linii şi semna grafice sau se 
colorează. Se apreciază şi sunt felicitaţi toţi copiii. Activitatea se încheie prin intonarea cântecului „A 
venit pe dealuri toamna”. 
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GOLEANU CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Rapsodii de toamnă”  

CLASA: a III-a Step by Step 

CADRU DIDACTIC: Goleanu Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Focṣani 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Concursul „Rapsodii de toamnă” s-a desfășurat pe parcursul unei unități de învățare și a avut 
ca obiective : 

• cunoaşterea caracteristicilor anotimpului toamna; 

• îmbogăţirea vocabularului; 

• aplicarea în lucrări practice a cunoştinţelor despre toamnă; 

• dezvoltarea unei atitudini competitive fair-play in cadrul concursului. 
Pe tot parcursul acestei unități am discutat despre caracteristici specifice anotimpului toamna, pe 

baza unor imagini, texte scrise, poezii, am extras expresii frumoase pe care le-am utilizat în cadrul 
unor scurte texte compuse. Am realizat lucrări în cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice 
despre toamnă pe diferite teme și folosind diverse tehnici, precum colaje, desen cu creta- 
Crizanteme, pictură-Zâna Toamnă, mototolirea hârtiei- Strugurele, dactilo-pictură- Fructe de toamnă, 
scurgerea liberă- Umbrela. La finalul unității de învățare am organizat un concurs literar,  în care 
copiii au avut de realizat o compunere pe baza unor imagini și întrebări cu titlul „La cules”. Toate 
lucrările realizate la arte au fost  prezentate în  cadrul unei expoziții on-line pe pagina școlii. 

Au fost premiați următorii elevi: Bițeanu Justina, Anchelache Maria, Ichim Ana Maria și Zamfir 
Mara. 
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GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 

FIȘA PROIECTULUI ”CURCUBEUL  TOAMNEI” 
 TEMA ACTIVITĂȚII:  ”CURCUBEUL TOAMNEI” 
CLASA/GRUPA: CLASA  I 
CADRUL DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LOVINESCU” RĂDĂȘENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 În perioada 12-23 octombrie 2020 am desfășurat împreună cu elevii clasei pe care o conduc 
un frumos proiect educativ ”Curcubeul toamnei”. Cunoscând faptul că frumosul din natură manifesat 
în culori și forme sonore are o influență binefăcătoare asupra copiilor este de datoria mea, ca dascăl, 
să-mi învăț elevii cum să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol sublim al toamnei, 
astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 

                  SCOPUL PROIECTULUI:   

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

o Dezvoltarea  capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul lor colaje și 
lucrări plastice. 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

o Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii 
ştiinţifice; 

o Formarea simţului şi gustului estetic; 

o Dezvoltarea aptitudinilor artistice și plastice; 

o Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
 

 Activitățile s-au desfășurat la nivelul mai multor arii curriculare/discipline ce au avut tema comună 
”Toamna”. Astfel, elevii au audiat ”Legenda Toamnei”, și-au reamintit poezia ”Toamna” de Demostene Botez, 
au memorat poezia ”Toamna” de George Coșbuc, au intonat diverse cântece specifice temei ”Mândră-i 
toamna”, ”A,a,a acum e toamnă, da!”,”Toamna, toamna harnică”, ”A venit pe dealuri toamna”. Profund 
impresionați de bucuria culorilor de toamnă, am hotărât să le aducem și în clasa noastră realizând diverse 
lucrări utilizând materiale oferite de natură în această perioadă.Folosind diverse frunze, crenguțe și petale de 
flori am realizat la DP ”Corpul meu”. La MEM am utilizat mere, nuci, castane, fasole, sâmburi de prune pentru 
operațiile matematice și aflarea numărului necunoscut. În orele de AVAP am ilustrat rodnicia toamnei 
utilizând acuarelele și pensonul în lucrări intitulate ”Toamna în livada mea”, am modelat fructe și legume, am 
transformat cartofi, sfeclă roșie, morcovi în diverse figurine. Activitatea proiectului am finalizat-o vineri, 23. 
X. 2020 cu un frumos concurs – ”Vaza cu crizanteme”. Voi ilustra cele prezentate anterior prin fotografiile 
următoare:  
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NICULAE ALEXANDRA PANTAZI ROXANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:Toamna 

CLASA/GRUPA:Grupa mare Strumfi 

CADRUDIDACTIC: Niculae Alexandra Pantazi Roxana 
UNITATEAȘCOLARĂ:Gradinita Ion heliade Radulescu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:Copiii au realizat lucrari din hartie creponata cu ajutorul lipiciului  si bete 
de inghetata ,paie si hartie colorata. 
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GUGIU VIORICA          

                TEMA  ACTIVITĂŢII: „Coş cu legume” 

GRUPA : MARE  
CADRU DIDACTIC : prof. GUGIU  VIORICA 
 SCOPUL ACTIVITĂŢII 
  Predare de noi cunoştinţe despre însuşirile unor materiale şi modificările acestora în 
procesul prelucrării;dezvoltarea simţului practic şi estetic. 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

- Să  recunoască elemente specifice anotimpului toamna; 
- Să identifice materialele puse la dispoziţie; 
- Să exerseze tehnici specifice activităţilor practice; 
- Să finalizeze lucrarea. 

 METODE ŞI PROCEDEE 
 Conversaţia,explicaţia,exerciţiul. 
  MATERIAL DIDACTIC  
 Coş conturat,legume conturate,foaie suport,foarfece,hârtie creponată,lipici. 
 FORMA DE ORGANIZARE : Frontal 
BIBLIOGRAFIE 
 - “Curriculum pentru învăţământ preşcolar” (3-6/7ani), 2008; 

- “Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar” – vol. 1, Editura DPH, 
București, 2009; 

- Rafailă, Elena, ”Educarea creațivității la vârsta preșcolară”, Editura Aramis, București, 2002; 
- Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, ”Metode interactive de grup” 

– ghid metodic pentru învățământul preșcolar, Editura Arves, București, 2002 
DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

Eveniment 
didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

Moment 
organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru 
desfăţurarea activităţii: 
- aerisirea sălii de grupă; 
- aranjarea mobilierului 
- pregătirea materialului didactic necesar 
desfăşurării activităţii. 

  

Captarea 
atenţiei 

Se va face prin  sesizarea în sala de grupă a 
unui coş cu legume de toamnă.Vom purta o 
scurtă discuţie pe această temă. 

Conversaţia Frontală 

Anunţarea 
temei şi a 

obiectivelor 

Se prezintă copiilor tema activităţii şi 
obiectivele pe înţelesul copiilor. 
- Copii, astăzi  în cadrul acestei activităţi vom 
încerca să realizăm un coş cu legume de 
toamnă.Voi trebuie să fiţi foarte atenţi,să 
decupaţi correct materialele din coşuleţ,să le 
lipiţi apoi în coţulet aplicţnd lipici cu pensula 
din centru către margine. 

 
Conversaţia 

 

Dirijarea 
învăţării Se vor intui materialele de pe măsuţe. 

Voi explica modul de realizare la a lucrării. 

 
Explicaţia 
 
 
Exerciţiul 

 
Frontal 
Individual 
 
Frontal 
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Voi solicita un copil  să repete etapele. 
Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor 
mici ai mâinii. Se urează spor la lucru. 
În timp ce copiii lucrează îi voi îndruma , 
stimulându-le încrederea în forţele proprii şi 
încurajându-i şi intervenind unde este cazul. 

Pentru ca atmosferă de lucru să fie cât mai 
relaxantă aceasta se va desfăşura pe fond 
muzical. 

 
Exerciţiul 
 
 
 
 

 
Frontal 
 

Evaluarea După expirarea timpului de lucru se  va 
realiza o expoziţie cu lucrările copiilor şi se 
vor analizeaza câteva conform criteriilor 
acurateţea,grad de finalizare al acestora. 

Conversaţia 
Explicaţia 

Frontal 

Încheierea 
activităţii 

Se apreciază modul în care au participat la 
activitate . 

Explicaţia  
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GURGU MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Toamna” 
CLASA/GRUPA: a ÎI-a B 
CADRU DIDACTIC: Gurgu Monica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.2 Motru 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚÎI: 
  
   Anotimp al atâtor culori și arome,toamna îndeamnă la visare.Ne-am “pierdut” și noi în lumea 
poveștilor,a cântecelor,a îmbinării culorilor pe suportul de hârtie. 
   Astfel,la Comunicare în limba română s-a lecturat “Ciuboțelele ogarului”-Călin Gruia,înțelegând nu 
doar morala textului,ci și schimbările petrecute în natură toamna(vânt,ploi,frig),precum și nevoile 
ființelor, ilustrate prin personaje animaliere, în acest anotimp(nevoia de căldură,de îmbrăcăminte 
adecvată). 
   În completarea activităților pe text,am interpretat cântecele “Vine ploaia”, “Bate vântul frunzele”,o 
activitate de recreere,însoțită de mișcarea corporală a copilului. 
   Intrând în pielea personajelor din textul “Cioc! Cioc!Cioc!”-Emil Gârleanu,copiii au înțeles că,în 
ciuda schimbării vremii,activitatea oamenilor nu încetează.Ei se bucură de bogățiile oferite de acest 
anotimp darnic și fac provizii pentru iarnă asemeni veveriței din text. 
   La Arte vizuale și abilități practice,am ales ca elevii să ilustreze un moment din textul studiat.Este 
vorba de strângerea alunelor de către veverița. În realizarea colajului,s-au folosit culorile specifice 
toamnei ( frunze aurii,ruginii,arămii,roșcate). Acesta a primit titlul:”Veverița harnică” 
   Pentru a înțelege ce se întâmplă chiar cu frunzele,am solicitat copiilor să strângă frunze de diferite 
culori și mărimi ,să le pună la presat ,pregătind astfel o nouă lucrare practică. 
 Surpriza a fost de proporții pentru copii. Au primit o farfurie albă de carton pe care au pictat-o pe 
verso cu galben,culoarea predominantă a toamnei. Apoi au decupat doi ochișori dintr-o coală 
albă.Aceștia au fost lipiți pe farfurie. Un zâmbet larg a fost conturat cu carioca neagră,iar guriță s-a 
conturat apoi cu roșu. Frunzele adunate au fost lipite deasupra ochilor și chipul copiilor s-a umplut de 
veselie. La sfârșit,am cerut să denumească lucrarea,iar  titlurile au fost ingenioase: “Toamna 
cochetă”, “Emoticon simpatic” (de actualitate,nu?) 
   În acest fel,am arătat că toamna nu trebuie privită doar că un anotimp trist,ci ca un joc frumos de 
culori,o multitudine de arome și stări sufletești. 
  Fiecare anotimp are farmecul și frumusețea sa Trebuie doar să îl înțelegi. 
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HENEGAR ELENA MARINELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CARNAVALUL TOAMNEI 

CLASA: PREGĂTITOARE  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Henegar Elena Marinela  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ighiu, structură Țelna 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
             
 Argument: 

Miroase a toamnă, a roade bogate, a mere roșii și galbene. Gustul dulce al strugurilor și puful 
mărunt și catifelat al gutuilor blonde se îmbină cu parfumul castanilor adus de o adiere ușoară de 
vânt. Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un carnaval al toamnei, pentru a mai 
înlătura efectele negative ale pandemiei cu COVID-19. 

Grupul țintă: clasa pregătitoare  
Titlul proiectului:interdisciplinar 
Domenii vizate: Comunicare în limba română 
                            Matematică și explorarea mediului 
                            Arte vizuale și abilități practice 
                   Muzică și mișcare 
Forma de organizare:frontală 
Durata proiectului: 3 săptămâni (6 octombrie -23 octombrie 2020) 
Competențe vizate: 
  a) Comunicare în limba română 
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuale; 
3.2. identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare; 
 b) Matematică și explorarea mediului 

3.1.Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 
scopul identificării unor regularități; 
 c) Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de aplicații / compoziții / obiecte /construcții simple, pe baza interesului 
direct; 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază 
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestetică; 
 d) Muzică și mișcare 

3.1.Manifestarea liberă adecvată, pe muzică apelând la diverse forme de exprimare; 
Obiective de referință: 
OC1- să recite versurile memorate despre anotimpul toamna; 
OC2 –să recunoască fructele și legumele specifice anotimpului toamna; 
OC3 - să decupeze după contur masca pentru carnavalul toamnei; 
Etape: 
1. Anunțarea temei proiectului și prezentarea activităților pe care le vom desfășura. 
2. Informații despre caracteristicile anotimpului toamna; 
3. Confecționarea măștilor pentru carnaval; 
4. Desfășurarea CARNAVALULUI TOAMNEI. 
5. Evaluarea proiectului și înmânarea diplomelor. 
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Ne pregătim de carnaval. 
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FABIOLA HOSU 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna prin simțuri  
  
CLASA/GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC: Fabiola Hosu 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Questfield, Voluntari, Ilfov 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 Evaluarea cunoştinţelor  despre fructe, legume, flori 
și fenomene de toamnă; 

 Identificarea unor trăsături pozitive de caracter (hărnicie, chibzuinţă, dărnicie, bunătate, 
perseverență); 

 Dezvoltarea capacității de înțelegere (toleranței)  față de alte personae; 
 Efectuarea unor operaţii  de lucru cu material pus la dispoziţie; 
 Dezvoltarea  capacităţii de exprimare prin limbajul verbal, prin muzică și artă; 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Noua aventură a învățării a pornit odată cu vizionarea ecranizării fabulei lui La Fontaine care 
ne-a prilejuit o serie de activități legate de acest anotimp, dar și despre identificarea unor trăsături 
pozitive de caracter (hărnicie, chibzuinţă, dărnicie, bunătate, perseverență). Vom reveni la acest 
lucru în cadrul activității de reflecție. 

Folosindu-ne de curiozitatea și de plăcerea ludică specifică varstei, am început să căutam în 
curtea grădiniței, prin intermediul jocului “Aminteste-ți și găsește”, șase elemente specifice toamnei, 
descoperite în poezie și ascunse anterior de către doamna educatoare prin curte, ocazie cu care am 
exersat limbajul specific poziției obiectelor. La indiciile acesteia, fiecare dintre copii a reușit să 
identifice minim 6 jetoane, explicând după aceea legătura acestora cu poezia citită. 

Consolidarea activității a venit, astfel, natural în cadrul unei activități în grupuri mici de 
sortare si colorare a elementelor colecționate anterior care au prilejuit un colaj de toamnă al întregii 
grupe.  

A doua zi, am ascultat o adaptare din literatura română a fabulei lui La Fontaine – ‘’Balada 
unui greier mic’’ de George Topârceanu – explicând că există mai multe versiuni ale acestui text în 
diferite țări. Ulterior, versurile acestei poezii au fost puse pe note muzicale, astfel încât noul cântec 
pornind de la poezie a reușit să mobilizeze întreaga clasă în ritmul de chitară al doamnei educatoare, 
conducând în mod natural la memorarea unei părți a poeziei. Am audiat apoi și un cântec intitulat 
‘’Cri-cri-cri, toamnă gri’’ pentru a vedea că pot exista și mai multe interpretări muzicale ale aceluiași 
text. 

Activitatea de reflecție a constat în identificarea unor lucruri la care fiecare dintre copii este 
bun, inclusiv doamna educatoare cu ajutorul jocului: ‘’Eu spun una (un lucru la care sunt bun(ă)), tu 
spui două (lucruri la care sunt eu bun(ă)’’ revenind, simetric, la trăsăturile pozitive de caracter pe 
care fiecare dintre noi le avem. 
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IAMANDEI NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul  0 - 10 
CLASA/GRUPA:  I A 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar IAMANDEI NICOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 

Pentru valorizarea cât mai eficientă a potenţialului creator al fiecărui copil, trebuie ca fiecare 
cadru didactic să identifice acel set de abilităţi/ talente pe care Gardner le numeşte “inteligenţe”. 
Toţi indivizii posedă fiecare din cele opt tipuri de inteligenţe (verbală/ lingvistică, logico-matematică, 
vizuală/spaţială, ritmică/muzicală, corporală/kinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturală) 
într-o anumită măsură. La nivel individual ele apar în combinaţii, fiecare individ fiind de fapt ,,o 
colecţie de inteligenţe”. Şi pentru că elevii au profiluri de inteligenţă diferite, şcoala trebuie să 
conceapă o educaţie care să maximalizeze potenţialul intelectual al fiecăruia. 
  Pentru a argumenta cele afirmate, voi exemplifica o serie de sarcini didactice care stimulează 
dezvoltarea inteligenţelor multiple ale fiecărui copil şi care permit valorizarea tuturor elevilor, 
inclusiv a elevului cu dificultăţi de învățare, oferindu-le tuturor şansa de a avea satisfacţia propriei 
reuşite. Munca  în echipă - forma de activitate predominantă -  facilitează învăţarea prin cooperare, 
elevii cu profil de inteligenţă asemănător fiind stimulaţi să interacţioneze, să-şi exprime păreri 
proprii, să colaboreze cu colegii în realizarea acestor sarcini de învăţare şi să se simtă parte integrantă 
a unui cerc care îi pune în valoare aptitudinea/talentul. 
            Teoria inteligenţelor multiple permite aplicarea operaţională a Taxonomiei lui Bloom la 
activitatea de învăţare, iar din corelarea acestora am formulat sarcinile de lucru pentru realizarea 
obiectivelor propuse. 

Așadar motivaţia alegerii activității ar putea fi sintetizată astfel: 
✓ Activitatea se justifică deoarece le oferă elevilor posibilitatea de a aborda disciplina 

matematică și explorarea mediului dintr-o noua perspectivă. 
✓ Activitatea le facilitează elevilor focalizarea atenţiei către un domeniu preferat de ei 

(adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10; rolul organelor majore ale corpului 
omenesc). 

✓ Întregul demers didactic urmăreşte dezvoltarea creativităţii, a posibilităţilor de 
exersare 

și dezvoltare a inteligențelor multiple precum şi a exprimării libere a opiniei. 
 Condiții preliminare: 
 Elevii sunt familiarizați cu cunoștințele referitore la adunarea și scăderea numerelor naturale 
în concentrul 0 – 10 precum și cu cel al  rolului organelor majore ale corpului omenesc. De asemenea 
școlarii au deja formate deprinderile de gândire,  învăţare şi lucru în grup, încât lecţia să se poată 
baza pe o strategie de învăţare dirijată  care să permită implicarea totală a elevilor în activitate. 

După fiecare lecţie, elevul iese îmbogăţit în spirit, cu un orizont de cunoaştere mai larg, 
capabil să cunoască şi să se cunoască mai profund. Metoda prezentată duce la înţelegerea noţiunilor 
şcolarului mic cu mai multă uşurinţă şi plăcere. 

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare 
asigură centrarea demersului didactic pe elev. Toţi elevii trebuie să participe la propria lor educaţie. 
Profesorul nu poate să nu respecte diferenţele între elevi. Într-o clasă diferenţiată profesorul 
respectă nivelul de pregătire al fiecărui elev, încât profesorul şi elevii colaborează în învăţare. Ei 
planifică împreună, stabilesc obiective, monitorizează progresul, stabilesc succesele şi eşecurile. 
Profesorul echilibrează normele individuale şi de grup. 
        A proiecta şi realiza activităţi având în vedere inteligenţele dominante ale elevilor sunt 
subiecte de mare interes ştiinţific de specialitate, psihopedagogic şi metodic pentru toţi partenerii 
educaţionali, pentru şcoala românească de azi şi de viitor. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

146 
 

În concluzie pot afirma asemenea prof. univ. dr. Sorin Cristea, care scrie în acest sens, că: 
,,Şcoala viitorului poate fi construită pe fundamentul psihologic al teoriei inteligenţelor multiple”. 

 
FIȘĂ DE LUCRU  

 
GRUPA I         
 I. Inteligența lingvistică /verbală 
 

 1. Citiți cu atenție textul  Numărătoarea, de T. Constantinescu:                                                
 Subliniați cu o linie pe text toate cuvintele care exprimă numerele naturale până la 

10. 
 Aflați suma primelor trei numere din text. 
 Aflați diferența ultimelor două numere din text. 

2. Alcătuiți probleme cu ajutorul următoarelor operații matematice: 
a). 6 + 2 =       b). 9  - 3 = 

  
GRUPA II 
 II. Inteligența  corporală / kinestezică 
 
1. Joc de rol – Alcătuiți un dialog între un măr și o pară pentru a evidenția importanța 

consumului de fructe pentru menținerea sănătății corpului. 
2. Modelează din plastilină: 

 O operație de adunare / scădere; 
 Corpul omenesc. 

 
GRUPA III  
 III. Inteligența  intrapersonală 
 
1.  Dacă ai fi un organ al corpului uman ce ai alege să fii? Motivează alegerea făcută! 
2. Argumentează prin desen de ce mișcarea și alimentația sănătoasă stau la baza unei bune 

funcționări a organismului uman. 
 
GRUPA IV 
 IV. Inteligența  interpersonală 
 
1. Imaginează-ți că ești unul din organele de bază ale corpului uman care coordonează 

întreaga activitate și anume creierul. Oferă micilor școlari 3 sfaturi pentru a avea o viață sănătoasă. 
2. Micul jurnalist – Realizați un interviu cu un medic. Notează 3 întrebări pe care i le-ai 

adresa referitoare la organele majore ale corpului. 
 
GRUPA V 
 
 V. Inteligența  ritmică / muzicală 
1.  Recunoașteți instrumentul muzical care vă acompaniază! 
2. Interpretați cântecele: Valsul toamnei și Numărătoarea. 
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ION DIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Rapsodii de toamna'' 

CLASA/GRUPA: MARE A -Piticilor 

CADRU DIDACTIC: Ion  Diana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu  program prelungit ,,CASUTA CU POVESTI ''PLOIESTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
    Zâna Toamna purtând haina ei multicolora a trecut și pe meleagurile noastre.A așternut covor de 
frunze galben-aramii care foșnesc sub greutatea pașilor noștrii.Darnica,cum o stim ne-a chemat în 
grădini și livezi rasfatandu-ne cu bogățiile ei. 
  Obiectivele urmărite: -Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului 
înconjurător,precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. 
  -Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natura și din mediul înconjurător . 
 Într-o dimineață un copil din grupa noastră ne-a adus fructe și legume.Acestea erau arătoase,având 
culori diferite.Copiii s-au strâns în jurul mesei și puneau diferite întrebări .Am vorbit despre 
anotimpul toamna in general:fructe,legume,fenomene ale naturii,plante și flori,activități specifice 
anotimpului.Dupa această discuție copiii s-au arătat dornici de mai mult,așa că am participat la 
Simpozionul ,,Rapsodii de Toamna ''. 
Am discutat despre transformările care au loc în această perioadă,despre legume și fructele care se 
culeg acum,despre modul lor de păstrare și conservare pentru iarna,despre florile de toamna.Am 
folosit reviste,poze,imagini cu fructe și legume,flori,frunze,castane,semințe,cântece ,poezii specifice 
anotimpului toamna. 
 
 Activități de învățare 
ADP-I.D,,Toamna,toamna harnica'' 
,,Întâlnire cu Zâna Toamna'' 
,,Sunt fruct sau leguma?'' 
  ,,Ce ne-aduce toamna-n cos?'' 
  R. -,,Si eu mănânc sănătos! 
        ,,Mânuțe curate înseamnă sanatate'' 
        ,,Mâncăm frumos și sănătos,, 
   ,,Și eu mănânc sănătos!'' 
  T. - ,,Grădinarii la inviorare'' 
         ,,Tocăm legume și fructe'' 
        ,,Sunt un fruct sau leguma ,să  mă prezint" 
    ,,Salata de fructe" 
ALA1- Stiinta-,,Spune ce-ai gustat''-joc senzorial,,,Caută jumatatea'' 
       -Joc de rol,,Cu  mama la piața '', ,,De-a vânzătorul " 
       Arta-,,Desenam legume și fructe de toamna " 
    Biblioteca:,,Selectam imagini cu fructe și legume" 
    Construcții:,,Lădițe pentru legume și fructe" 
    Joc de masa :,,Alege și grupează legumele și fructele" 
ALA 2-Joc mișcare ,,La cules de fructe" 
      Educatie pentru sănătate,,Cum mâncăm fructele și legumele?'' 
  ,,Întâlnire cu asistenta -discutii despre sanstate'' 
   ,,Ce facem cu fructele și legumele inainte sa le mâncăm?'' 
ADE-DȘ-,,Morcovul și mărul"-observare 
 DLC+DEC(A.I)-Ce a cumpărat mama?joc didactic+cântecul ,,Toamna'' 
 DȘ-,,Să așezăm borcane pe rafturi -pozitii spatiale" 
 DPM-Deprinderi motrice de baza-Reperarea tipurilor de mers.Joc:,,Culegatorii'' 
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 DOS-Sanatate de la toate,de Ana Ciobanu(memorizare) 
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IONITA IONELA TATIANA 

FIȘA PROIECTULUI 

 

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

,, Fructele toamnei ” 
- joc didactic - 

Regulile jocului : 
 Se împart copiii în două echipe : 
 *echipa frunzelor galbene 
 *echipa frunzelor portocalii 
Sarcina jocului : 
 Copiii vin pe rând la coșulețul toamnei , aleg o legumă sau un fruct , stabilesc categoria 
din care face parte răspunzând la întrebarea : ,,Ce ne-aduce toamna-n coș?” Se execută jocul de 
probă pentru a vedea dacă toți preșcolarii au înțeles cerința. 
Desfășurarea jocului : 
 Educatoarea prezintă copiilor coșulețele cu fructe și legume. Pe rând , copiii vin la coș , 
aleg un fruct sau o legumă . La întrebarea educatoarei ,,Ce fructe aduce toamna ?” copilul solicitat 
denumește fructul sau leguma aleasă și stabilește categoria din care face parte. 
Complicarea jocului : 
 Copiii vor răspunde la întrebări suplimentare cum ar fi: 
- Ce culoare are fructul sau leguma aleasă ? 
- Ce formă are fructul sau leguma aleasă ? 
- Ce putem face cu fructul sau leguma respectivă? (Cum pot fi consumate ?) 
 Pentru fiecare răspuns corect , echipa va aduna frunze (galbene și portocalii) , iar la sfârșitul jocului 
se vor număra frunzele și se va desemna echipa câștigătoare. 
 Toți copiii vor fi recompensați cu fructe de toamnă. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Colorează corespunzător fructele de toamnă. 

 

2. Incercuieşte fructul care are boabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenează fructul preferat de toamnă. 
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IORGA ANDREEA GEORGIANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „CULORILE TOAMNEI” 
CLASA/GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC: IORGA ANDREEA GEORGIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, PLOIEȘTI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Toamna este anotimpul plin de culoare, în care natura devine o sursă veșnică de bucurie și 
inspirație. Din acest motiv, încă de la începutul lunii septembrie pe lângă crenguțe, castane, ghinde, 
copiii au adunat frunze de toamnă pe care le vor folosi în diferite activități.  

În cadrul activității „Culorile toamnei” copiii au avut la dispoziție frunze uscate de diferite 
culori, carton galben, carton maro, lipici, și foarte multă creativitate. Cu ajutorul cadrului didactic 
fiecare copil a primit o mânuță decupată pe un carton maro, care a reprezentat trunchiul unui copac, 
iar frunzele uscate au fost mărunțite de aceștia, în bucățele de diferite mărimi. Precizez că această 
activitate a fost foarte distractivă pentru preșcolari. După ce au lipit trunchiul copacului, au aplicat o 
cantitate generoasă de lipici pe restul hârtiei în zona coroanei și au presărat cât mai multe bucățele 
de frunze uscate. 

Efectul vizual creat de frunzele uscate este unul ireal, parcă fiecare copac a prins viață, iar cu 
ajutorul metodei ,,Turul galeriei”, copiii au admirat și observat toate lucrările, le-au analizat împreună 
și s-au aplaudat. 

Această activitate a contribuit la dezvoltarea imaginației, a creativității și a abilităților motrice 
ale copiilor, iar sentimentul estetic-simțul frumuseții-  inițial inerent în copil, face ca sarcina cadrului 
didactic să se concentreze în cultivarea acestuia în mod atent și metodic. 
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IOVIȚE MIHAELA-CĂTĂLINA 

 

Toamna în localitatea mea 
 

Prof. înv. primar, Iovițe Mihaela-Cătălina 
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț 
Clasa a IV-a 
 

Învățământului românesc, în prezent, solicită noțiuni de utilizare a calculatorului atât din partea 
profesorului cât și din partea elevilor, părinților elevilor.   

Din septembrie, urmez cursul ,,Intensiv de educație digitală pentru învățători”.  Datorită acestui 
curs am descoperit numeroase platforme și aplicații foarte utile și necesare desfășurării procesului de 
predare-învățare-evaluare. 

Astfel, am aplicat, ce am învățat, la clasă, în cadrul proiectului ,,Toamna în localitatea mea” cu  
următoarele activități: 

1. Fotografierea unor peisaje din Dobrovăț; 
2. Prezentarea fotografiilor în QuikGo Pro; 
3. Picturi - peisaje de toamnă din localitate; 
4. Colaje din frunze; 
5. Utilizarea aplicației ChatterPix ,,Dă voce creațiilor tale!”. 

 
Ca și obiective am avut în vedere următoarele: 

 Observarea orizontului local; 
 Fotografierea unor peisaje din localitate; 
 Prezentarea sub o formă plăcută a fotografiilor; 
 Punerea în pictură a unor peisaje; 
 Realizarea unor animale din frunze; 
 Utilizarea unor aplicații pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, de utilizare a 

calculatorului; 
 Dezvoltarea creativității elevilor. 

 
 În urma desfășurării activităților, elevii au încarcat creațiile într-un padlet. M-am bucurat de 
receptivitatea copiilor, de deschiderea părinților în a le pune la dispoziție tablete/telefoane mobile. 
Activitățile devin din ce în ce mai plăcute datorită informațiilor acumulate din cursul urmat. Sunt 
recunoscătoare inițiatorilor cursului Îndreptar digital pentru că datorită dumnealor elevii vin cu 
plăcere la școală, iar activitățile devin mai atractive. 
 Exemple de imagini din timpul activităților: 
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IRIMIA VIOLETA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CRIZANTEMELE, REGINELE TOAMNEI…  

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE C 

CADRU DIDACTIC:IRIMIA VIOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GR. P.P. NR. 15 FOCSANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:DOS-Activitate practica- lipire 
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ISAC PAULA-PIROSKA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „BOGĂȚIILE TOAMNEI” 
CLASA: a II-a D 
CADRU DIDACTIC: Isac Paula-Piroska 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 
 
Data: 15.10.2020 
Locul: sala de clasă 
Competențe specifice: 
AVAP:  2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi 
tehnici accesibile; 

CLR:    2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic; 
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în 

sine; 
Resurse: hârtie colorată, carton colorat, foarfece, lipici, fructe, legume, videoproiector, laptop 
Metode și tehnici: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei, decupare, îndoire, 
colaj 
Evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, expunerea lucrărilor realizate 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

La începutul activității, a fost prezentat un PPT cu imagini despre toamnă și cu textul poeziei 
Toamna-i harnică și bună, de Gabriela Berbeceanu: 

„Toamna a adus în dar 
Unui mare gospodar: 
Fructe, flori, legume bune, 
Doldora de vitamine. 
Mere, pere, nuci și prune, 
Roșii, ceapă și alte legume. 
De toate-i cămara plină, 
Toamna-i darnică și bună.” 

Au fost purtate discuții referitoare la frumusețile și bogățiile toamnei. 
Clasa a fost împărțită în trei grupe, fiecare grup având sarcini diferite: 
➢ Grupa I a realizat coronițe de toamnă din ramă de carton decupat, pe care au fost lipite 

legume și fructe decupate; 
➢ Grupa a II-a a realizat chipuri / animale din legume și fructe; 
➢ Grupa a III-a a realizat ciorchini de struguri 3D. 

Toți elevii au lucrat cu multă dăruire și pasiune pentru obținerea unor lucrări creative și 
estetice. 

La finalul activității au fost expuse lucrările realizate de către elevii din cele trei grupe, apoi au 
fost analizate de către întreaga clasă. 
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ISTRATE MIHAELA  

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,ELECTROLIŢI NATURALI-SUCUL DE LĂMÂIE ŞI ROŞIE’’ INVESTIGAŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

CLASA/GRUPA: a VIII-a A 
CADRU DIDACTIC: ISTRATE MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU’’ TÂRNĂVENI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Scopul lucrării: producerea ,,altfel” a curentului electric, folosind lămâi şi roşii. 
Experimentul s-a realizat pornind de la întrebarea adresată elevilor, dacă putem să realizăm 

o baterie ,,altfel”  folosind  lămâi şi roşii.  
 Ce este bateria? Dispozitivul care transformă energia chimică în energie electrică, şi are în 

alcătuire ca elemente de bază, doi electrozi şi electrolit. 
  Pornind de la invenţia lui Alessandro Volta şi anume prima baterie constituită din Zn şi Cu, 
elevii au realizat  baterii cu electroliţi naturali. Folosind cunoştinţele dobândite la chimie referitoare 
la reacţiile chimice, la Seria reactivităţii chimice a metalelor şi la fizică despre bateriile electrice şi 
rolul lor într-un circuit electric, au proiectat şi apoi au realizat pila electrică Al-Cu. S-a folosit Cu cu rol 
de electrod pozitiv şi Al cu rol de electrod negativ, ca electrolit sucul de lămâie, apoi de roşie şi  
multimetrul.  

 Elementul Al- Cu s-a realizat prin introducerea electrodului pozitiv de Cu şi a electrodului 
negativ de Al  într-o roşie şi apoi într-o lămâie.  Măsurând tensiunea electrică obţinută în acest fel s-a 
constatat că era de aproximativ 0,4 V.......deci s-a reuşit realizarea unor baterii ,,altfel” folosind 
electroliţi naturali, sucul de lămâie şi de roşie!  
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ISTRATESCU IOANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. ISTRATESCU IOANA 
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IZSO TUNDE 

Culorile toamnei 

TEMA ACTIVITĂȚII: Culorile toamnei 
DATA: s-a desfășurat în perioada 5- 19 octombrie 2020 
CLASA: elevii clasei II.B 
CADRU DIDACTIC: Izso Tunde 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Dr,Balasi Jozsef” Curtuișeni 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢI : 

În prima parte a activității s-a ținut o prezentare interactivă pe tema: ”Culorile toamnei”. Ȋmpreună 
cu elevii clasei am discutat despre anotimpul toamna. Ȋn urma discuţiilor, am descoperit că, toamna 
este ca o zână, care pictează natura cu cele mai calde culori,de la galbenul pal, la roşu ca focul. 
„Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.”   Toamna este un anotimp plin de culoare şi 
farmec. Ea este ”o zână înveşmântată într-o mantie din frunze galbene, arămii, ruginii, care în natură 
pictează un minunat tablou”. Prin toate activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect am adus în 
atenţia copiilor frumusetile și culorile toamnei. Apoi împreună cu copii ne-am gândit să exprimăm 
sentimentele noastre în desene. 
În a doua parte a activității elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de 
pictură care să redea toate culorile toamnei. Elevii au participat cu mult entuziasm și au realizat 
lucrări de bună calitate. La finalul activității s-a realizat expoziţia cu titlul ,,Culorile toamnei” şi s-au 
premiat copiii cu diplome. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură; Dezvoltarea 
capacității de a înțelege frumosul, cultivarea gustului estetic și a sensibilității artistice. Educarea 
elevilor în vederea observării frumuseții anotimpului toamna 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII : 
- Exprimarea sentimentelor față de frumusețile toamnei; Stimularea competiției între elevi; 
Realizarea de creații plastice adecvate temei. Dezvoltarea simțului artistic al elevilor; Stimularea 
creativităţii, a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice; Stimularea capacității creatoare a 
elevilor; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: - expoziție de lucrări, diplome 
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JELER  CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNA 
CLASA/GRUPA: a II-a și a III-a 

CADRU DIDACTIC: JELER  CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT-STRUCTURA SĂLCUD 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
 Cu ocazia sărbătorii de Halloween,împreună cu elevii claselor a II-a și a III-a , am organizat 
activități precum ,,Cel mai frumos costum și mască! ,, și ,, Expoziția de dovleci!,,. 
 Locul de desfășurare: sala de clasă 
 Obiectivele activităților au fost : · familiarizarea copiilor cu specificul sărbătorii de Halloween. 
                                                                  · dezvoltarea aptitudinilor artistice si a simtului estetic. 
                                                                   · dezvoltarea interesului pentru munca în echipă. 
                                                                    · mobilizarea elevilor, prin implicarea acestora în activități de 
                                                                         socializare. 
                                                                      · conștientizarea rolului activităților extracurriculare în  
                                                                        dezvoltarea armonioasă  a elevului. 

Elevii au partricipat cu mult entuziasm și au realizat lucrări de bună calitate. 
Activitatea  s-a încheiat cu acordarea diplomelor pentru cel mai  haios dovleac si cel mai  

original costum, precum si diplome de participare tuturor copiilor. 
Halloween este o sărbătoare preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală. Ea este 

sărbătorită în noaptea de 31 octombrie. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, 
mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat? (Păcăleală sau dulciuri?), ca 
o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. 
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JITEA-NICOLAE ANDREEA-SIMONA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BANITA 

MERISOR NR. 96, BANITA, HUNEDOARA 
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JURCA ANCA IULIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă, în ochi de copil  
CLASA/GRUPA: a II-a, a III-a, a IV-a 
CADRU DIDACTIC: Jurca Anca Iuliana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Vasile Breban” Crișeni, Structura Școala primară Gîrceiu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 ,,O națiune la care s-ar învăța desenul așa cum se învață scrisul, le-ar întrece curând pe 
celelalte, în toate artele gustului.”   Denis Diderot 
 Educația estetică urmărește familiarizarea treptată a elevului cu frumosul din realitate 
(natura, viața socială), formarea percepțiior și sentimentelor estetice, a gustului pentru frumos și a 
deprinderilor artistice. Omul trebuie să știe ce înseamnă frumosul, să aprecieze operele de artă, să-și 
dezvolte înclinațiile artistice. Copilul încă de la o vârstă foarte fragedă este receptiv, sensibil și 
impresionat de tot ce-l înconjoară. Datorită creativității și receptivității lui, acesta dobândește 
impresii vii și puternice despre evenimentele din jur, schimbările care se produc în mediul 
înconjurător și în natură. 
 Lucrările realizate prin elemente de limbaj artistic, redau în imaginația elevului anotimpul 
schimbării, anotimpul bogăției și al roadelor muncii. Folosind linia ca element constructiv, natura 
capătă o altă dimensiune, aceea a unei pete de culoare cu intensități diferite, care reprezintă viață, 
mișcare, energie. Redată în diferite tehnici și procedee de lucru, desenul reprezintă amprenta 
personală a elevului, viziunea proprie asupra naturii. Fructele toamnei redate prin puncte ca 
elemente decorative reprezintă amănunte semnificative din dezvoltarea și creativitatea elevului. 
,,Punctul este amănuntul și cine stăpânește amănuntul cucerește universul.” Maria Niculae- artist 
plastic contemporan.  

 Culorile deschise sau calde sunt întotdeauna corelate cu elemente din mediul înconjurător 
ce sunt apropiate și îndrăgite de copil: fructe, flori, fluturi, pe când culorile reci sunt asociate cu 
imagini mai îndepărtate și mai puțin agreate: grindina, vântul, livezile pustii. În realizarea  lucrărilor s-
au folosit materiale și instrumente de lucru ușor  accesibile fiecărui elev, acuarele, foi colorate, 
pensule. Tehnicile de lucru de asemenea au fost familiarizate copiilor, lucru care mărește curiozitatea 
și caracterul atractiv al activităților creativ- estetice. Mototolirea hârtiei este o metodă de învățare 
prin joacă la îndemâna oricui, oferind deprinderi importante: îmbunătățirea atenției  și răbdării, 
motricității. Astfel, am oferit prilejul elevilor de a se exprima prin imaginația . 
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JURCA RAMONA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 
CLASA/GRUPA: clasa a IV-a 

CADRU DIDACTIC: prof.Jurca Ramona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Bârsa,jud.Arad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
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 integra frumosul şi în viaţa personală; 
Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
DISCIPLINE IMPLICATE:AVAP,MM,CLR,ŞTIINŢE 
Activitatea va debuta cu observarea schimbărilor pe care le aduce anotimpul toamna atât în viaţa 
oamenilor cât şi a animalelor.Bogăţiile pe care le aduce acest anotimp şi deasemenea intonarea unor 
cântecele de toamnă.Realizarea unor scurte poezioare tip cvintet despre anotimpul toamna . 

 TOAMNA 
BOGATĂ         MINUNATĂ 

CULEGÂND      RECOLTÂND      MIROSIND 
TOAMNA ESTE ANOTIMPUL BOGĂŢIILOR. 

MIREASMĂ 
 

Observarea multitudinii de culori calde prezente în natură ,discuţii pe baza culorilor şi ce inseamnă 
fiecare dintre ele. 
Joc didactic:  ,,Dacă aş fi galben,...........” 
Prezentarea unor prezentări ppt de pe platforma Twinkl şi a unor picturi celebre ale anotimpului 
toamna. 
La finalul activităţii pe fondul unor melodii de relaxare elevii realizează lucrări folosind culorile 
toamnei. 
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KISS ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII:            - A venit iar toamna! 
CLASA/GRUPA:                       - Mijlocie  

CADRU DIDACTIC:                - Kiss Elena  
UNITATEA ȘCOLARĂ:          - Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, jud. Hunedoara 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Captarea atenției se face cu ajutorul unei ghicitori despre toamnă: 

Frunzele pe ramuri 
Au îngălbenit,  

Plouă, plouă-ntruna,  
Cine a sosit?  

 
Se poartă discuții despre anotimpul toamna: caracteristici ce pot fi observate de către copii, 

activitatea animalelor din pădure pentru pregătirea de iernat.  
Se prezintă imagini cu animalele sălbatice care se pregătesc de iernat pe marginea cărora are 

loc conversația: ursul și ariciul iși pregătesc culcușul, veverița iși adună nuci și alune, pădurarul 
amenajează locuri pentru fân pentru căprioare și cerbi.  

Se prezintă o planșă cu un arici printre frunze și se observă modul cum a fost lucrată, ce 
materiale sau folosit: creiane colorate, fâșii de hârtie colorată, foarfeci, frunze uscate, lipici.  

Se demonstrează etapele de lucru de către educatoare după care li se cere copiilor să repete 
ce au de făcut:  

- Să coloreze corpul ariciului;  
- Să decupeze cele două fâșii de hârtie colorată după liniuțele trasate obținând franjurarea 

hârtiei;  
- Să lipească cele două fâșii franjurate pe spatele ariciului obținând țepii ariciului;  
- Să lipească frunze presate imitând iarba veștejită prin care se plimbă ariciul.  
Copiii sunt încurajați și sprijiniți să lucreze. În final se organizează expoziția și are loc turul 

galeriei, copiii având posibilitatea să evalueze lucrările proprii sau ale colegilor.  
În final sunt apreciați de un arici (mascota activității) și primesc recompense – buline roșii.  
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KULCSÁR GRETA- RENÁTA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Frumusețile toamnei 
GRUPA: MARE - “Grupa Piticilor” 
CADRU DIDACTIC: Kulcsár Greta- Renáta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC “PETŐFI SÁNDOR”, Grădinița cu Program Normal Nr. 3. Ciocaia 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic- Creativ 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
 

Activitățile au fost desfășurate în săptămâna 19-23 octombrie 2020. Copiii au creat lucrări 
foarte frumoase de toamnă.  
Toamna este un anotimp plin de culoare, care oferă inspirație și pentru cei mici, și pentru cei mari. 
După multe activități în cadrul cărora copii au învățat numeroase lucruri despre anotimpul toamna, 
am conceput niște activități artistico-plastice în legătură cu ceea ce am învățat. 
Toți copiii au arătat un mare interes pentru activitatea pe care am desfășurat-o. Activitatea s-a 
finalizat cu lucrări minunate și foarte  creative. 
 La prima activitate au fost făcute ștampile cu ajutorul frunzelor și a  bețișoarelor igienice, prin 
folosirea culorilor toamnei: roșu, maro, verde și galben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În timpul activității următoare am învățat o scurtă poezie despre toamnă și am făcut norul de 
ploaie. 
“Ploaia cade ne-ncetat,  
Toamna s-a întors în sat,  
Păsările au plecat,  
Cuiburile și-au lăsat.” – N. Buicliu 

În următoarea zi, am citit  povestea:”Ariciul și mărul”, după care copiii au creat ariciul și 
mărul cu ajutorul frunzelor, a foilor imprimate și a hârtiei creponate 

 de culoare  verde și roșie. 
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Ultima activitate a fost realizarea unui copac de toamă. Pentru aceasta am avut nevoie de: 

lipici, hârtie colorată (galbenă, roșie, verde, portocalie), creion, foarfecă,  tempera, bureți de vase, 

farfurii din plastic și tuburi din hârtie de bucătărie.  
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ- BUFNIȚELE VESELE 
CLASA: I C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: BUFNIȚELE VESELE 
 
 Chiar dacă traversăm o perioadă cu multe provocări, încercăm să ne păstrăm optimismul și 
plăcerea de a crea frumosul, prin intermediul activităților din cadrul Artelor Vizuale și a Abilităților 
Practice, activități atât de îndrăgite de copiii din clasa mea. 
 Prin intermediul activităților din cadrul proiectului „Rapsodii de toamnă” îmi propun ca 
obiective îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul toamna, anotimp care, iată că s-a 
așternut și în acest an peste meleagurile noastre cu alaiul ei de fenomene.  
 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 aștern pe pământ un covor multicolor 
ce te îmbie la joacă. Păsările călătoare se îndreaptă grăbite către ţările calde. Pe ogoare, în livezi, în 
grădini munca e în toi, iar oamenii strâng recoltele bogate, adunând în cămări fructe parfumate și 
pline de vitamine, legume gustoase și multicolore și umplând hambarele cu porumb și grâu auriu.  
 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 carioci și am purces la 
treabă. Am decupat ramurile copacilor și le-am lipit pe foaia de carton, am decupat cercurile care 
reprezintă corpurile bufnițelor, le-am îndoit pentru a crea aripile și capul acestora, am decupat și lipit 
ochii, penele decorative, ciocurile, după care am lipit bufnițele pe crenguțe. 

Bufnițele ne vor veghea clasa, chiar și atunci când noi nu suntem acolo. 
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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LICĂ CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Personaje create din legume ,fructe,frunze,castane; 

CADRU DIDACTIC:Prof. înv. primar.LICĂ CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”REGINA MARIA” Sibiu 
DATA: 16 octombrie 2020 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă 
NUMĂR DE PARTICIPANȚI:28 elevi 
DURATA  ACTIVITĂȚII: 2 ore 
SCOP: îmbogățirea cunoștințelor despre fructe și legume; stimularea creativității prin intermediul 
abilităților practice; 
OBIECTIVE: 
- să recunoască fructele și legumele de toamnă; 
- să manifeste creativitate în realizarea personajelor din fructe și legume; 
- să participe cu interes la dialogul dintre fructe și legume; 
TIPUL ACTIVITĂȚII:integrată(AVAP,CLR,MM) 
EVALUARE:analiza produselor finale ale activității 
 

DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII 
 
  Activitatea a debutat cu vizionarea unui power-point cu titlul”Fructele și legumele toamnei” și 
au fost aprofundate informațiile mai puțin cunoscute de elevi. 
   Apoi au fost analizate darurile primite de la Zâna Toamnă în trei coșulețe:unul cu fructe, unul 
cu legume și unul cu bogății găsite în parc (frunze,castane,ghinde).Elevii au fost provocați să 
răspundă la întrebarea:”Ce personaj ar putea fi...?” 
   Fiecare coșuleț a fost lăsat în dar unui rând de elevi ,iar aceștia au ales materialul necesar 
pentru a crea un personaj(pe bănci au avut foarfeca,aracet,penarul,scobitori,scotch și un ziar).Au 
lucrat ascultând  melodii de toamnă din repertoriul copiilor. 
   La sfârșitul activității fiecare personaj a primit un nume, iar elevii organizați în grupe de câte 8 
au ieșit în fața colegilor și au creat scurte dialoguri cu personajele lor. 
   S-a realizat o expoziție cu produsele finale și cele mai apreciate lucrări au fost: ”Emo,iubitoarea 
de mango”, ”Albina uriașă” și ”Păsărel-Dovlecel”. 
   Toti elevii au fost răsplătiți cu stickerele ”Fructele zâmbărețe”. 
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LINȚA CRISTINA MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA- ANOTIMPUL PREFERAT 

GRUPA: MARE E –„COPĂCEII” 

CADRU DIDACTIC: PROF. LINȚA CRISTINA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC „DAVID VONIGA” GIROC- GRĂDINIȚA P.P. GIROC  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
   
„Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de culori.”  Valeria Mahok 
 

A  sosit în caleașca-i aurie toamna, cea mai darnică fiică a bătrânului anotimp.  Frunzele 
copacilor sunt galbene, uscate. Fructele aurii, parfumate și gustoase ajung în cămările bunicilor. 
Totodată se numără bobocii care pășesc spre tainele cunoașterii în noul an școlar.  

Şi pentru a marca aceast anotimp  într-un mod deosebit,  am organizat la grupă activitatea 
„Toamna, anotimpul preferat”, activitate care a pus  în lumină talentele artistico-plastice înăscute ale 
copiilor . Toţi copiii din grupă au fost  implicaţi unii pictând anotimpul toamna pe folie, alții decupând 
si asamblând un arici . 

Această activitate s-a născut din dorinţa de a evidenţia capacităţile creatoare ale 
preşcolarilor, de la convingerea că în fiecare copil există valori  şi  talente înnăscute ori dobândite 
prin studiu, muncă şi exerciţiu, talente ce trebuiesc respectate şi întreţinute de către cei din jur, 
valorificate prin forme de manifestare artistice deosebite, care pot fi scoase  la lumină şi apreciate 
just. 

Împreună cu preşcolarii din grupa mare E- Copăceii de la Liceul Teoretic „David Voniga” 
Giroc- Grădiniţa cu Program Prelungit Giroc am desfăşurat o activitate de  demonstratre de telente 
de pictori și mari creatori de colaje, în data de 15 octombrie 2020. Tema activității artistico-plastice a 
fost anotimpul toamna, anotimpul bogăției. 

Pentru a marca debutul acestui anotimp, am pregătit această  activitate desfăşurată  în ziua 
de joi, 15 octombrie 2020, în sala de grupă. Pe fundalul unei muzici ambientale de toamnă, 
preșcolarii au demonstrat că sunt talentați, că au imaginație și că sunt plini de frumos în suflet. La 
finalul activității, prin metoda „Turul galeriei”, preșcolarii și-au adus aprecieri unii altora și au fost 
răsplătiți cu recompense. 
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LITU NICOLETA 

Clasa: a V-a  

Disciplina: Educaţie plastică 

Subiectul lecţiei: „Peisaj de toamnă” 

Tipul lecţiei:  Lecţie de formare a priceperilor  şi deprinderilor 

Scopul lecţiei: Formare a priceperilor şi deprinderilor de a exprima cu ajutorul mijloacelor specifice 

artei plastice: culoarea, forma, organizarea  compoziţională  a spaţiului și de realizare a unor lucrări 

care să reprezinte cât mai fidel aspecte ale naturii în anotimpul toamna. 

Obiective operaţionale 

Elevii vor fi capabili: 

1.  să recunoască pete de culoare;  

2.  să grupeze petele de culori în pete spontane sau pete elaborate;  

3.  să numească formele fundamentale; 

4.  să  creeze, dirijat de profesor un spaţiu plastic conform subiectului lecţiei; 

5. să precizeze tipul formelor elaborate şi tehnica folosită  pentru elaborarea lor. 

Strategia didactică: 

a) Metode si procedee:explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, conversaţia, observaţia, munca 

independentă; 

b) Material didactic: planşe, opere de artă sau reproduceri; 

c) Forma de organizare a activitaţii: frontală, individuală; 

d) Timp: 40 minute. 
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LUCESCU LIDIA SIMONA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ 
CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE A 
CADRU DIDACTIC: LUCESCU LIDIA SIMONA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE COCEA” MOLDOVIȚA 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII :  
Dezvoltarea imaginației și a creativității elevilor prin realizarea unor creații artistico plastice 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
         Toamna a fost, din cele mai vechi timpuri, sursă de inspirație pentru mai marii noștri poeți, 
pictori și muzicieni. Culorile toamnei, neasemuit de frumoase, ne îndeamnă la meditație, la visare. 
Elevii au transpus în culoare cele mai frumoase aspect ale toamnei, începând de la frumusețe, la 
bogăție, la spontaneitate, toate aceste aspect au prins viață.  Frumusețea ei ne dezvoltă gustul 
estetic, creativitatea și imaginația.  
          Atrași de tot ceea ce înseamnă toamnă, elevii clasei PREGĂTITOARE A, de la Liceul Tehnologic 
,,Vasile Cocea” au redat, cum s-au priceput mai bine, prin pictură, toate aceste frumuseți. Unii au 
văzut toamna bogată. Alții au văzut-o frumoasă. Altora le-a amintit de casa bunicilor de la țară, unde 
își petrec vacanțele. 
          Indiferent de ipostazele în care a fost prezentată toamna, mirosul specific ei, de mere, sruguri și 
gutui razbate din lucrările plastic realizate. 
       Felicitări, dragi copii, pentru talentul vostru și pentru dragostea cu care ați participat la activitate. 
 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 185 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 186 

LUPU AURELIA-CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII: Natura 
CLASA/GRUPA: clasa a III-a 
CADRU DIDACTIC: Lupu Aurelia-Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 13 Timișoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ob. Momentele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategii 
 didactice 

Forme de 
organizare 

 1.Moment 
organizatoric 

   Se pregătesc materialele necesare.  
   Se aleg grupele. 

  

O1 
O6 

2.Captarea 
atenţiei 

   Fiecare grupă va primi de rezolvat 
câte un rebus.  
   Rezolvarea constă în verificarea 
modului de însuşire a  operelor 
studiate din creaţiile lui M. Eminescu, 
G. Coşbuc, E. Gârleanu. 
    

Munca 
independentă 
Planşe cu 
rebusuri, 
 carioci 
Calculator 

Pe grupe 
 

O1 3.Actualizarea 
cunoştinţelor 
 

  Voi prezenta planşe ce surprind 
momente din : “ Fiind băiet păduri 
cutreieram” , de Mihai Eminescu,” 
Toamna”, de George Coşbuc şi “Cioc! 
Cioc1 Cioc!”, de Emil Gârleanu, iar 
elevii sunt solicitaţi să redea versurile 
sau fragmentul ilustrat.   
   Ce prezintă cei trei scriitori în 
operele lor?(natura) 

Munca cu 
manualul 
Manual 
Problematizarea 
Planşe 
 
Conversaţia 
Brainstorming 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 

 4.Enunţarea 
obiectivelor 

  Azi vom recapitula şi sistematiza 
cunoştinţele referitoare la elementele 
naturii, vom explica folosirea 
semnelor de punctuaţie, vom crea 
poveşti şi ne vom juca. 

Explicaţia  

O6 
 
 
 
 
 
 
O2 
O1 
O3 
O 4 
O3 
O5 
O6 

5.Asigurarea 
transferului 

  Se realizează individual şi 
independent completarea  “ 
ciorchinelui cu sateliţi” pe baza 
rebusului completat pe grupe.  
   Pentru recunoaşterea şi explicarea       
folosirii semnelor de punctuaţie se va 
realiza jocul “ Citeşte şi ghiceşte”.                
    Jocul constă în citirea unor versuri 
sau pasaje din creaţiile celor trei 
scriitori ghicind opera, autorul şi 
semnele de punctuaţie care lipsesc 
din scriere . Se explică şi de ce este 
necesar semnul respectiv. 
   Fiecare elev va ridica jetonul cu 
semnul de punctuaţie corespunzător. 
“Copăcelul surprizelor”- ordonarea 
propoziţiilor pentru a obţine un text.   
Se realizează jocul “ Puzzle” , pe 

Muncă 
independentă 
Ciorchinele  
Problematizarea 
 
 
Jocul didactic 
Problematizarea 
Calculator 
Explicaţia 
 
Jetoane 
 
Conversaţia 
Fişă 
Puzzle 

Frontal 
 
 
 
 
 
Frontal 
Individual 
 
 
 
 
 
 
Pe grupe 
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grupe. 

 6.Intensificarea 
retenţiei 

Tema : 
-terminarea povestirii; 
 

Conversaţia 
Explicaţia 

 

 7.Concluzii/ 
Aprecieri 

  Elevii care s-au remarcat primesc 
diplome. 
  Se fac aprecieri asupra activităţii . 

Conversaţia 
Diplome 

 

 
Copacul surprizelor 

RAPSODII  DE TOAMNĂ

- De ce natura este din ce 

în ce mai tristă? 

    O veveriţă îngrijorată 

întrebă: 

 

   - Au plecat păsările călătoare 

ce înveseleau pădurile arămii, 

răspunse o frunză . 

   - Dar noi, veveriţele, 

cu cine ne vom juca, 

dacă pădurea e pustie ? 

     - Am iertat-o pentru 

îndrăzneala ei şi m-am 

hotărât să mă împrietenesc 

cu ea. 

   Florile şi frunzele se 

veştejesc şi cad la 

adierea vântului. 

 

Ciocănitoarea abia aşteaptă 

să-ţi bată la uşă, să-i dai şi ei 

o alună. 

    A sosit toamna în 

caleaşca ei aurie. 

 

 - Cu vietăţile ce au 

mai rămas la noi . 
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LUȚIA  ANA 

CLASA / GRUPA : Clasa a III-a 
CADRU DIDACTIC : Luția  Ana 
UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială ”Iulian  Vesper”, Horodnic de Sus, Suceava 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

Activitatea s-a derulat în perioada 21-30 septembrie și  a fost una interdisciplinară. Elevii au 
avut de îndeplinit diverse sarcini în cadrul mai multor discipline. S-a dorit a fi o activitate relaxantă în 
care toată lumea să descopere frumusețea toamnei, caracteristicile și dărnicia ei. 

La limba și literatura română au început cu studiul textului ”Septembrie”, după George 
Coșbuc unde au descoperit frumusețea și dărnicia toamnei, sarcina fiind de a realiza o fișă cu expresii 
frumoase despre toamnă și au încheiat cu memorarea poeziei ”Toamna”, după Octavian Goga . 

La matematică au rezolvat și compus probleme care se rezolvă prin operații de adunare și 
scădere fără trecere peste ordin ( 0-10000) folosind în textele problemelor elemente de toamnă ( ex. 
frunze, umbrele). 

La ora de Științe ale naturii au identificat ce fenomene au loc în anotimpul toamna și cum se 
formează acestea. 

La Muzică și mișcare elevii au audiat volumul ”Rapsodii de toamnă” al lui Tudor Gheorghe. 
La ora de Arte vizuale și abilități practice elevii au realizat desene și colaje cu și despre 

toamnă. 
După parcurgerea tuturor acestor activități elevii au fost foarte încântați. Unii au realizat o 

cărticică cu materiale culese din natură. 
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MANOLE CARMEN 

TEMA  ACTIVITĂȚII: „Farmecul toamnei”- studiu tematic 

CLASA: Pregătitoare    

CADRU DIDACTIC: Manole Carmen 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea   

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

          În clasa pregătitoare, studiul tematic a reprezentat  un cumul de activităţi care s-au desfăşurat  

pe mai multe săptămâni, în care copiii s-au informat, au cercetat, au descoperit, au creat și au 

rezolvat diferite sarcini de lucru. Elevii au explorat interrelaţiile lor cu lumea înconjurătoare, sub 

îndrumarea adulților,  dar şi prin efort propriu. Studiul tematic a permis învăţătorului să-şi organizeze 

activitățile  în jurul unei teme esenţiale pe care copiii şi le-au dorit a fi explicate, abordând tematica 

propusă la nivelul mai multor arii curriculare, vizând caracterul interactiv al lumii reale. 

           Primele activități realizate au pornit de la fenomenele pe care copiii le-au putut observa direct. 

Aceste activități au fost relevante pentru experienţele copiilor și le-a permis să facă mici cercetări 

pentru a-și răspunde  unor curiozități. Activitățile de cercetare-documentare le-a permis copiilor să 

exploreze lumea plantelor și animalelor în anotimpul toamna. Astfel, la începutul studiului tematic 

am realizat plimbări în grădina școlii și în parcul din oraș, am vizitat Grădina Botanică de la Bididia, 

situată la marginea orașului. Copiii au observat plantele și animalele, au adunat  frunze, flori, castane, 

ghinde, conuri.   

           Copiii au desfășurat  numeroase activități folosind materiale din natură, pe care chiar ei le-au 

adunat. Astfel ei au realizat colecţii de frunze, castane, ghinde, conuri. Un alt produs al activității 

copiilor a fost ierbarul colectiv în care au adunat diferite tipuri de frunze. 

           Activitățile de creație, cele ce vizează latura artistico-plastică, au fost diverse. Copiii au realizat 

colaje cu materiale din natură folosind frunze uscate, seminţe, flori de toamnă. Câtă bucurie a fost 

când din castane și plastilină au realizat melci! Încântare mare a fost atunci când din cartofi și 

scobitori au obținut simpatici aricei! Pentru ca familia aricilor să fie cât mai mare, copiii au realizat alți 

arici folosind hârtie colorată și ochișori mobili. Câtă mulțumire a fost când au așezat aricii în grădina- 

machetă!   

          Utilizând tehnica imprimării, copiii au realizat desene sau picturi pentru care au avut nevoie de 

frunze uscate, flori de toamnă sau fructe. Mare le-a fost bucuria când din banale benzi de hârtie roșie 

au realizat mere rumene! O altă activitate artistico-plastică a fost aceea în care copiii au avut de 

realizat un desen abstract. Pe un caroiaj, copiii au colorat un măr astfel încât fiecare careu să aibă 

altă culoare decât cele din jur.  Cât de fericiți au fost când au așezat merele obținute în copacul 

clasei! A altă activitate mult îndragită de copii a fost aceea în care au colorat o frunză de toamnă 

folosind un cod al culorilor pentru literele de tipar pe care ei le-au învățat.   Foarte important  a 

fost punctul terminus al studiului tematic, finalizarea lui prin realizarea unor obiecte sau activităţi la 

care să participe întregul colectiv şi care să ilustreze câştigurile acumulate de copii (realizarea unor 

machete, expoziţii). 
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MARICA ELENA 

„Festivalul toamnei” 

Coordonator: Prof. Marica Elena 

Şcoala Gimnazială Pietrari, Comuna Pietrari, Județul Dâmbovița  

Argument : 

          Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului , când în faţa ochilor ni se desfăşoară un tablou 
mirific , în care culorile se luptă pentru supremaţie , nu poţi să nu aduci un omagiu toamnei.  

          Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura , în acest superb anotimp ,trezesc in noi 
impulsul creativ . De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna, şi să punem în valoare, 
parfumul şi culoarea ei,  prin realizarea unor lucrări originale , prin care să valorificăm potenţialul 
creativ al copiilor preşcolari şi şcolari mici, 

 sub îndrumarea harului cadrelor didactice . 

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

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

Scopul: 

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

Obiective : 

• Valorifică si dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. 

• Organizează într-o manieră placută şi  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ . 

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

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

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

• Au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup. 

• Sunt caracterizate de optimism şi umor. 

• Creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

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

• Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

• Învăţare în ritm propriu. 

• Conştientizarea şi responsabilizarea elevului la nivelul comunităţii locale prin implicare direct. 

• Cunoaşterea interculturalităţii. 

• Promovarea esteticului şi autenticului în defavoarea inesteticului. 

• Realizarea de parteneriate: şcoală-elev-familie-comunitate, factori de educaţie. 

• Ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să 
valorifice disponibilitatile şi abilităţile elevilor  în diverse domenii.  

Durata: 19-20 octombrie2020 

Proiectul se organizează pe următoarele secţiuni: 

       I. Compoziţii plastice  
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      II. Lucrări practice  

     III. Activități practic - gospodărești  

Grup ţintă : 

• Elevii  

• Cadrele didactice implicate în proiecte 

• Comitetele de părinți 

• Comunitatea locală 
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MARINAŞ FLORINA 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL RAPSODII DE TOAMNĂ  
Ediţia a-V-a, 2020 

 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA- FANTEZIE ŞI CULOARE  
 
CLASA: a-IV-a 
 

CADRU DIDACTIC: MARINAŞ FLORINA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEŞTI 
 
 PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 12.10-23.10.2020  
 
ARII CURRICULARE IMPLICATE: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Arte, 
Tehnologii  
 
SCOPUL REALIZĂRII PROIECTULUI: dezvoltarea personalităţii şi creativităţii elevilor, OBIECTIVELE 
PROIECTULUI:  
➢ Să selecteze din literatura de specialitate texte literare dedicate anotimpului toamna;  
➢ să realizeze texte literare de mică întindere, respectand cerinţele date;  
➢ să colecteze informaţii, înregistrând datele in tabel; 
➢ să comunice impresii pe baza observaţiilor efectuate;   
➢ să realizeze picturi/colaje/fotografii care să surprindă diferite aspect ale anotimpului toamna; 
➢ exersarea abilităţilor şi deprinderilor artistic-plastice. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
         Elevii vor  fi familiarizaţi cu desfăşurarea proiectului. Colectivul clasei va fi împărţit in trei grupe. 
Fiecare grupă va primi sarcini de lucru specifice.  
Grupa I: Realizaţi Calendarul naturii pentru perioada 12.10-23.10.2020  
               Fantezie şi culoare - pictură  
Grupa a-II-a: Toamna în literatură   
                       Fantezie şi culoare – colaj  
Grupa a-III-a: Toamna - ştiinţă sau magie?  
                       Fantezie şi culoare – artă fotografică   
 
EVALUARE:   
➢ mediatizarea evenimentului pe pagina de facebook a şcolii;  
➢ diseminarea informaţiilor culese;  
➢ realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor.   
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MĂRIUȚA IOANA  

FLORESCU LIDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  
„Coșuri cu fructe de toamnă”  și „Echipa de arici veseli” 
CLASA/GRUPA: Grupa Mare A „FLORILE” 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Măriuța Ioana & Prof. Florescu Lidia 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  
Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, Iași 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pentru realizarea temelor, propuse respective „Coșuri cu fructe de toamnă” și „Echipa 
de arici veseli”, am folosit următoarele materiale didactice: imagini cu fructe: mere, pere și 
struguri; dischete din bumbac, aracet, acuarele, pensule și foarfece; cartoane colorate, fâșii de hârtie 
maro, șablon roșu pentru măr, șabloane crem pentru arici (față și lăbuțe), ochi de plastic, lipici, culori, 
carioci, hârtie de culoare verde (pentru frunze) și coli de carton alb. 
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MARTIN AMELIA ANDREIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: RAPSODII DE TOAMNĂ  

CLASA / GRUPA: mijlocie   
CADRU DIDACTIC:  MARTIN AMELIA ANDREIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit Frumușeni Arad 
 
 Argument: Toamna este un anotimp atât de generos, încât am considerat că micuții trebuie să îi 
cunoască cât mai în amănunțime bogăția.Fie că este vorba de paleta culorilor pe care o îmbracă 
frunzele copacilor,despre fructele și legumele pline de vitamine,sau despre florile parfumate cum 
sunt crizantemele și tufănelele, toate vor fi dezbătute cu cei mici. 
 
În urma discuțiilor purtate  cu  Buburuzele grupei mijlocii, s-a propus la grupă derularea    
Proiectului tematic ,,Carnavalul toamnei”. Preșcolarii și-au manifestat dorința  
de a afla mai multe informații despre acest anotimp în cadrul temei Când, cum și de ce se  
intâmplă ? Proiectul se  desfășoară pe o perioadă de timp de  
4 săptamâni și cuprinde următoarele subteme :  
1.  Toamna, mândră și bogată. 
2.  Fructe aromate.  
3.  Legumele toate sunt izvor de sănătate ?  
4.  Flori de toamnă parfumate.  
 
Scop -  dezvoltarea capacității de cunoaștere și ȋnțelegere a mediului ȋnconjurător, precum și  
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.  
Obiective  
 Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei.  
 Cultivarea unor comportamente si atitudini de protecție și admirație  față de frumusețile  
naturii în anotimpul toamna.  
 Dezvoltarea deprinderilor tehnice de lucru-lipire, asamblare.  
 Stimularea capacității creatoare a preșcolarilor.  
 
Descrierea activității   
 
Pe fondul muzical al Anotimurilor –Toamna lui Vivaldi, s-a asigurat climatul optim necesar   
bunei desfășurări a activității practice din cadrul Domeniului Om și Societate  , unde copiii au fost 
invitați să să ocupe locurile la mesuțe . Le-am prezentat copiilor o scurta povestioară despre un mar 
buclucaș rămas singur și trist și îi invit să îi confecționeze prieteni ca să se înveselească.Li s-au 
prezentat și explicat copiilor,  materialele și tehnicile de lucru pentru a realiza : „Mărul prietenos” 
 După explicarea și demonstrarea tehnicilor de lucru, s-au executat câteva execiții de  
încălzire a mușchilor mici ale mâinilor. s-a trecut apoi la realizarea lucrării,  intervenindu-se ori de 
câte ori  copiii au avut nevoie de ajutor. S-au dat explicații suplimentareși s-a corectat ținuta la masa 
de lucru acolo unde a fost cazul. Toți copiii au fost  încurajați să finalizeze lucrările . 
 
Evaluarea lucrãrii : Copiii au așezat lucrãrile în coșul toamnei, și s-a purtat un scurt dialog despre ceea 

ce au avut de realizat și cât de corect au lucrat.S-au făcut aprecieri verbale, referitoare la modul în 

care s-a desfâșurat activitatea. 
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MĂRTIN CARMEN- MIHAELA  

 

TEMA ACTIVITĂȚII : „Toamna” – activitate integrată 

CLASA : I A 

CADRU DIDACTIC : PROF.ÎNV.PRIMAR MĂRTIN CARMEN- MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ : ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” BACĂU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 
 
 Natura reprezintă o sursă inepuizabilă de inspirație creatoare în exercitarea actului didactic, 

iar toamna, prin bogăția expresivității sale poate fi valorificată în realizarea atractivă a tuturor 

lecțiilor de la clasa I prin antrenarea elevilor în activități directe și variate care duc la formarea și 

afirmarea personalității creatoare, dezvoltarea spiritului de inițiativă, de colaborare între elevi și 

integrare a acestora. 

 Astfel, activitatea propusă abordează integrat elemente de Comunicare în limba română și de 

Matematică și explorarea mediului prin exerciții de citire a textului și înțelegerea conținutului 

acestuia, identificarea expresiilor „frumoase” – cu valoare artistică, a însușirilor anotimpului 

prezentat, realizarea corespondenței imagine – cuvânt și identificarea numărului de silabe, precum și 

efectuarea de exerciții matematice cu un termen necunoscut „ascuns” în spatele unor legume de 

toamnă. 

 Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o metodă, o strategie modernă, această 

manieră de organizare a conținuturilor fiind similară cu interdisciplinaritatea, fundamentându-se pe 

două axe importante : unitatea științei și procesul de învățare la elev. 
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Toamna 

(fragment) 

de Emil Gârleanu 

„Și totuși, ce frumoase sunt cele dintâi zile ale toamnei! După rodnicia plină a verii, firea pare 

ostenită de munca rodirii, pământul stors caută odihnă, brazda cere din nou hrană, ca să poată da la 

anul alta. E o liniște și o adâncă pace pretutindeni. 

Dar pădurea! Verdele frunzișurilor se aprinde ca para focului, se îngălbenește ca șofranul, se 

înroșește ca arama, se poleiește ca aurul.Peste tot aur și rubin – găteala împărătească a firii. Parcă în 

cel din urmă fior de viață, o dreaptă răsplătire împodobește pământul cu ce are mai strălucitor.” 

• Activitate în perechi : împreună cu un coleg, citește textul, apoi găsiți un alt titlu potrivit 

textului. 

• Prezintă însușirile anotimpului toamna, așa cum reies din text : 

 

• Fiecare legumă ascunde un număr! Descoperă-l și completează : 

 

+ 7   = 9                                                    - 7      = 3 

   8 + = 9                                                    10 -  = 2 

           - 4   = 5                                                    - 4   = 3    

 

• Scrie în cerculeț numărul de silabe al cuvintelor sugerate de imagini : 

            

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

205 
 

MATACHE LARISA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: FESTIVALUL   TOAMNEI 
CLASA: A  IV-A 
CADRU DIDACTIC: MATACHE  LARISA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: L  FILIPESCUICEUL  TEHNOLOGIC DIMITRIE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
            Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă binefăcătoare asupra 
copiilor. Trebuie să-i  învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de acest spectacol sublim al 
naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea. 
           Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment binefăcător în cele mai 
adânci zone ale vieţii sufleteşti, răscoleşte emotivitatea, sensibilizează, înviorează. 
          Menirea noastră, a dascălilor este de a forma şi dezvolta personalitatea copiilor prin frumosul 
existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori şi creatori de frumos.              
         Toamna, anotimpul culorilor, răspândeşte în jur aroma amintirilor din trecut, emoţia unui nou 
început şi, totodată, a unui sfîrşit. Fiecare frunză căzută ne aminteşte cât de efemeri suntem şi cât de 
trecătoare  sunt toate.           
          Într-o zi de toamnă, cu miros de gutui şi mere coapte, doamna Matache Larisa- profesor pentru 
învățământul primar şi elevii clasei a-IV-a, deopotrivă, au desfășurat  activitatea extracurriculară 
,,Festivalul Toamnei",  ce s-a bucurat de un real succes. Pe parcursul lunilor septembrie, octombrie, 
elevii au dat dovadă de un simț artistic dezvoltat prin lucrările pictate,  în care au imortalizat în culori 
spectaculoase imagini ale toamnei. În lucrările lor plastice au zugrăvit peisaje de natură de poveste. 
Povestea a continuat prin crearea costumelor haioase pentru ”Carnavalul Toamnei”. Costumele 
prezentate au fost confecționate din materiale reciclabile, dând dovadă și de un simț ecologic 
dezvoltat. În realizarea lor copii și-au dat frâu imaginației, punându-le în valoare abilitățile creative. 
Creaţiile lor originale au sensibilizat prin modul în care au fost prezentate și anume au inventat o 
poezie sau o mică poveste prin care își prezentau personajul. Prin joc și voie bună elevii au 
conștiențizat cât de minunată este toamna! 
                 
              Scopul activității:  
         Întemeierea unei relaţii adecvate cu natura, cu ambianţa. 
          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. 
 
                          Obiective :  
               Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copilului . 
               Dezvoltarea simţului artistic şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artei. 
              Stimularea interesului pentru şcoală, a importanţei educaţiei în formarea unei persoane, a 
afecţiunii pentru colegi şi cadrele didactice. 
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MAXIM GEORGETA- RAMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în culori 
CLASA/GRUPA: Grupa mare E 
CADRU DIDACTIC: Prof. Maxim Georgeta- Ramona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27, Structura Grădiniţa P.P. nr.3,    
 Timişoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Scopul acestor activităţi desfăşurate în cadrul proiectului tematic au fost de dezvoltarea 
capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii 
pentru investigarea acestuia; explorarea directă şi descrierea verbală a celor observate. 
 Datorită interesului manifestat de copii pentru anotimpul toamna am desfășurat 4 săptămâni 
proiectul tematic intitulat ,, Toamna în culori” Acesta a cuprins următoarele teme: „TABLOU DE 
TOAMNA” „TOAMNA DARNICA, NE-ADUCI/ FRUCTE PARFUMATE, DULCI!”  ,,TOT FELUL DE LEGUME, 
DE NU LE MAI STII PE NUME !” „BUCHETUL TOAMNEI” 
 Proiectul desfăşurat a urmărit  să exploateze la maxim potenţialul creativ al preşcolarilor prin 
numeroase activităţi practice , artistico- plastic, jocuri didactice matematice sau de educare a 
limbajului, cât şi crearea a numeroase centre de interes pe tema data.. Prin aceste activităţi am 
urmărit dezvoltarea următoarelor dimensiuni: 
❖ Sănătate (nutriție, îngrijire,igienă personală) și practici privind securitatea personală; 
❖ Comportamente prosociale,de acceptare și de respectare a diversității; 
❖ Autocontrol și expresivitate emoțională  
❖ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)  
❖ Activare și manifestare a potențialului creativ  
❖ Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  
❖ Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  
❖ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat  
Comportamente vizate în cadrul proiectului au fost: 
- își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei ; 
-utilizează simțurile( văzul, auzul, simțul tactil, mirosule etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat; 
- recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă, 
etc. 
-demonstrează abilități de autocontrol emoțional; 
- manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi ; 
- realizează sarcinile de  lucru cu consecvență  ; 
- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice muzicale și practice , în conversații și 

povestiri creative ; 

 Toate lucrările copiilor au fost expuse în grupă pe tabla magnetică. Aceştia au putut vedea  

zilnic expoziţia de lucrări. Au fost foarte încântaţi. 
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MAZILU SIMONA 

Grupa:Mică  
Tema anuală: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim ?” 
Tema proiectului: ,,În lumea poveștilor” – săptămână independentă 
Domeniul experiențial:Domeniul Limbă și comunicare 
Categoria de activitate: Educarea limbajului 
Tema activității: ,,Casuța din oală” - poveste populară 
Mijloc de realizare: Povestea educatoarei 
Tipul activității: Însușire de noi cunoștinte 
Dimensiuni ale dezvoltării : 
        Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 
Comportamente vizate : 
        Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea întelegerii și receptării lui 
(comunicarea receptivă) 
Scopul activitatii:  

Îmbogățirea vocabularului activ și pasiv prin utilizarea unui limbaj oral corect din punct de 
vedere gramatical; 

 
 Obiective: 

• să audieze cu atentie un text, retinand ideile acestuia si demonstrand ca l-au 
inteles; 

• să-și îmbogățească vocabularul cu expresii și cuvinte noi, precum: “oală” “șireată”, 
“mânios”, “oaspeți” ; 

• să desprindă mesajul transmis de poveste. 
 
Strategii didactice : 
         Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul. 

  Material didactic: cartea de lectură, șabloane cu personajele și cu oala din poveste, decor 
pentru transpunerea poveștii, animale din pluș, șortul povestitor, oală din lut și oală din inox. 
 
Forma de organizare: frontal, individual 
 
Durata activității: 10-15 minute. 

 
 
Bibliogafie : 
   

• Curriculum pentru educație timpurie 2019. 

•  Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 
curriculumul pentru educație timpurie. 

• Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani. 
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SCENARIUL DIDACTIC 
 

Etapele 
activității 

Conținutul știintific Strategii didactice Evaluare 

Metode și procedee Mijloace de 
învățământ 

Moment 
organiza-toric 

Se asigură condițiile necesare 
bunei desfășurari a activității : 

• Aerisirea sălii de grupă; 
• Aranjarea mobilierului; 
• Pregatirea materialului 

didactic. 

   

Captarea 
atentiei 

Se va realiza cu ajutorul ursului 
Martinică care, bate la ușă. El 
este poftit în clasă și  îi șopteste 
la ureche educatoarei că a venit 
la grupa mică fiindcă a auzit prin 
pădure că astăzi, se va vorbi 
despre el aici. 
Educatoarea le explică copiilor 
că Martinică este oaspetele 
nostru. 

Conversatia Ursul Martinică  
Frontală 

Anuntarea 
temei si a 
obiectivelor 

Astăzi la activitatea de educare 
a limbajului  vă voi citi povestea 
,,Căsuța din oală”. Copiii sunt 
rugați să asculte cu atenție 
povestea. 

Conversația 
Explicația 

  
 
Frontală 

Dirijarea 
învățării 

Voi citi continutul lecturii clar și 
pe înțelesul copiilor, explicând 
cuvintele și expresiile noi 
întâlnite, fără a întrerupe șirul 
lecturii, modelându-mi vocea 
acolo unde este cazul, folosind 
intonația potrivită, marcând 
pauzele determinate de 
punctuație, mimica și gesturi 
adecvate situațiilor. 
În ordinea cronologică apariției 
în poveste, voi așeza fiecare 
personaj pe șortul povestitor. 

Explicația 
 
Observația 
 
Conversaâia 

cartea de lectură, 

șabloane cu 

personajele din 

poveste 

șortul povestitor 

 

 
 

 

 
 
 
Frontală 
 

Obținerea 
perfor-
manței 

Fixarea conținutului lecturii se 
va realiza prin întrebari legate 
de conținutul povestirii: 
-Cum s-a numit povestea pe 
care ați ascultat-o? 
-Ce a gasit șoarecele pe câmp? 
- Ce a făcut șoarecele când a 
văzut oala? 
-Ce animale au mai intrat în 
oală? 
-Ce s-a întâmplat când s-a așezat 

 
Conversatia 
 
 
 
Exercitiul 
 

 

 

 

 
 
Frontala 
Individual
a 
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ursul pe oală? 
-Ce personaj v-a plăcut cel mai 
mult?  
- Ce mesaj ne transmite 
povestea? 
Răspunsurile corecte vor fi 
recompensate cu aplauze . 
Educatoarea prezintă copiilor 
decorul pentru poveste și oala, 
copiii fiind solicitați să așeze pe 
rând, animăluțele de pluș în ea. 
La sfârșit, educatoarea va așeza 
ursul pe căsută, aceasta 
spărgându-se. 

Încheierea 
activității 

Educatoarea va face aprecieri 
individuale și generale asupra 
comportamentului copiilor în 
timpul activității și a 
răspunsurilor date.  

Conversația  Frontală 
Individual
ă 
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MEDINȚU ELENA-CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA 2020 – un alt fel de început 

CLASA/GRUPA: a V-a C 

CADRU DIDACTIC: ELENA-CLAUDIA MEDINȚU 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 195, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
La începutul acestei toamne, în primele săptămâni ale noului an școlar, i-am cunoscut pe 

noii mei elevi de la clasa a V-a C, elevi cărora le-am devenit profesoara de limba și literatura română 

și dirigintă. Având în vedere condițiile în care începeam cursurile și faptul că nu au avut ocazia să-și ia 

rămas-bun de la clasele primare așa cum se cuvine, le-am propus să facem o activitate în care ei să-și 

exprime gândurile și emoțiile cu privire la acest nou început, un alt fel de început. Vă împărtășesc, în 

cele ce urmează, câteva dintre creațiile lor cele mai apreciate. 

„Pentru mine toamna nu este un anotimp special, dar, anul acesta, am trecut în clasa a 
V-a și a fost cel mai așteptat anotimp. Însă, din păcate, planurile mele și ale colegilor mei curioși au 
fost stricate din cauza pandemiei. Acest lucru, totuși, nu ne-a oprit să facem ce ne place, am ținut 
legătura și ne-am ajutat reciproc să trecem peste această perioadă. A venit prima zi de școală, mi-am 
luat ghiozdanul, mi-am pus și masca, desigur, și am pornit spre scoală. Era cel mai frumos moment, 
nu mai văzusem școala de mai bine de 6 luni. Mi-am întâlnit și colegii cu care am vorbit atâta timp 
doar online. A fost un moment frumos, mai ales când am cunoscut-o, în sfârșit, pe doamna dirigintă. 
Cu un glas blând am făcut cunoștință și am simțit că va fi un an minunat! Toamna aceasta a fost 
diferită de celelalte, dar este cu mult mai interesantă și plăcută, mi-am făcut și prieteni noi și am avut 
niște experiențe de neuitat.”  (Bianca) 

 
„Anul acesta, toamna ne-a adus surprizele ei. Din păcate, uităm sa ne bucurăm de toate 

plăcerile toamnei, din cauza pandemiei de Covid-19, care nu dă semne să ne părăsească. Chiar dacă 
toamna încă ne mai permite să ieșim la o plimbare, vom fi nevoiți să ne petrecem majoritatea 
timpului în casă. Și ce anotimp generos era toamna, de când ne știm noi și părinții noștri! Din sălile de 
clasă nu mai răzbat glasuri vesele de elevi, toți suntem preocupați să purtam măști, să respectam  
recomandările și regulile de igiena și distanțare socială, școala se desfășoară mai mult în mediul on-
line. E cea mai tristă toamnă de până acum! Am așteptat-o cu nerăbdare și emoție. Nerăbdare ca să 
merg din nou la școală, să-mi revăd colegii după atâtea luni, iar emoție pentru că mă vedeam pășind 
printre cei mari (nu mai eram „pici” la primară) și pentru întâlnirea cu profesorii!” (Rareș) 

 
„Toamna anului 2020 a sosit. A început școala. Elevii au reînceput cursurile, nerăbdători 

să învețe cât mai multe lucruri noi și interesante. Și eu am trecut în clasa a V-a! Sunt foarte încântată 
și sper să am un an cât mai reușit, iar la finalul acestuia să am "bagajul" de cunoștințe mult mai 
bogat! Mi se pare frumos faptul că a început un nou an școlar, am crescut, am făcut un pas înainte. 
Însă nu prea ne mai putem bucura de școală așa cum este ea...online. Acum școala a rămas singură, 
parcă tot așteptând să vina din nou elevii. ”  (Alexia) 

 
„Dezamăgirea a fost mare când am aflat că totul va fi altfel toamna aceasta: clasa 

împărțită în două, cursuri online, sincron, asincron (o mulțime de termeni de care nu auzisem și care 
nu prevesteau nimic bun!). Și, ca și cum n-ar fi fost destul, după ce am mers la școală câteva zile, s-au 
suspendat cursurile! Când mai trec cu bicicleta pe lângă școală și o văd pustie, mă cuprind amintirile 
jocurilor în curte, cu mingea pe terenul de fotbal și-mi pare rău ca acest început de an școlar este atât 
de… „altfel”. Nici de toamnă nu m-am mai bucurat ca în alți ani. Am privit de la fereastră frunzele 
îngălbenind, ruginind și căzând, stolurile de păsări în zbor spre alte zări și am mai întors o filă în 
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calendar. Acum încerc să mă gândesc la ceva frumos: vine iarna în curând, cu aniversările mele, de 
nume, de naștere, de Crăciun, voi primi cadouri multe și poate anul viitor va fi mai bine!” (Mihai) 
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MENGHER ALINA MĂDĂLINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „COPACUL TOAMNEI”  

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: MENGHER ALINA MĂDĂLINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA BRADULUI, JUD. VRANCEA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitatea s-a desfășurat în cadrul orei de Arte vizuale și abilități 
practice, în aer liber în curtea școlii. Mai întâi am observant copacul din curte. Am purtat discuții pe 
baza acestuia, apoi am realizat și noi un astfel de copac și anume „ Copacul Toamnei”. Materialele  
folosite au fost: coli colorate, lipici, perforatoare în formă de măr si de frunze, șablon -copac și planșa 
model. Elevii au primit aceste materiale, după care au realizat copacul Toamnei, ținând cont de 
discuțiile purtate pe baza copacului observant. La final am realizat metoda turul galeriei, în urma 
căreia am premiat 2 elevi. 
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MERA MARIANA 

Prof.înv.preşc. Mera Mariana 
Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia-Montană 

Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 
Proiect tematic: „Toamna” 
Tema activităţii: „ Frunze în vânt”- tipuri de frunze 
Tipul activităţii: mixtă 
Forma de realizare: activitate integrată 
Domenii de dezvoltare: Domeniul Ştiinţă - observare 
                                        Domeniul Estetic Şi Creativ – desen prin amprentare 
Scop: - investigarea mediului înconjurător şi stimularea curiozităţii în vederea explorării acestuia. 
Desfăşurarea activităţii: 
 Activitatea este privită ca o continuare a colectării de frunze realizată cu prilejul plimbării prin 
pădurea din preajma grădiniţei din ziua anterioară. Copiii sunt invitaţi să observe frunzele culese de 
ei şi prin întrebări să ajungă la concluzia că există mai multe tipuri de frunze. În sprijinul lor 
educatoarea vine cu o fişă pe care sunt desenate diferite tipuri de frunze şi copiii trebuie să 
descopere dacă au asemenea frunze în coş. Educatoarea le va spune şi denumirea de specialitate 
pentru a familiariza copiii cu cuvinte noi. Scopul acestei activităţi nu este de a identifica tipul de 
arbori din care fac parte frunzele, de aceea nu se va insista pe acest aspect. Scopul este observarea 
frunzelor, motiv pentru care se vor folosi şi lupele din dotare pentru a observa nu doar forma 
funzelor ci şi asperităţile, nervurile care apar pe suprafaţa lor. Copiii vor fi îndrumaţi să verbalizeze 
cele observate. Pentru aprofundarea celor descoperite până acum cu ajutorul lupei, educatoarea le 
va demonstra copiilor cum pot observa cu uşurinţă forma şi nervurile unei frunze prin amprentare. 
Fiecare copil îşi va amprenta propria frunză sau frunze şi va verbaliza cele observate împărtăşind 
colegilor propriile observaţii. La final copiii au realizat prin amprentare  un covor de frunze pe o 
planşă uriaşă, folosind culori adecvate anotimpului toamna. 
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MORARU MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Fluturi cu sute de aripi, adaptare după Mircea Cărtărescu 

CLASA/GRUPA: a III-a C 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar MORARU MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Experienţa acumulată de-a lungul anilor la catedră cât şi reforma învăţământului 
preuniversitar au confirmat că o formare autentică, eficientă şi efectivă trebuie să se bazeze pe 
minim de vocaţie şi trebuie completată cu experienţa concretă în instruirea diferenţiată a elevului. 
Ne aflăm într-o lume de schimbare şi trebuie să mergem în sensul schimbării. Şcoala trebuie să 
asigure dezvoltarea sistemului educaţional, deoarece ,,Pe copil trebuie să-l luminezi şi nu să-l întuneci 
cu învăţătură peste puterile lui.” 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple, Howard Gardner, propune o nouă viziune asupra 
inteligenţei. Porneşte de la constatarea că unii copii cu coeficient ridicat de inteligenţă nu au 
rezultate bune la şcoală, fiind consideraţi ,,deştepţi numai cei care au punctaje mari la testele de 
inteligenţă.” Conform tradiţiei îi considerăm  ,,inteligenţi” pe cei care sunt buni la obiectele de bază 
din şcoală, adică limba şi literatura română, matematica, iar pe ceilalţi să-i considerăm ,,talentaţi”. În 
viziunea lui, o inteligenţă reprezintă ,,capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse 
considerate ca valori de cel puţin o cultură”, iar ,,omul este o colecţie de inteligenţe”.  

Teoria inteligenţelor multiple are un caracter formativ de valorificare a potenţialului de 
cunoştinţe şi experienţe, folosind abilităţi de colaborare prin utilizarea unor proiecte pe grupuri mici. 
Pornind de la aceste premise, rolul nostru, al dascălilor este de a depista potenţialul elevilor, prin 
identificarea punctelor tari şi a celor slabe, de stabilire a direcţiilor de autoperfecţionare a lor, de 
conservare şi dezvoltare a potenţialului nativ al fiecărui elev. Scopul nostru este să învăţăm elevii 
cum să înveţe, cum să relaţioneze între ei, pregătindu-i pentru o lume din ce în ce mai complexă. Din 
toată analiza am realizat că trebuie depus puţin efort pentru educarea caracterului elevului, care 
diferă în funcţie de vârstă şi de personalitatea lui. 
     Așadar motivaţia alegerii activității ar putea fi sintetizată astfel: 

✓ Activitatea se justifică deoarece le oferă elevilor posibilitatea de a aborda disciplina 
limba și literatura română  dintr-o noua perspectivă. 

✓ Activitatea le facilitează elevilor focalizarea atenţiei către un domeniu preferat de ei 
(lectura/comunicarea scrisă). 

✓ Întregul demers didactic urmăreşte dezvoltarea creativităţii, a posibilităţilor de 
exersare 

și dezvoltare a inteligențelor multiple precum şi a exprimării libere a opiniei. 
Condiții preliminare: 
Elevii sunt familiarizați cu textul scris de Mircea Cărtărescu din orele anterioare.  De 

asemenea școlarii au deja formate deprinderile de gândire,  învăţare şi lucru în grup, încât lecţia să se 
poată baza pe o strategie de învăţare dirijată  care să permită implicarea totală a elevilor în activitate. 

Concluzii: 
Valorificând aceste tipuri de inteligenţe, încă de la clasele mici, fiecare elev va conştientiza 

punctele tari şi slabe pe care le posedă, va încerca să le fructifice pe cele tari şi să le amelioreze 
pe cele slabe. În acelaşi timp elevii vor înţelege că lucrând individual sau în echipă, pot obţine 
rezultate maxime, valorificând tot ceea ce pot ei oferi mai bun.  

Pornind de la premiza că nu învăţătorul/profesorul reprezintă sursa cea mai importantă, ci 
elevii, este esenţial să se încurajeze participarea şi valorizarea resurselor acestora astfel încât fiecare 
elev să poată arăta ceea ce ştie, să poată înţelege nivelul la care a ajuns, ce este necesar să facă în 
continuare pentru a progresa în ritmul necesar. Concluzia finală este aceea că învățătorul trebuie să 
formeze tuturor copiilor capacitatea  de a folosi cu inteligență instrumentele muncii intelectuale și 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

217 
 

gândirea, să facă apel la resursele personalității în curs de dezvoltare și să știe să utilizeze toate 
aptitudinile, inteligențele și toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida. 

 
FIȘĂ DE LUCRU  

 
GRUPA I                                            

I. Inteligența lingvistică /verbală 

 1. Imaginează-ți  că ești un fluture. Alcătuiește o invitație prin care să îi anunți pe elevii clasei 
a IV-a C despre lansarea cărții “La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu .Vă veți referi la data, ora și locul 
unde va avea loc lansarea cărții. 
 2. Găsește un proverb care să ilustreze importanța cărților în viața noastră. Argumentează 
alegerea făcută! 
 3. Alcătuiți un cvintet pornind de la cuvântul carte. 
 4. Alcătuiți enunțuri prin care să exemplificați sensurile cuvântului carte.                 
GRUPA II                                         
 II. Inteligența  naturalistă 
 1. Dă exemplu de cel puțin două lanțuri trofice în natură care să includă fluturele. 
 Exemplu: frunze de stejar           fluture              ciocănitoare               uliu 

2.  Prezintă  Drumul cărții – de la copac la carte. 
GRUPA III       

III. Inteligența  vizuală / spațială 
1. Reconstituiți părțile din puzzle pentru a obține un fluture/o carte.  Notați apoi câte un 

mesaj inspirat de textul lecturii lui Mircea Cărtărescu.                                    
2. Realizează un fluture / o carte  folosind numai  forme geometrice.  La final dă exemplu 

de o comparație. 
GRUPA IV      

 IV. Inteligența  corporală / kinestezică 

1. Joc de rol –  Teatru de păpuși. Alcătuiți un dialog între două cărți care vorbesc între ele 
despre cititorii lor. Ce crezi că le-ar spune? 

2. Modelează din plastilină, apoi adaugă-le un semn/simbol care să le reprezinte: 
 O carte; 
 Un fluture. 

GRUPA V  

V. Inteligența  intrapersonală 

1.  Ce sentimente ți-a declanșat lectura textului Fluturi cu sute de aripi  a lui Mircea 
Cărtărescu? 

2. Cărțile reprezintă înțelepciunea lumii. Imaginează-ți că toate cărțile din lumea aceasta ți-ar 
putea răspunde la o întrebare. Ce întrebare ai alege să adresezi? 

3. Mirosul de carte proaspăt tipărită mă face să pătrund într-o lume de basm. 
 Construiește trei argumente cu ajutorul cărora să-i convingi pe colegii tăi că merită să 

citești a carte.  
GRUPA VI  

 VI. Inteligența  ritmică / muzicală 

1.  Recunoașteți instrumentul muzical care vă acompaniază! 

2. Interpretați cântecele: Cântă! și Cartea. 
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MIHALACHE RALUCA-ANDREEA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Provizii de toamnă”- proiect tematic 
CLASA/GRUPA: clasa a IV-a 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar MIHALACHE RALUCA-ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Câmpina 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
             Argument : Anotimpul ,,Toamna” este despre culori, iubire, dor.  
                                   Copiii au nevoie de contactul concret cu obiectele care îl înconjoară  în vederea  
formării  unor reprezentări clare și concrete. 
            Scopul proiectului:  

•   dezvoltarea simțului estetic al elevilor; 

• Stimularea creativității prin realizarea creațiilor practice; 
           Obiective: 

• Realizarea lucrărilor ce implică creativitate și imaginație; 

• Dezvoltarea deprinderilor tehnicilor de lucru  lipire, îmbinare. 
           Programul activităților: 

• Prezentarea unor poezii specifice anotimpului  toamna;  

• Desfășurarea activității practice propriu-zise urmând pașii prezentați de către cadrul didactic; 
     Resurse: 

• Umane:  elevii clasei a IV-a 

• Materiale : coli bloc desen A4, acuarele, culori, materiale diverse ( boabe muștar, boabe 
piper, boabe cafea, orez, fasole, porumb, semințe, etc), lipici. 

• Temporale : 7-23 octombrie 2020; 
     Evaluare: 

• Lucrările au fost expuse pe panoul specific denumit ,, Lucrările noastre “ iar evaluarea s-a 
realizat utilizând metode modernă de evaluare ,, Turul Galeriei ,,/ 

    Concluzii: 

• Scopul și obiectivele proiectului tematic au fost atinse; 

• Elevii au fost activi, implicându-se pozitiv asupra  activităților desfășurate în cadrul priectului  
punându-și în valoare talentul  . 
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MIHĂLESCU CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,MAGIA TOAMNEI” 

CLASA/GRUPA: MARE ,,B” 

CADRU DIDACTIC: PROF. MIHĂLESCU CRISTINA  
UNITATEA ȘCOLARĂ:GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,JUNIOR”  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:      
     Ziua debutează cu „Întâlnirea de dimineaţă” unde copiii sunt salutaţi cu ajutorul poeziei-salut:,,  
Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ Un cerc mare să formăm/Cu toţi să ne  salutăm:/ -Bună 
dimineaţa,copii!” 
    Introducerea în activitate se desfăşoară prin recitarea unei poezii numită ,,Toamna”.Se 
completează calendarul naturii,adresându-se următoarele întrebări: ,,-În ce anotimp suntem?”; -
,,Cum aţi observat că este vremea afară?”; ,,-Cum trebuie să ne îmbrăcăm în acest anotimp?”. Se va 
face prezenţa prin aşezarea fotografiilor cu copiii prezenti într-un copac. 
    Voi povesti copiilor faptul că am cules din parc frunze îngălbenite, roşiatice, maronii, castane, 
ghinde şi conuri. Am interpretat apoi cântecul ,,A venit pe dealuri toamna”, pentru a ne aminti 
caracteristicile anotimpului toamna. Captarea atenţiei s-a realizat prin primirea unei scrisori din 
partea Zânei Toamna,şi a unei bucăti dintr-un puzzle. Copiii au fost anunţaţi că trebuie să realizeze 
anumite probe,iar la finalul fiecărei sarcini,vor primi câte o bucată din puzzle-ul respectiv. Surpriza de 
final reprezintă, coroniţele cu frunze de toamnă pe care le vor primi. 
    Copiii au fost anunţaţi care sunt sarcinile pe care trebuie să le realizeze pentru a primi surpriza 
Zânei Toamna. Pentru început copiii vor fi împărţiţi în două grupuri( grupul frunzelor galbene şi 
grupul frunzelor roşii). Un grup va realiza un copac de toamnă prin lipire de cerculeţe colorate din 
hârtie în loc de frunze,iar al doilea grup va decora frunze prin împletirea unor fâşii de hârtie . 
Când copiii vor termina sarcinile de la aceasta probă vor primi a doua bucată din puzzle-ul Zânei 
Toamna. Cu ajutorul tranziţiei:,,Toţi degrabă ne-adunăm/Şi frumos noi ne grupăm/Către baie ne-
ndreptăm,/Mâinile ni le spălăm/Să fim curaţi când mâncăm!”copiii vor ieşi din sala de grupă pentru a 
servi masa. Apoi copiii vor intra în sala de grupă în rând, imitând stropii de ploaie: ,,Pic,pic,pic...” 
     Va urma un joc didactic tare drăguţ numit ,,De vorbă cu Zâna Toamna” în care va trebui să spunem 
ceea ce am învăţat despre anotimpul toamna, rezolvând sarcinile din cutiile surpriză. 
Complicarea jocului va consta în faptul că ne vom aduce aminte cu toţii,folosind metoda  
brainstormingului,care sunt fenomenele meteorologice caracteristice toamnei.. 
    Când copiii vor termina sarcinile jocului se vor îndrepta spre panou unde vor aşeza a treia bucată 
din puzzle-ul Zânei Toamna. 
    Va avea loc tranziţia , ,,Bate vântul frunzele”,pentru a face trecerea la următoarea probă. 
    Vom realiza un tablou de toamna cu frunzele sortate de voi şi cu alte elemente specifice  
anotimpului Toamna, pe care îl vom numi ,,Copacul toamnei”.. 
    În timp ce vor lucra,în surdină se vor auzi cântece de toamnă. La final vom evalua modul în care s-a 
realizat tabloul. Când copiii vor termina sarcinile jocului se vor îndrepta spre panou unde vor aşeza a 
patra bucată din puzzle-ul Zânei Toamna. 
    Pentru a destinde atmosfera vom desfăşura un joc distractiv ,,Fuga la pom,castane să adunăm!” 
Copiii vor fi aşezaţi pe covor. Pe rând, câte doi, copiii se vor duce la copac să adune timp de 10 
secunde castanele căzute,iar cel care adună cele mai multe castane este câştigător. 
    Când copiii vor termina sarcinile jocului se vor îndrepta spre panou unde vor aşeza a cincea bucată 
din puzzle-ul Zânei Toamna. 
    Copiii se vor aduna în jurul puzzle-ului refăcut şi vor constata că în imaginea descoperită au o 
coroniţă de toamnă. Vom purta o scurtă discuţie despre activitatea desfăşurată. Voi realiza aprecieri 
asupra modului în care s-a realizat activitatea şi asupra modului în care copiii au dus la bun sfârşit 
sarcinile primite.  
    În încheiere, copiii vor primi mult aşteptata surpriză a Zânei Toamna , câte o coroniţă de toamnă,la 
fel ca cea din imaginea puzzle-ului. 
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MILICICI ANIȘOARA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,STEAGUL TRICOLOR! 
GRUPA: MARE 
CADRU DIDACTIC: MILICICI ANIȘOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P.NR.1 SÂNNICOLAU MARE, TIMIȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea cu ajutorul simţului tactil a formei, mărimii şi grosimii figurilor 
geometrice şi dispunerea acestora în ordinea corespunzătoare în tablou. 
REGULI DE JOC: 
- copiii vor veni pe rând la săculeţul fermecat; 
- pentru fiecare răspuns corect copilul primeşte un steguleţ tricolor în piept; 
- dacă un copil nu poate da răspunsul corect poate fi ajutat de ceilalţi colegi. 
 ELEMENTE DE JOC:  surpriza, aplauzele, mânuirea materialelor, recompense.      
Strategii didactice: 
1.Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 
jocul logic,  munca independentă. 
2.Material didactic: piese geometrice, săculeţ, tablou cu forma figurilor geometrice, tablou model, 
steguleţe tricolore, fişe de lucru, acuarele , pensule, pahare cu apă,pensule, panou. 
3. Forma de organizare: frontal, pe grupuri. 
a) Explicarea regulilor jocului: 
   Va veni pe rând câte un copil la săculeţ, va pipăi o piesă geometrică şi va spune ce formă, mărime şi 
grosime are aceasta, aşezând-o apoi în tablou în locul corespunzător (cercul in locul corespunzător 
etc.)  Pentru fiecare răspuns corect, veţi primi în piept un steguleţ tricolor iar dacă un copil nu rezolvă 
cerinţa poate fi ajutat de colegi. 
b) Executarea jocului de probă: 
 Jocul  se execută de 1-2 copii. 
c) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului : 
 Educatoarea cheamă un copil la săculeţ, iar acesta va descoperi prin pipăire forma , mărimea şi 
grosimea piesei geometrice respective. Apoi o va aşeza în locul corespunzător în tablou, realizăndu-
se astfel un steag tricolor. 
 Educatoarea trebuie să antreneze copii în activitate, să încurajeze preşcolarii în adoptarea unui mod 
corect de colaborare, să stimuleze evoluţia jocului. 
d) Complicarea jocului: 
 Dupa ce vom completa tot tabloul cu piesele potrivite, voi cere copiilor să privească cu atenţie 
tabloul model de pe panou, dupa care le voi cere să închidă ochii, iar între timp voi îndeparta o piesă 
de pe tablou. Copiii vor trebui să ghicească ce piesă a fost îndepărtatî. Voi cere câtorva copiii să 
spună ce piesă a fost îndepărtată şi cum şi-au dat seama ce piesă lipseşte.La început voi îndepărta 
doar o piesă, apoi două piese din acelaşi rând, apoi două piese din rânduri diferite, complicând astfel 
gradat jocul. 
          Voi cere copiilor să nu răspundă decât atunci când sunt solicitaţi, să nu răspundă în locul altor 
colegi. 
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MILITARU NICOLETA MARILENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Gânduri de toamnă 
CLASA: a VII-a 

CADRU DIDACTIC: Militaru Nicoleta Marilena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte”Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Domeniul: limbă și comunicare 

Elevii de clasa a VII-a au lucrat un Padlet colaborativ cu titlul ”Gânduri de toamnă”. Scopul a fost 
acela de a identifica diverse ipostaze în care anotimpul toamna este sursă de inspirație. Astfel, unii 
elevi au ales poezii despre toamnă, citate despre anotimp și poze reprezentative. Aceste materiale au 
fost încărcate în Padlet-ul realizat pentru această activitate.   

Elevii au învățat cum să folosească acest instrument digital pentru a putea lucra proiecte și activități 
în echipe.  

Pentru că o parte din activități le desfășurăm online, discuțiile despre alegerile elevilor au avut loc pe 
Meet. Astfel, ei au citit poeziile alese și au motivat alegerea făcută și au discutat pe baza simbolurilor 
din poezie. Citatele alese au reprezentat punct de plecare pentru diverse discuții și parafrazări. 
Pozele încărcate au fost folosite pentru activități de exprimare liberă, de dezvoltare a gândirii critice 
și creative. Elevii au discutat despre ce nu se vede în acele poze și au făcut exerciții de predicție.  
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MIRCIOV MANUELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Dansul frunzelor de toamnă 

CLASA: pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: prof. Mirciov Manuela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,, Anghel Saligny,, Banloc, Timiș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

• Argument: 
  Începerea anului școlar este marcată de bogăția și frumusețea anotimpului toamna: fructe și 
legume aromate și gustoase și frunze multicolore. 
 Dascălii realizează lucrări practice și creative cu copiii, urmărind dezvoltarea și stimularea 
creativității și expresivității copiilor. Este un prilej pentru ei de a se exprima prin desen, pictură, 
colaje. 

• Obiectivele proiectului: 
✓ Stimularea creativității  copiilor prin utilizarea unor materiale de lucru diferite; 
✓ Dezvoltarea libertății de exprimare artistico-plastică a copiilor; 
✓ Promovarea lucrărilor realizate de către elevi; 

• Grup țintă:  
✓ elevii clasei pregătitoare, cadre didactice și părinții; 

• Resurse:  
✓ UMANE :  - Responsabilii de proiect ,  elevi, profesori; 
✓ MATERIALE: calculator, imprimantă, aparat foto digital, materiale de lucru ,panouri 

pentru expoziție 

• Scop: 
✓ Afirmarea, cunoașterea, stimularea și valorificarea potențialului artistic al copiilor din 

învățământul primar cu privire la capacitatea  de a utiliza diferite materiale specifice 
anotimpului  toamna . 

• Calendarul activităţilor: 
                  Activitatea nr. 1 
                  Titlul activităţii: ,,Animale de toamnă,, 
                   Data: 29 septembrie 2020 
                   Locul de desfăşurare: sala de clasă 
                   Participanţi: elevii clasei pregătitoare 

Descrierea activităţii:  Cunoscând diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii 
au          

primit  cu entuziasm tema de lucru. Au redat imaginea unui leu, folosind frunze .Rezultatele 
au    

fost pe măsura muncii depuse. 
           Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor.    
                 Activitatea nr. 2 
                 Titlul activităţii: Colaj: Pomi arămii/ Flori de toamnă/ 
                 Data: 06 octombrie 2020 
                 Locul de desfăşurare: sala de clasă 
                 Participanţi: elevii clasei pregătitoare 
          Descrierea activităţii: Copiii au realizat colaje cu pomi și flori de toamnă utilizând hartie    
          creponată mototolită și răsucită. 
          Modalitaţi de evaluare: Elevii au fost cei care au apreciat şi evaluat  lucrările. Activitatea s-a      
          încheiat cu o expoziţie cu lucrările copiilor. 
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MIREUȚĂ RAHILA-MĂDĂLINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: PETRECERE PENTRU ZÂNA TOAMNĂ; 
GRUPA: Mare; 
CADRU DIDACTIC: ed. Mireuță Rahila-Mădălina; 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit „Helen”, Cluj-Napoca; 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: ALA1+DȘ(mat.)+DOS(act.pract.)+ALA2 
    Copiilor din grupa mare le place mult anotimpul toamna. În fiecare an așteaptă cu nerăbdare ca 
Zâna Vară, istovită după cele trei luni de călduri înăbușitoare, să o cheme pe sora sa veselă și mereu 
darnică, Toamna. Acum că au crescut și sunt în grupa mare, preșcolarii au decis să îi pregătească o 
petrecere Zânei Toamna. 
    Pregătirile au început la centrele de interes. La centrul Științe, preșcolarii au sortat frunze colorate 
după criteriile mărime și culoare, la Artă au pictat în culori vii farfuriile pentru desert, iar la centrul 
Construcții au realizat mese colorate din piese lego.  
    Totul părea pregătit, acum trebuiau doar să mai aranjeze masa. În cadrul unei activități 
matematice (Domeniul Științe), preșcolarii au participat la un joc didactic prin care și-au exersat 
cunoștințele referitoare la pozițiile spațiale. Au așezat conform indicațiilor farfuriile pictate și multe 
alte elemente precum: pahare, tacâmuri, șervețele și mâncare. 
    Cum toate detaliile au fost puse la punct, preșcolarilor le-a venit acum rândul să petreacă alături de 
Zâna Toamnă, însă acesta se lăsa așteptată. Curând au realizat că Zâna nu avea o rochie potrivită 
pentru petrecere, așa că au hotărât să o ajute să se pregătească. Astfel, la activitatea practică 
(Domeniul Om și Societate) au lipit frunzele colorate pe care le-au sortat la centrul Știință, realizând 
lucrare colectivă ce o înfățișează pe Zâna Toamnă într-o rochie multicoloră. 
    Zâna Toamnă a sosit și i-a invitat pe cei mici să participe la concursul numit Chipul balonului. Aici 
preșolarii trebuiau să deseneze o față pe un balon, însă fără să vadă ce desenează, întrucât erau 
legați la ochi. Câștigătorul concursului a fost cel care a reușit să deseneze chipul cât mai corect. Chiar 
dacă urechile și părul nu au fost la locul lor, acest concurent a fost cel mai aproape de reușită.  
    La finalul activității, Zâna Toamnă le-a mulțumit copiilor pentru petrecerea realizată în cinstea ei și 
i-a felicitat pentru atenția, istețimea și implicarea de care au dat dovadă. 
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MIRON CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, BOGĂȚIILE TOAMNEI- bunătăți pentru noi,, 

CLASA : a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar Miron Cristina 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr.1 Bârsănești 

Desfășurarea activității: 

            Activitatea propusă de mine este realizarea unui concurs  cu participarea întregii clase printr-o 
actvitate transdisciplinară. 

TIPUL LECȚIEI: Consolidarea de cunoștințe, deprinderi și priceperi 

 DURATA: 20- 23 octombrie 2020-10-25 

Arii curriculare : 

   Limbă și comunicare ; 

   Matematică și științe; 

   Arte vizuale și abilități practice. 

SCOPUL :  

    Să asocieze anotimpul toamna cu literatura ,științele ,matematica, muzică și abilitățile practie . 

Desfășurarea activității 

          Am amenajat corespunzător sala de clasă și am impărțit elevii în patru grupe.  

În prima zi am citit poezia ,, Toamna ,, de Octavian Goga , am discutat despre schimbările care au loc 
odata cu venirea anotimpului de toamnă. Am adus în discuție despre faptul că toamna este 
anotimpul cel mai bogat , aducând argumente în acest sens. 

     Grupele de elevi au avut de pregătit fiecare câte o sarcină pentru a doua zi. Scopul este acela de a 
arăta rolul  fructelor in sănătatea noastră și de ce este importantă consumarea acestora. La sfârșitul 
celei de-a doua zi am premiat elevii care au venit cu ideea de a face ,,salată de fructe,,.  

 Totodată pe parcursul acestei activități practice, elevii au cântat cântece despre toamnă, au recitat 
poiezii și au redat povești despre anotimpul de toamnă. 
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Rezultatele muncii 
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MOHANU CORINA IOANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamnă, zână din povești 

                              Oh, cât de frumoasă ești!  

CLASA: pregătitoare A  

CADRU DIDACTIC: Mohanu Corina Ioana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Regina Maria” Sibiu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplǎ?          

                                                                                                                      

       SUBTEMA  :,, Culorile toamnei”                       

 

ZIUA 
  DATA 

 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 
 
 
 

LUNI 
19.10.2020 

• Întâlnirea de 
dimineaţă 

• Rutine 

• Tranziţii 

• Biblioteca 

•  Artă 

• Audiţie  

 
Salutul; Prezenţa ; Calendarul naturii; Noutatea zilei: Zâna 
Toamna 
Joc cu text şi cânt: ,, Bate vântul crengile” 
Toamna trece…(citire de imagini cu aspecte de toamnǎ 
Frunze colorate (amprentare) 
,,Anotimpurile” – ,,Toamna” – de A. Vivaldi 
Spune ce-ai gustat? Joc didactic 
Învǎţarea sǎriturii în lungime de pe loc 
  Joc: ,, Sari peste bǎltoace!” 

 
 
 

MARŢI 
20.10.2020 

• Întâlnirea de 
dimineaţă 

• Rutine 

• Tranziţii 

• Ştiinţă 

• Joc de masǎ 

• Joc de mişcare 
 

 
Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii; Activitate de grup: ,,Ce 
ne aduce toamna?” joc 
Gǎseşte-ţi perechea! 
,, Banul muncit” 
  De ce  au cǎzut frunzele? 
  Când se întâmplǎ? 
  Cursa perechilor 
Activitate integratǎ ,, Cǎlǎtorie prin grǎdina toamnei” 
 (numǎrat, cântec,joc muzical) 

 
 
 

MIERCURI 
21.10.2020 

 

• Întâlnirea de 
dimineaţă 

• Rutine 

• Tranziţii 

• Joc de rol 

• Joc de construcţie 

• Joc distractiv 

 
Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii;  Împǎrtǎşirea cu 
ceilalţi: Cǎmara plinǎ de bunǎtǎţi 
Frunze vesele, zglobii 
 Gospodinele  
,,Coşuleţe cu surprize ”  
Activitate integratǎ ,, Ce mi-a povestit Toamna…” 
(poveste dupǎ imagini + desen) 
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JOI 
22.10.2020 

• Întâlnirea de 
dimineaţă 

• Rutine 

• Tranziţii 

• Artă 

• Ştiinţă 

• Joc de mişcare 
 

 

 
Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii; Activitate de grup: 
Singur sau în grup?  
Ghiceşte ce fac? 
,,Copacii, toamna” 
”Culorile toamnei”  
 ,,Alegeţi şi grupaţi” 
  ,,Ştafeta toamnei” 
Coşul toamnei (mulţimi, perechi, numǎrat, cifre) 
  ,, Supa  de legume” (memorizare) 

 
 
 
 

VINERI 
23.10.2020 

• Întâlnirea de 
dimineaţă 

• Rutine 

• Tranziţii 

• Joc de masǎ 

• Joc de construcţie 

• Serbare  

 
Salutul: Prezenţa; Calendarul naturii; Activitate de grup: 
Ghici cine sunt?   . 
Ploaia - joc cu text şi cânt 
”Sǎ îmbrǎcǎm pǎpuşa” 
 Coşuri pentru marfǎ 
Activitate integratǎ ,,Zâna Toamna” 
”Seminer” – colecție de diferite semințe 
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MOŢ CORNELIA ALINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Culorile toamnei  
CLASA/GRUPA: Clasa a IV-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar Moţ Cornelia Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Găvojdia, Timiş 
 
 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
   Activitatea s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Găvojdia, Timiş cu un număr de 12 elevi, scopul 
activităţii fiind stimularea, cunoaşterea şi valorificarea potenţialului artistic al copiilor cu privire la 
capacitatea acestora de a reda aspecte de toamnă prin desen, pictură şi colaj. 

 Argument  

    Odată cu începerea şcolii a sosit şi mult aşteptata Zâna Toamnă. Cu toţii suntem încântaţi de 
bogăţia şi frumuseţea acestui anotimp. Elevii îndrumaţi de cadrele didactice realizează lucrări 
deosebite punând accentul mai ales pe lucrările practice şi cretive, descoperind astfel talentele 
artistice ale elevilor.  

         ,, Ce e toamnă, dragi copii 
           Anotimp de bucurii! 
           Frunzele se sfătuies 
           Ce culori se potrivesc. 
           Unele rosesc mirate, 
           Altele-s galbui, patate. 
           Arămii si vistoare, 
           Se aştern pe-alei, covoare! 
           Mere-mbujorate, fine 
           Stau în cosurile pline! 
           N-am uitat ca în panere 
           Avem struguri, nuci si pere! 
           Toamna ninge? Toamna plouă? 
           Câte-un pic din amândouă! 
           Şi noi toţi îi spunem iară: 
           Zâna bună din cămară! 
                                (Autor anonim) 
Obiectivele  proiectului  
 
Stimularea creativităţii şi imaginaţiei copiilor prin realizarea unor materiale deosebite 
Dezvoltarea libertăţii de exprimare artistico-plastică a copiilor 
Promovarea lucrărilor realizate de elevi 
 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare 
Prezentarea materialelor care ilustrează aspecte din activitatea desfăşurată. 
Realizarea unor expoziţii tematice cu lucrarile artistico-plastice ale 
participanţilor 
Grup ţintă 
Elevi clasei a IV- a – 12 elevi 
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MUNTEAN VIRGINIA 

 
Educatoare : Muntean Virginia 
Unitatea de învăţământ: Grădinița cu P.P. ”Micul prinț” nr. 22 Brașov 
Grupa: mică  
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 
Tema proiectului tematic: ” Bun venit, drăguță toamnă!” 
Aria curriculară: Domeniul estetic- creativ 
Categoria de activitate: Activitate  artistico-plastică 
Modul de realizare: dactilopictură 
Tema activității: ”Bate vântul frunzele !”  
Forma de realizare: frontală 
Durata activității : 15 min ( cu posibilitatea prelungirii pentru finalizare lucrări) 
Scopul/ scopurile activităţii:                                                                                                                                                                                                                            
-dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului inconjurător                                                                                                                                                      
- îmbogățirea cunoștințelor despre anotimpul toamna și despre activitățile oamenilor legate de acest 
anotimp                                                                                                                                  Comportamente 
specifice vizate:                                                                                                                                                                                                                      
-Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate                                                                                                                                                                                       
-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență                                                                                                                                                                                       
-Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.                                                                                                                           
-Manifestă creativitate în activități diverse                                                                                                                                                                                                              
-Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice                                                                                                                                                        
Strategii didactice                                                                                                                                                                                                                                       
Metode/ tehnici didactice : explicația, demonstrația, exercițiul, munca independentă, conversația                                                                                                                                                 
Material didactic: coli, tempera, frunze decupate, lipici , palete individuale, șervețele, modelul 
educatoarei, recompense                                                                                                                                        
Modalități  de evaluare: aprecieri verbale, organizarea unei expoziții cu lucrări, discuții, mici 
recompense ( autocolante), autoaprecierea ( dacă este posibil) 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

EVENIMENTUL  

DIDACTIC  

     CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode și 

tehnici 

Material 

didactic 

Moment organizatoric  Voi asigura condițiile 
optime pentru buna 
desfășurare a activității: 
aerisirea sălii de grupa; 
aranjarea mobilierului și 
distribuirea materialului 
didactic. 

  Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor 

Captarea atenției  Cer copiilor să inchidă 
ochii și să îi deschidă la un 
semnal dat,apoi dintr-o 
cutie, scot mai multe 
frunze de toamnă, și le 
arunc în sus. Copiii vor 

conversatia,  

 

Cutie, frunze Observarea 
comportament
ului copiilor, 
aprecierea 
răspunsurilor 
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vedea frunzele căzând. Va 
avea loc o discuție despre 
frunzele galbene, despre 
anotimpul toamna și 
câteva aspecte 
caracteristice. 

Enunțarea temei si a 
obiectivelor 

Anunț tema : ”Bate vântul 
frunzele ”- azi vom picta cu 
culori de toamnă !                       
Voi repeta tema activitatii 
cu 2-3 copii pentru fixarea 
ei. 

Conversația  Observarea 
comportament
ului copiilor 

Prezentarea 
conținutului și dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

  Prezint copiilor 
materialele necesare 
pentru lucrare- coala cu 
frunzle decupate și lipite, 
paleta cu culori de toamnă. 
Descriu materialele , copiii 
vor repeta denumirea lor. 
Cer copiilor să precizeze 
care sunt culorile de 
toamnă ( galben, 
portocaliu, roșu, maro, 
verde)                                                                                                    
Pe coala model execut 
dactilopictura, explicând 
fiecare etapă, insistând 
asupra tehnicii de lucru, a 
regulilor și 
comportamentului corect.( 
folosirea unui singur deget, 
poziția acestuia, 
succesiunea etapelor, 
regula de a nu picta peste 
frunzele lipite, de a nu 
murdări masa, hainele, alți 
copii)                                                                                                                              
Voi realiza cu copiii cateva 
exercitii de incalzire a 
muschilor mici ai mainilor, 
vom audia cântecelul 
”Bate vantul frunzele”   
Urez copiilor „Spor la 
lucru!” dupa care se va 
trece la realizarea temei de 
către copii. 

-explicația 

-demonstrația 

 

 

 

 

Coli, frunze 
decupate și 
lipite, paleta 
cu culori 

CD cu 
cântecul”Bate 
vântul 
frunzele” 

-aprecierea 
răspunsurilor 
copiilor 

-observarea 
comportament
ului copiilor 
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Obținerea performanței 

 

Voi supraveghea 
indeaproape activitatea 
copiilor, voi trece pe rând 
pe la fiecare copil și voi da 
explicatii suplimentare , 
exersând cu fiecare 
tehnica dactilopicturii. În 
timpul realizării lucrărilor, 
se vor audia cântece de 
toamnă( în surdină) 

-exercițiul 

-munca 
independentă 

Coli , palete 
individuale cu 
culori, 
servețele, CD 

-aprecieri 
verbale                         
-observarea 
comportament
ului copiilor 

Asigurarea retenției și 
feed-back-ul 

Voi cere copiilor sa explice 
tehnicile de lucru si 
materialele pe care le-au 
folosit pentru realizarea 
temei. De asemenea, vom 
relua discuția asupra 
culorilor frunzelor de 
toamnă și cauzele apariției 
lor. 

-conversația 

 

 -aprecierea 
răspunsurilor 

 

Evaluarea performantei    O voi face prin aprecieri 
verbale privind modul de 
realizare al temei, 
individual și apoi a  întregii 
grupe.  Vom organiza o 
expoziție cu 
lucrărilerealizate și copiii 
vor fi încurajați să-și 
aprecieze propria lucrare și 
pe cea a colegilor, 
motivând aprecierile. 
Copiii vor primi stickere și 
aplauze drept recompense. 

-conversația, 
explicația 

 

 

lucrările 
copiilor, 
panoul de 
expoziție 

-aprecieri 
verbale 

-expoziție de 
lucrări 

-autoapreciere 
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NEDELCU CRISTINA IONELA 

Denumirea activitatii: ,, FRUMOASĂ ȘI BOGATĂ TOAMNĂ” 
Clasele a-II-a si a-IV-a simultan 
Cadru didactic: prof.inv.primar Nedelcu Cristina Ionela 
Scoala nr.3 Potarnichea jud.Constanta 
 

 

          CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  

Activitatea nr. 1  

Titlul activităţii: /Struguri/Ciupercute 

Data/ Perioada: 30 septembrie 2020 

Descrierea activităţii: Au redat bogatiile toamnei, dănd frâu liber imaginaţiei creatoare. Rezultatele au 
fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite. 

Modalitaţi de evaluare: expoziţie cu lucrările elevilor.                                                                                       

     Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Colaj: Pomi arămii/ Cosuletul toamnei/Borcanul cu muraturi 

 Data/ Perioada: 8 octombrie 2020 

Descrierea activităţii: Cosuletele au fost decorate în diverse culori, forme şi mărimi diferite.Au decupat 
,colorat legume necesare borcanului cu muraturi.Au pictat pomii aramii cu ajutorul palmelor. 

Modalitaţi de evaluare: Activitatea s-a încheiat cu o expoziţie cu lucrările elevilor. 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: Zana toamnei 

Data/ Perioada: 9 octombrie 2020 

Descrierea activităţii: Pentru reuşita acestei activităţi s-au pregătit materialele necesare activităţii.  

Modalitaţi de evaluare:  La sfârşitul activităţii elevii au apreciat critic şi autocritic lucrările realizate. S-a 
realizat o expoziţie cu noua înfăţişare a zanei.  

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

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

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

••            
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NEDELCU CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna- zâmbet și culoare! 

CLASA/GRUPA: Clasa Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Nedelcu Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Puiești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitate AVAP. Lucrări simple din frunze, crenguțe și semințe. Tehnica 
tăierii, ruperii și lipirii. Elevii au realizat planșe dedicate Zânei Toamna.  
Au aflat că natura este un izvor nesecat de inspirație pentru a realiza mereu lucruri frumoase 
adecvate vârstei lor (6 ani). 
 
 

 Nume și prenume elev: Ionașcu 

David 

Tema lucrării:  
Toamna în pădure 
 

 Nume și prenume elev:  

Nedelcu Elena 

 

Tema lucrării: 

Fantezie de toamnă 
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Nume și prenume elev: Albu 

Lucian 

Tema lucrării: Ghiveci cu 

mușcate 

 

 
 
 

Nume și prenume elev: Drăgulin 

Alesia 

Tema lucrării: Strugure 

 Nume și prenume elev: Toma 

Ștefania 

Titlul lucrării: Fantezie de 

toamnă 
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NEGRU MIHAELA  

TEMA ACTIVITĂȚII: „ TOAMNA – ZÂNA CULORILOR” 
CLASA: I și a III-a 
Cadru didactic: prof. înv. primar Mihaela Negru 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Simion Balint” Roșia Montană 
Desfășurarea activității:  Activitatea desfășurată a avut ca scop exersarea memoriei (combinații de 
culori), formarea abilităților artistice și a celor legate de manualitate, dexteritate, precum și 
sprijinirea achiziției scrisului ( elevii clase I).  
Competențele specifice vizate au fost: 

- Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o  anumită secțiune artistică, 
care refectă un context familiar copilului; 

- Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
- Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă în care se asociază elemente 

de eprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 
 

Activitatea a fost prezentată atractiv și a fost oferită  elevilor într-o poveste „Povestea culorilor”. 
Pornind de la culorile primare am realizat și descoperit  combinații de culori, culori pe care le-am 
folosit în desenele noastre. 
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NEMEȘ ANIȘOARA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „POVEȘTILE TOAMNEI” 
TEMA ACTIVITĂȚII: „FRUCTELE VESELE” 
CLASA: a II-a B 
CADRU DIDACTIC: NEMEȘ ANIȘOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI- JUD. MUREȘ 
ARGUMENT: 
               Toamna, asemeni unei mame grijulii, aduce peste tot bogăție și frumusețe. Acesta este 
anotimpul în care se culeg roadele muncii de prin livezi, vii și grădini. Gospodarii harnici strâng 
recoltele pământului, pe care, cu sudoare, l-au lucrat un an întreg. Toamna este anotimpul 
împlinirilor, anotimpul coșurilor pline cu fructe, al hambarelor încărcate cu cereale, al cămărilor  
pregătite pentru iarna ce va urma. Anotimpul toamna este anotimpul preferat al celor mici, deoarece 
sunt multe fructe și legume, adevărate izvoare de vitamine pentru ei. Tot acum începe și școala, iar ei 
sunt tare nerăbdători să învețe lucruri noi.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

               În cadrul Unității de învățare: „Poveștile toamnei”, am încercat să răspund unor curiozități 
ale elevilor cu privire la transformările care au loc în natură în anotimpul toamna, dar mai ales să scot 
în evidență frumusețea și bogăția acestui anotimp. Am studiat mai multe texte literare, în proză și 
versuri, care ne-au permis șă vedem toamna asemenea unui spectacol venit să ne bucure toate 
simțurile prin măreția tablourilor zugrăvite de autori. În cadrul orelor de Matematică și explorarea 
mediului am rezolvat multe exerciții și probleme legate de legume, fructe sau fenomene ale naturii în 
anotimpul toamna, am compus probleme, am dezlegat rebusuri, am realizat jocuri didactice și, de 
asemenea, am discutat despre rolul benefic al consumului de fructe și legume. Am învățat o serie de 
cântece legate de anotimpul toamna la orele de Educație muzicală și am realizat mai multe lucrări în 
orele de Abilități practice și Arte vizuale, având drept scop educarea gustului estetic al elevilor și 
însușirea unor tehnici de lucru. 

               Punctul de plecare în realizarea lucrării „Fructele vesele ”, l-a constituit  poezia: „Fructele 
dulci ale toamnei”, de Lucia Muntean: 
 
FRUCTELE DULCI ALE TOAMNEI       
                                de Lucia Muntean 
 
Toamna trece prin livadă 
Rodul anului să vadă: 
Mărul roşu auriu, 
Strugurele ruginiu,  
Para galbenă zemoasă, 
Pruna dulce şi gustoasă. 
Piersica cu puf pudrată 
Şi gutuia aromată. 
Toamna strânge-n coş de toate, 
Fructe bune şi bucate. 
Şi-apoi spune tuturor: 
- Vin şi anul viitor. 
               Datorită faptului că regulile de anul aceste sunt mult mai stricte față de cele din anii trecuți, 
noi nu am lucrat în grup, ci individual, urmând ca la final să obținem o lucrare colectivă. Fiecare elev a 
primit un carton cu un fruct conturat și bucățele de hârtie colorată. Ei au decupat fructul, au rupt 
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hârtia, apoi au lipit-o pe carton, iar în final i-au adăugat ochi și guriță. Pe tot parcursul desfășurării 
activității elevii au cântat cântece de toamnă. Atașez mai jos câteva poze din activitatea noastră. 
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NICA CARMEN 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Bogățiile toamnei” 
CLASA/GRUPA: Mare „B” 
CADRU DIDACTIC: Nica Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N. Slobozia Bradului, Jud. Vrancea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Anotimpul toamna este unul dintre anotimpurile  care vine în dar cu multe daruri și 
schimbări ale naturii. Unul dintre daruri este reprezentat de bogățiile din grădinile oamenilor sau din 
zonele agricole. 
 De aceea am optat pentru realizarea unui strugure și a unui morcov. 

Pentru desfășurarea activității pe domeniul experiențial om și societate, la activitatea de 
abilități practice am realizat împreună cu grupa mare bogățiile toamnei, reprezentate de fructe și 
legume de toamnă.  

Pentru realizarea strugurelui și a morcovului am folosit ca și material didactic hârtie 
creponată, pe care cei mici au mototolit-o formând biluțe, pe care mai apoi le-au lipit respectând 
conturul desenului de pe foaie. Biluțele realizate de preșcolari sunt de culoare mov, portocaliu și 
verde. 

Copiii au avut grijă să respecte pașii de lucru și au lucrat curat și ordonat. 
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NICHITOVICI ANA-GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “CURCUBEUL TOAMNEI” 
CLASA: CLASA PREGÃTITOARE C 
CADRU DIDACTIC: NICHITOVICI ANA-GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. 7, GALAŢI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
       Toamna e plină de culoare: fructele, legumele, frunzele, florile, toate ne încântă sufletul şi 
privirea. De aceea am realizat împreună cu copiii mei diverse activităţi în cadrul proiectului 
“Curcubeul toamnei”  folosindu-ne de aceste resurse. 
       Fiecare dintre cele trei activităţi a început cu discuţii referitoare la anotimpul de toamnă: 
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. 
       Primele două activităţi le-am dedicat legumelor şi fructelor, aceste minuni ale naturii pline de 
culoare şi vitamine. 
       Am evidenţiat  importanţa acestor alimente pentru o viaţă sănătoasă, promovarea consumului 
de fructe şi legume, promovarea creativităţii oferindu-le copiilor posibilitatea de a-şi personaliza 
leguma şi fructul pe care le-au adus. 
       În ultima activitate am audiat cântece şi poezii de toamnă şi am realizat diverse lucrări cu 
materiale din natură fiecare exprimându-şi originalitatea ȋn felul său.  
       Copiii au fost foarte încântaţi de activităţi şi au fost recompensaţi cu aplauze, feţe zâmbitoare şi 
laude din partea mea. 
       Am realizat fotografii din timpul celor trei activităţi cu produsele obţinute. 
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NICOLAE CLAUDIA ONELUȘA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Copacul Toamnei” 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DOS : Activitate practică 
MIJLOC DE REALIZARE: Lipire 
CLASA/GRUPA: Grupa Mică – „Licuricii” 
CADRU DIDACTIC: Nicolae Claudia Onelușa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița nr.35, București 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacității de a utiliza corect materialul pus la dispoziție pentru a 
realiza tema practică. 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
     Pentru o bună desfășurare a activității se va aerisi sala de grupă și se va aranja mobilierul.  
Captarea atenției se va face printr-o mică discuție despre cum arată copacii în anotimpul Toamna. 
Copiii vor fi anunțați ca vor înfrumuseța „copacul Toamnei” cu ajutorul frunzelor adunate din curtea 
gradiniței. 
     Cadrul didactic va explica și demonstra copiilor tehnica de lucru și modul de realizare: luăm în 
mâna dreaptă lipiciul şi întindem pasta de lipit pe spatele frunzelor, după care le lipim pe crengile 
copacului, apăsăm bine pentru fixare.  
      Înainte de începerea lucrului se vor executa mișcări de încălzire a mușchilor fini ai mâinii : 

„Mișcăm degețelele, 
Ne lipim pălmuțele,  

Pumnișorii îi răsucim 
Și apoi îi învărtim. 

Plouă ușor, să auzim! 
Cu vârf de deget masa lovim. 

Tună departe, tună acum, 
Batem cu pumnii: Bum! Bum! Bum!” 

      
     Se va spune - „Spor la lucru !”, după care se va trece la realizarea temei de către copii. Copiii vor 

lucra pe un fond muzical plăcut „A , a , a, acum e Toamnă, da!” . Se va supraveghea îndeaproape 

activitatea copiiilor, se va trece pe rând pe la fiecare copil şi se vor da explicaţii suplimentare acolo 

unde este nevoie. 

     La finalul activității fiecare copil își va așeza lucrarea la panou și vor fi antrenați să discute despre 

ce au realizat și să aprecieze lucrarea realizata de colegi. 

      În încheierea activității se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului de lucru și a 

gradului de implicare în activitate. 
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NICOLESCU ANCA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “MORCOVELUL” 

CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: NICOLESCU ANCA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 38, PLOIEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Legumele au reprezentat dintotdeauna o sursă bogată de vitamine. După cum știm, 
consumul de vitamine este absolut necesar, la orice vârstă, în vederea menținerii sănătății. Este 
foarte important ca preșcolarii să fie informați asupra acestui lucru,  menirea cadrului didactic fiind 
de a încuraja consumul de legume și fructe în stare proaspătă. În vederea desfășurării activităților din 
săptămâna alocată discuțiilor despre legume, copiii au studiat diverse legume de sezon, insistându-se 
asupra beneficiilor pe care aceste le au în ceea ce privește starea de sănătate.  
 În cadrul activității ”Morcovelul” (pictură), din cadrul Domeniului Estetic și Creativ, copiii au 
avut la dispoziție morcovi tăiați pe jumătate, bețigașe de urechi, guașă portocalie și verde. Cu 
ajutorul cadrului didactic, activitatea a început prin prezentarea propriului model și prin 
exemplificarea modalității de realizare a lucrării, urmată de exerciții în vederea încălzirii musculaturii 
mâinilor. Sub îndrumarea atentă a cadrului didactic, copiii au pictat morcovelul desenat în prealabil 
pe foaie, prin metoda amprentării, după cum urmează: morcovul tăiat în jumătate era introdus în 
guașa portocalie, apoi aplicat pe foaie în zona corespunzătoare, prin metoda amprentării, repetând 
procedeul când intensitatea culorii scădea. Pentru realizarea frunzelor,, cu ajutorul bețigașelor de 
urechi, introduse în guașa verde se aplică prin tapotare în spatiul corespunzător frunzelor. Această 
metodă a avut un real succes prin faptul că preșcolarii au mânuit în vederea realizării lucrării, 
materiale diferite de ceea ce cunoșteau până atunci.  Prin metoda ”Turul galeriei”, copiii au 
identificat și aplaudat lucrările care îndeplineau toate cerințele: acuratețe, respectarea temei, 
încadrarea în spatiul dat și creativitate. 
 Această activitate a contribuit la dezvoltarea imaginației și a creativității copilului și totodată 
la dezvoltarea abilităților motrice ale acestora precum și la dezvoltarea simțului estetic. De 
asemenea, această activitate a reprezentat un nou prilej de distracție pentru cei mici. 
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NICULAE ALEXANDRA 

PANTAZI ROXANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:Toamna 

CLASA/GRUPA:Grupa mare Strumfi 

CADRUDIDACTIC: Niculae Alexandra, Pantazi Roxana 
UNITATEAȘCOLARĂ:Gradinita Ion heliade Radulescu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:Copiii au realizat lucrari din hartie creponata cu ajutorul lipiciului  si bete 
de inghetata ,paie si hartie colorata. 
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NISTOR LIANA – MONICA  

TOAMNA ÎN CUVINTE ŞI CULORI 
                                                         -Fișă de proiect - 

 

 Titlul activităţii: ,, TOAMNA ÎN CUVINTE ŞI CULORI” - ateliere de bune practici 

Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, IOAN VLĂDUŢIU” LUDUŞ 

Participanţi:  elevii clasei a III- a B. 

  Propunător: prof. înv. primar Nistor Liana – Monica 

                       Argument: 
  „Văl de brumă argintie 
    Mi-a împodobit grădina, 
    Firelor de lămâiță 
    Li se uscă rădăcina...” 

Pornind de la aceste minunate versuri mi-am propus să demonstrez că orice anotimp și orice ființă 
din natură este o simfonie de culoare. Activitatea creativă este una din cele mai mari provocări ale 
vieții și, implicit, atrage după sine și cele mai mari satisfacții. De aceea, prin aceste activități, mi-am 
propus să descopăr copiii creativi, talentați,  înzestraţi cu calităţi deosebite. 
Poeții au dat glas gândurilor şi sentimentelor lor prin jocul minunat al cuvintelor, numit poezie, drept 
pentru care POEZIA TOAMNEI reprezintă o provocare... Apoi, pictorii au exprimat gândurile şi 
sentimentele lor prin magia culorilor, drept pentru care CULORILE TOAMNEI reprezintă o 
provocare… 
De aceea, i-am invitat, cu drag, pe micii artişti să dea frâu liber imaginaţiei şi fanteziei şi să descrie 
frumuseţea toamnei văzută prin ochii lor de copii. 

 
         Scopul activităţii:  

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

          Obiective: 

• să stimulez creativitatea elevilor prin realizarea unor produse;  

• să valorific mesajele, informaţiile, gândurile, trăirile, sentimentele legate de 
transformările care au loc în  mediul înconjurător în anotimpul toamna; 

• să valorific în texte proprii un vocabular adecvat pentru exprimarea ideilor în strânsă 
concordanţă cu tipul de text redactat; 

• să dezvolt abilităţi de comunicare prin limbaj plastic; 

• să dezvolt abilităţile manuale ale copiilor; 

• să antrenez un număr cât mai mare de elevi în activităţi de creaţie. 
       Competenţe specifice: 

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

o încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea scrisă și plastică; 
o confecţionarea de produse folosind materiale şi tehnici variate;  
o manifestarea interesului pentru scrierea creativă; 
o valorificarea optimă a materialelor refolosibile în combinaţie cu alte materiale; 
o asumarea responsabilităţilor în activitatea individuală şi de grup; 
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o dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării 
opiniilor în cadrul grupului. 

  Resurse materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, aparat foto, diplome,   
 laptop, videoproiector, prezentare ppt a proiectului, CD- ,,Anotimpurile”, de A. 
Vivaldi. 

 Monitorizare şi evaluare: 

• realizarea unei expoziţii cu lucrările şi creaţiile elevilor; 

• realizarea de fotografii; 

• interevaluarea produselor prin aprecieri verbale şi pe bază de diplome. 
           Desfăşurarea activităţii:   

Presupune două etape: 

           Diseminare: 

• expoziţie cu lucrările şi creaţiile copiilor; 

• fotografii din timpul desfăşurării activităţii; 

• mediatizarea proiectului şi activităţilor pe site-uri educaţionale; 

• propunerea realizării unei reviste, cu titlul temei de astăzi:  
,,Toamna în cuvinte şi culori”. 

 

    

          I. Realizarea lucrărilor artistico – plastice şi  creaţiilor literare de către elevi sub îndrumarea 
doamnei învăţătoare. 

 Perioada: 

II. Activitatea propriu–zisă: realizarea expoziţiei, prezentarea metodelor şi tehnicilor de lucru, 
turul galeriei, interevaluarea, premierea. 

Data: 
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NISTOR MARTA JADRANKA 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: „MÂNDRA TOAMNA"  

GRUPA: MARE ,,B"  

CADRU DIDACTIC: Profesor învăţamântul preşcolar: NISTOR MARTA JADRANKA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27, Structura Grădiniţa cu P. P. nr.3 

LOCALITATEA: Timişoara 

JUDŢUL: Timiş 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Toamna este un anotimp surprinzator cu un frumos joc de culori şi fenomene ale naturii. Copiii se 

bucură de soarele  din ce în ce mai rece,  dar care le permite joaca pe afară, de roadele bogate ale 

acestui anotimp, de covorul foșnitor al frunzelor, de ploile care spală totul din jur. Preşcolarilor le-am 

propus să participe la un concurs de pictură si diferite activitati care să redea toate culorile toamnei 

și poezia acestui anotimp şi au fost foarte încântaţi. 

GRUP ȚINTĂ: grupa mare ,,B" 

 SCOPUL PROIECTULUI: Educarea simțului estetic al preşcolarilor și a respectului față de natură; 

Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: *Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei; 

*Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; *Stimularea competiției între 

elevi; *Stimularea capacității creatoare a elevilor. PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI:  

Lectură după imagini despre anotimpul toamna 

 Activitate de pictură cu tema: ,,Frunza" –amprentare.  

Activitate practică : ,,Ariciul"- decupare şi lipire 

Activitate matematică: ,,Frunze mari, frunze mici", ,,Împărţim castanele-descompunerea numarului 

6" 

RESURSE:Umane: preşcolarii grupei Mare ,,B" 

 Temporale: durata proiectului: o săptămână 

 Materiale: coli albe, acuarele, pensule, frunze , foarfeca, lipici, castane, cifre, planse, imagini, 

cartoane maro 

PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice  

REZULTATE SCONTATE: Participarea tuturor copiilor la activitate Formarea și dezvoltarea capacității 

creatoare a preşcolarilor. Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al copiilor. 

 EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, recompense buline  
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NOROCEA GINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Covor de frunze” 

CLASA/GRUPA: Mare „D” 

CADRU DIDACTIC: Norocea Gina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N. Slobozia Bradului, Jud. Vrancea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
  În urma desfășurării activităților cu privire la schimbările din natură ce apar o dată cu venirea 

anotimpului toamna, ne-am propus să transpunem anumite caracteristici pe hârtie. Am văzut că 

anotimpul toamna ne aduce ploi și frunze colorate. Ca urmare a celor observate, ne-am propus să 

realizăm o activitate practică, de decupare și lipire. 

 Am decupat frunze de diferite forme și culori, specifice anotimpului toamna. Fiecare copil a 

decupat, fiind ajutați dacă au întâmpinat dificultăți. Am așezat cu ajutorul lipiciului, frunzele 

decupate pe o coală albă.  

 Am avut grijă să lucrăm ordonat, curat și să nu depășim spațiul de lucru (coala albă).  

 Copiii au fost încântați de lucrările realizate și mai ales de faptul că pot decupa singurei. Toți 

copiii au fost apreciați pentru munca depusă.  

 În urma acestei activități, preșcolarii au învățat că frunzele în anotimpul toamna își schimbă 

culoarea și se aștern pe pământ. 
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NUȚIU ADRIANA – RUXANDRA 

TEMA ANUALĂ: „ CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”  

TEMA ZILEI: „COŞUL CU LEGUME ȘI FRUCTE” 

GRUPA MARE – GRUPA DALMAȚIENILOR 

Profesor Învățământul Preșcolar: NUȚIU ADRIANA – RUXANDRA 

Grădinița cu P.P Magic Land One, Cluj-Napoca 

Mijloc de realizare: Lipire 

Obiective: 

- să participe activ și afectiv la desfășurarea activității; 
- să lipească în mod corect și îngrijit legumele și fructele de toamnă; 
- să recunoască elementele prezente în planșă; 

Strategia didactică: 

a) Metode și procedee: conversația, demonstrația, exercițiul, aprecieri verbale; 

b) Mijloace de învățământ: planșă cu fructe și legume de toamnă, lipici, foarfecă, coș pe o foaie 
pentru colorat; 

c) Forme de organizare: frontal, individual. 

Se asigură un fond muzical potrivit temei zilei: cântecul „A venit pe dealuri, toamna”. Se prezintă 
copiilor o surpriză: primirea lui Voinicel în sala de grupă (un băiat de la grupa mijlocie) cu materialul 
propus pentru activitate. 

Copii, voi astăzi veți face un coș cu fructe și legume, iar împreună vom compune o poezie 
pentru Voinicel. Aveți pe măsuțe coșulețele pe care le veți colora, iar apoi veți decupa legumele și le 
veți lipi în coșulețul colorat. Cu puțină muncă am reușit să îi compunem lui Voinicel o poezie:   

La cules cu Voinicel! 
 

Coșul meu e plin cu toate; 
Coșul are fructe coapte: 

Mere, pere și gutui 
Oare ai ce să mai pui? 

 
Am găsit și trei legume, 

Numai bune lângă prune: 
Morcov, sfeclă, pătrunjel! 

Le duc eu că-s Voinicel! 
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NYIRI EDIT 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA LA ȚARĂ 

GRUPA: Mică-mijlocie, Grupa ”CIUPERCUȚELOR” 

CADRU DIDACTIC: NYIRI EDIT 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEORETIC ,,PETŐFI SÁNDOR” SĂCUENI, G.P.N.NR:3 CIOCAIA 

PERIOADA: 12 – 23 octombrie 2020. 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

              Activitatea noastră începe cu o discuție despre anotimpul toamna, care a trecut pe lângă 
grădinița noastră. Când m-am trezit, am găsit podoabele și bogățiile ei: fructe, legume, flori și frunze. 

             Copiii au cules frunze și castane, din care am făcut arici zâmbitori. 

            Am făcut pomi de toamnă cu amprenta palmei pictată și cu resturi de la creioane colorate 
ascuțite, lipite pe coroană. 

            Când am observat că toate săptămâna a plouat, am învățat poezia:  

Ploaia cade ne-ncetat, 

Toamna s-a întors în sat. 

Păsările au plecat,  

Cuiburile și-au lăsat. 

           Cu ajutorul farfuriilor de hârtie, cu pensule, cu acuarele de culoarea albastră, cu lipici, vată și 
hârtie glasată am realizat un tablou reprezentând ploaia de toamnă. 

           Am discutat mult despre efectele ploilor de toamnă și am făcut o mare descoperire: după ploi 
cresc multe ciuperci. Deoarece suntem grupa ”Ciupercuțelor”, am realizat din hârtie colorată și hârtie 
creponată niște ciuperci frumoase. 

          Într-o dimineață am observat cu copiii mulți melci în apropierea grădiniței noastră. Am făcut 
melci colorați din plastilină pe care i-am decorat cu semințe de porumb. 

          Am învățat cântecul cunoscut cu titlul: Toamna. 

A, a,a. Acum e toamnă. Da. 

Iarba-n câmp se vestejește. 

Frunza-ncodru-ngălbenește. 

A,a,a. Acum e toamnă. Da. 

         Preluând ideea din cântec, am realizat din hârtii colorate o pădure cu coroane colorate. 

         La sfârșitul activitățile noastre toți copiii au fost foarte mulțumiți de rezultate și încântați de 
activitatea lor și a colegilor. 
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OARGĂ DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Steagul tricolor-  DEC- desen 
CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: OARGĂ DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P.NR1 SÂNNICOLAU MARE, TIMIȘ 
SCOPUL: Formarea deprinderii de a reda în desen imaginea steagului prin combinarea formei 
dreptunghiulare cu o linie verticală. 
Mijloace de învăţământ:: foi de hârtie, creioane colorate, tablă și carioci, steagul tricolor 
Metode şi procedee: demonstratia, explicaţia,  
Modalităţi de realizare: individual. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Se face intuirea materialelor: fişe, creioane colorate, iar doamna educatoare le explică copiilor că vor 
desena, folosind culorile corespunzătoare, steagului tricolor. Educatoarea le demonstrează copiilor 
pas cu pas ce au de făcut. Desenez întâi un băț lung și subțire așezat în picioare, și lipit de el desenez 
pânza steagului. Apoi, o colorez cu grijă ca să nu treacă nici un pic de culoare peste marginile 
stegulețului (roșu, galben și albastru). După demonstrare, educatoarea va apropia obiectul de 
imaginea desenată pe tablăși va face comparație între ele, punând întrebări copiilorși arătând atât pe 
obiect , cât și pe desen partea  despre care vorbește. Și voi o să desenați un steag la fel. Luați seama 
să-l așezați la mijlocul foii de hârtie. Se trece la încălzirea muşchilor mici ai mâinii:  

 

,,Ne jucăm, ne jucăm,  

Coatele noi le mișcăm 

Mâna lebădă o fac 

Care dau mereu din cap 

Lebedele în jur privesc 

Mâinile mi le rotesc.  

Ștergem tabla uite – așa, 

Să putem iar desena. 

Degetele- mi sunt petale 

Le desfac ca pe o floare”. 

 

Luați creioanele și începeți să desenați. În timpul activității, în fața copiilor rămâne modelul 
educatoarei. Educatoarea controlează dacă toți copiii țin corect creionul în mână și dacă o poziție 
corectă la masă. Supraveghează pe fiecare copil și îi dă îndrumări individuale. 
 Se urează spor la lucru. 
În încheiere se adună desenele și se fac aprecieri, comparându-le cu modelul educatoarei
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OLARU RALUCA- GEORGIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Târg de toamnă 

CLASA/GRUPA:  a III-a  
CADRU DIDACTIC:  profesor învăţământ primar OLARU RALUCA- GEORGIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Prof. Paul Bănică”, Târgoviște 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  Proiectul se realizează în beneficiul elevilor şi al cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar, pentru promovarea performanţelor copiilor, a imaginii pozitive și de 
sensibilizare cu privire la situația dificilă în care se află familiile, afectate de lipsa de alimente.  
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Elevii au realizat desene,  picturi și colaje care au fost expuse. Au fost 
amenajate standuri cu podoabe confecționate cu materiale din natură, ornamente de toamnă, 
alimente, fructe și legume de toamnă, murături, zacuscă, gem, plăcinte, compoturi. Activitatea s-a 
desfășurat în cadrul Strategiei de Acțiune Comunitara (SNAC), iar toate produsele au fost donate. Prin 
acest demers s-a urmărit consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi, într-o 
societate unică şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, 
responsabilitatea. 

Concursul Rapsodii de Toamna 
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ONCHIS IOANA-MIHAELA 

 
Tema Activitatii: Bate vântul frunzele 
Grupa: Mica 3-4 ani 
Cadru didactic: Onchis Ioana-Mihaela 
Unitatea Scolara: Gradinita “Questfield”, Voluntari IF 
Desfasurarea activitatii: 
      Toamna este anotimpul multor schimbari in natura dar si in viata copiilor care pasesc pentru 
prima data in gradinita. Am propus proiectul “Bate vantul frunzele” ca prim proiect tematic care sa 
ofere informatii specifice varstei dar si sa dezvolte capacitatea copiilor de a intelege frumosul cat si 
libertatea de expresie prin diferite mijloace. 
    Impreuna cu copiii am vorbit si am observat caracteristicile anotimpului toamna, in special frunzele 
de toamna , culorile, forma, mirosul  pe care acestea le au. Etapa urmatoare observarii a fost 
realizarea frunzelor de toamna prin tehnica picturii cu mana imbinand astfel culorile specifice 
toamnei puse la dispozitie. Rezultatul a fost obtinerea unui efect deosebit de fuzionare a culorilor. 
Urmatorul pas a fost lipirea frunzelor de toamna de catre copii cu ajutorul educatoarei participand 
astfel la decorarea salii de grupa.  
Obiectivele urmarite au fost: 
- dezvoltarea capacităţii de a înţelege frumosul; 
- cultivarea gustului estetic şi a sensibilităţii artistice in contextual culorilor toamnei; 
- dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor. 
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ONICAȘ TANIA DENISA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Coronița Toamnei” 
CLASA/GRUPA:Grupă Combinată “Buburuzele” 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșc. Onicaș Tania Denisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școală Gimnazială "Vasile Breban" Zalău, Structura: Școală Primară Gîrceiu 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOS ( Activitate practică) 

SCOPUL: Cunoașterea de către copii a principalelor caracteristici ale anotimpului toamna  

MIJLOACE DE REALIZARE: decupare, taiere, lipire 

MATERIALE DIDACTICE: frunze, lipici, foarfeca, flori, ghinde, castane.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

- Să observe în mod dirijat frunzele, urmărind aspect precum formă, culoare, pe baza 
indicațiilor primite; 

- Să cunoască principalele caracteristici ale anotimpului toamna; 

- Să comunice impresii, idei despre realizarea coroniței; 

- Să manifeste o atitudine de cooperare în timpul activității. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

În prima parte a activității s-au discutat cateva aspecte legate de toamna. ( Ce se 
întamplă toamna? De ce cad frunzele din copaci? Ce culori au frunzele? Care culoare vă place 
cel mai mult? Ce legume găsim la noi în grădină în acest anotimp?). În următoarele minute 
copiii au fost anunțați în legătură cu tema și obiectivele specifice activității. 

Pentru a putea realiza coroana, am mers afară în curtea gradiniței pentru a aduna 
împreună frunze colorate, flori cantand un cantec specific toamnei „ A, a, a, acuma e toamna 
da! „ . 

Se intuiesc materialele de pe măsuțe. Se prezintă lucrarea model. Se discută pe marginea 
ei, a materialelor folosite și a tehnicii de realizare. Se verifică modul de înțelegere, 
solicitându- se unui copil să explice etapele de lucru, urmarindu-se lucrarea model și planșa 
cu etapele de lucru. După încălzirea mâinilor, se urează “spor la lucru” și se dă semnalul de 
începere a lucrului, fundalul muzical creat fiind pentru stimularea concentrării copiilor la 
activitate. Li se atrage atenția asupra utilizării foarfecii și siguranța fizică: poziția corpului, 
coordonarea acțiunii mâinii cu privirea. 

Se urmărește executarea corectă a tehnicii de lucru, parcurgerea etapelor și respectarea 
criteriilor de reușită. Copiii care întâmpină dificultăți de ritm sau sunt mai timzi, vor fi ajutați 
de către educatoare și sprijiniți în realizarea temei. 

Evaluarea lucrărilor se realizează utilizând metoda TURUL GALERIE.Copiii apreciază 
lucrările în funcție de criteriile de reușită: acuratețe, originalitate. Lucrarea apreciată va primi 
o bulină roșie. Lucrarea care are cele mai multe buline, va fi declarată câștigătoare. 
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OPREA ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Toamna 
CLASA : Pregătitoare – Micii Mateloți 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Oprea Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Raciu, Dâmbovița 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Raciu au realizat în decursul acestor săptămâni  
lucrări specifice anotimpului în care ne aflăm, anotimpului plin de roade bogate și culoare, toamna. 
Pentru început, din benzi de carton de culoare roșu, galben și verde au confecționat mere. Au lipit 
capetele benzilor pe interior, sub forma unei inimioare, au adăugat codița și frunza.  După ce toți au 
lucrat două sau trei mere, le-am expus  pe un panou, numind sugestiv expoziția ,,Frumosul de 
Voinești”. 
 Am lucrat și cu materiale naturale: crenguțe, frunze uscate, măceșe, conuri de pin, castane, 
scobitori. 
 Pentru început, au confecționat din castane ,,oameni”,  pentru mâini și picioare folosind scobitori. 
Pălăriile au fost realizate din cojile țepoase ale castanelor.  
 Din conuri de pin, au obținut arici, folosind plastilina pentru cap și picioare. 
Crenguțelor le-am atașat frunze uscate, lipindu-le cu silicon, obținând astfel  adevărați copaci, 
Toate aceste elemente ne-au fost de mare ajutor în conceperea machetei cu tema ,,Toamna, în 
parc”. 
Elevii au participat cu mare interes la activități, dând dovadă de creativitate, imaginație, dar și de 
îndemânare și pricepere în a mânui ustensilele de lucru: foarfeci, lipici.  
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OPREA FLORINA MĂDĂLINA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: TÂRGUL  TOAMNEI 
CLASA: I  

CADRU DIDACTIC: OPREA FLORINA MĂDĂLINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
SCOPUL 

- să utilizeze calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal în transmiterea 
unor idei și sentimente ;să-și gestioneze emoțiile ; 

 
-  intensificarea  relației dintre copii, părinți și învățător prin implicarea familiei în crearea 

decorurilor și a costumelor. 
 
OBIECTIVELE educaționale ale activității  
 -     implicarea părinților în activitățile extracurriculare ale elevilor; 
           -     stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
           -     formarea unui stil de viață sănătos prin încurajarea consumului de fructe și legume 
proaspete și conservate acasă. 
 
            
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 
 La Școala Gimnazială „Comișani” ,elevii au realizat, împreună cu învățătoarea lor      (Oprea 
Mădălina), ”Târgul toamnei”pe care l-au prezentat în fața părinților și a colegilor. S-au recitat poezii și 
s-a organizat ”TÂRGUL TOAMNEI” , Copiii au expus spre vânzare, la prețuri simbolice, produse 
alimentare precum: o mare diversitate de prăjituri de casă, produse de patiserie, compoturi, plăcinte, 
gemuri, zacuscă, miere, sucuri naturale, apoi legume și fructe de toamnă, flori, obiecte de decor. 
Toate acestea sunt produse de casă, pregătite împreună cu părinții . 
REZULTATE: 
 - Și-au îmbunătățit comunicarea verbală, paraverbală și nonverbală; 
           -  A fost pentru ei o ocazie de a-și exersa abilitățile comerciale, de le a le fi apreciată munca și 
talentul.  
 
PRODUSE  
- Bani folosiți în scop caritabil 
- Diplome. 
- Album foto. 
IMPACTUL 
- s-a intensificat relația dintre copii, părinți și învățător prin implicarea familiei în crearea decorurilor 
și a costumelor, dar mai ales prin emoția pe care cei mici au provocat-o părinților lor. 
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OPRIŞ-SÎRCA LIGIA ANDRADA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Zâmbete de toamnă 
CLASA: Pregătitoare E 
CADRU DIDACTIC: Opriş-Sîrca Ligia Andrada 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr.19 Avram Iancu, Timișoara 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Motto: ,,Zâmbim și în această toamnă”  
SCOP: Dezvoltarea creativității, imaginației și exprimarea artistică, formarea unei atitudini pozitive 
faţă de situața actuală. 

Fiecare început este plin de emoții, iar pentru micii mei elevi, care de doar câteva zile au 
pășit pe porțile uriașe ale școlii, nemaiavând ocazia să fure o ultimă îmbrățisare a mamei chiar înainte 
de a intra în clasă, purtând masca de protecție care, parcă, îi inhibă și mai mult să comunice, să se 
cunoască și să interacționeze, emoțiile au fost și mai evidente. 

Aceste emoții au fost risipite pas cu pas, iar ideea proiectului a fost conturată în urma 
discuției cu elevii, chiar mai mult a fost propusă de unul dintre ei. Le-am spus că urmează să 
participăm la un „concurs” interesant cu tema toamna și că ar trebui să ne gândim împreună ce 
activități frumoase am putea realiza: toamna – anotimpul recoltei, fructe și legume de toamnă, 
culorile toamnei, de ce cad frunzele, unde pleacă păsările când vine toamna, schimbările petrecute în 
natură etc. Acestea au fost câteva idei, care urmau să fie conturate prin diverse activități. Unul dintre 
elevi a spus: „Cred că toate aceste lucruri le vor prezenta și alți copii la concurs pentru că toate 
vorbesc despre toamnă.” Avea perfectă dreptate: toate acele idei menționate mai sus se pot contura 
prin atât de multe activități frumoase și creative, lucru ce l-am făcut și noi de altfel și le-a făcut mare 
plăcere copiilor să participe la activități. 

Cu ochii mari și o privire cristalină, un alt elev a spus: „Cred că cel mai greu în această toamnă 
este să zâmbim.” Astfel, luând naștere ideea proiectului nostru: ,,Zâmbim și în această toamnă”. 
Acestă activitate, din fericire, nu are un final. Afirmația anterioară poate suna ciudat, dar este cât se 
poate de adevărată. Împreună cu elevii din clasa mea am hotărât: să zâmbim chiar și atunci când 
zilele de toamnă sunt înnorate sau ploioase, să ne bucurăm de fiecare zi petrecută împreună și să 
„zâmbim cu ochii”, chiar dacă trebuie să purtăm mască, să ne salutăm prin zâmbete și cuvinte 
încurajatoare, chiar dacă nu ne putem îmbrățișa.  

Una dintre activitățile noastre practice legate de această temă a fost decorarea unor dovleci. 
Copiii i-au numit: „dovleceii zâmbăreți” – A fost o activitate în care fiecare elev și-a decorat propriul 
dovleac, care să le reamintească că indiferent de circumstanțe să avem puterea să zâmbim și să avem 
o inimă veselă.  

„Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul 
omului”. – Nicolae Iorga 
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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 

 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: ,,Toamnă, mândră, darnică…..,, 
*PROF. COORDONATOR: prof.înv.primar Papuc Constantin-Ioan 
 *GRUP ȚINTĂ: elevii clasei Pregătitoare, Liceul cu Program Sportiv Suceava 
*SCOP:  
-să realizeze desene, afișe specifice temei 
-să observe culorile toamnei 
-să realizeze un colț din natură din anotimpul toamna 
*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs, curtea școlii 
*DATA:  15 octombrie 2020 
*AGENDA ACTIVITĂȚII: 
-desene, afișe, un colt din natură. 
                                                 

               

http://www.lpssuceava.r/
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PARASCHIV CORINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: PARA - COLAJ 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: PARASCHIV CORINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP 36 TIMIȘOARA 

 

PARA 

DOS- Lipire 

• Șablon 

• Hârtie creponată GALBENĂ 

• Foarfeca, lipici 

• Carton colorat 

• Creioane colorate 

 

Pentru această activitate se pregătesc cartoane cu  șablonul pentru fiecare copil. Se colorează 

frunza și se mototolește hărtia creponată. Se lipește hârtia în șablon. Copiii primesc materialul 

individual și lucrează sub spravegherea educatoarei. 

    Captarea atenției o voi  face  printr-o  scurtă  conversaţie  cu  copiii : 

Ce anotimp este? (toamna) 

Despre ce am vorbit săptămâna aceasta? (fructe de toamnă) 

Ce fruct credeți că v-am adus eu azi? (para) 

Astăzi, cu materialele primite, veți realiza și voi o pară. 

Voi  cere  copiilor  să  denumească  ustensilele  de  lucru  de  pe  mese.  Voi  explica  copiilor  că  

pentru  realizarea  acestei  lucrări  vom  folosi  biluțe mototolite din hârtie creponată şi lipici. Explic  şi  

demonstrez  modul  de  lucru  :  luăm  în  mâna  dreaptă  lipiciul  şi  întindem pasta  de  lipit  pe  

biluță, după care le lipim în conturul fiecărui fruct, apăsăm  bine  pentru  fixare. 

     Voi  prezenta  copiilor  modelul  realizat  de  mine,  insistând  asupra  tehnicilor  de  lucru  şi  

ordinea  efectuării  lor. 

     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. 
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DOS – PARA  - Lipire 
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ALINA PARASCHIVA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:  COROLA TOAMNEI 
CLASA: a III-a B  
CADRU DIDACTIC: ALINA PARASCHIVA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU”, TÂRGU MUREȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu toate că toamna dă impresia unei perioade triste care vine în antiteză cu soarele 
strălucitor al verii, cu iarba verde și  păsărele vesele, cu flori înmiresmate și zile toride, aceasta este 
totuși un anotimp al belșugului, al bogăției atât în recoltă cât și în culori. Toamna ni se dezvăluie cu 
aceeași magie îmbrăcând altă haină. Uneori este blândă, cu soare dogoritor, cu parfum de fructe 
zemoase, alteori ni se dezvălui  mai aspră oferindu-ne mirosul brumei și vântul tăios însoțit de ploi 
reci și atmosferă tristă. Cu toate acestea toamna e întotdeauna colorată  surprinzându-ne an de an cu 
acest festin al culorilor. 
 Împreună cu elevii clasei a III-a B am încurajat inițiative, am creat oportunități, am dat frâu 
liber imaginației și creativității, am valorificat modele de bune practici cultivând sensibilități  și 
experiențe pozitive în abordarea temei propuse.  
 În aceste sens am stabilit câteva direcții de abordare dintre care amintesc:  

Schemă orientativă pentru activităţi 

• 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/sau a unui calendar cu lunile de toamnă 

• Realizarea unei expoziţii cu obiectele confecţionate. 
Brainstorming- Ce știu copiii despre toamnă?  

✓ Cad frunzele; flori de toamnă; fructe și legume de toamnă; culesul roadelor din 
grădini, livezi, de pe ogoare; jocurile copiilor; începutul unui an școlar; plecarea 
păsărilor.  

- Ce nu știu copiii despre toamnă?  
✓ De ce cad frunzele; de ce este mai frig și ploia e rece și înțepătoare; cum 

păstrăm fructele și legumele; de ce pleacă doar unele păsări călătoare; cum se 
pregătesc pentru iarnă  viețuitoarele care rămân; cum apare bruma.  

➢ Teme abordate: 
1. Limba șiliteratura română  

• ,,Denumirile populare ale lunilor de toamnă sunt…” , ,,Veşmintele toamnei...” 

• ,,Povestea frunzei”(lectură) 

• ,,Casa în sărbătoare”- culesul viilor- poveste imaginară 

• “Balada unui greier mic”, de G. Topârceanu-memorizare 

• .,, Flori vesele şi triste”-poveste creată 
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• “Ce mi-a povesti o crizantemă” 

• Lectura unei scurte  poezii despre toamnă, formularea de răspunsuri la întrebări referitoare 
la  textul audiat “Povestea nucii lăudăroase” 

• Confecţionarea unor  cărticele cu desenele reprezentând secvenţele poeziei; 
  

• Joc de rol “Livada “ 

• „Cuiburi şi căsuţe” – formulare de propoziţii, alcătuirea unui text, despărţire în silabe, cuvinte 
cu sens opus, asemănător, jurnal de lectură, cvintet, explozie stelară 

2. Științe ,,Casa mea, natura” (descrierea schimbărilor din natură, specificul muncilor din grădini 
şi livezi) 

• “Ce ne povesteşte vântul?“ Joc de rol “La piaţă” 

• ,,ABC-ul sănătăţii-Toamna ne şopteşte ”(reguli de igiena alimentaţiei), ,,Igiena 
alimentaţiei”(vizionare ppt)  

• “De ce unele flori se usucă toamna?“ 

• “Legumele- izvor de sănătate” 

• “Animalele- cum le putem ajuta să treacă peste iarnă” 
3. Arte vizuale și abilități practice- ,,Tablou de toamnă”- decupare, lipire; 

• “Ploaia dusă de vânt”- pictură; 

• “Coşul cu fructe”- decupare; 

• ”Melci”, ”Fețițe”- modelaj, utilizarea castanelor, nucilor 
4. Joc și mișcare- “Dansul frunzelor”- gimnastică  

• Dansul fructelor- joc 

• ”Ştafeta furnicilor”-joc 

• “Bucheţele”-joc 

• Joc- ”Cursa furnicilor şi a greierilor” 
5. Educație civică - Educaţie ecologică, ne pregătim de sărbătoare “Vânt de toamnă” de M.  
Lovin 

• “De ce sunt fructele şi legumele diferite de oameni ?” 

• “Piticlic şi Toamna”- CD educativ 
6. Matematică- “Împãrţim daruri din coşul toamnei”(exerciții și probleme ) 

• Joc de masă “Din jumătate - întreg” 

• “Aşează la lădiţa potrivită”- joc logic 
7. Muzică și mișcare “Bate vântul frunzele”- 

• “Dansul florilor” Ceaikovski – audiţie, alte cântece de toamnă  
 

➢ Rezultate scontate 

• Portofoliul elevului – format din totalitatea lucrărilor realizare la Arte vizuale și lucru manual; 

•  Însușirea de către elevi a unui repertoriu de cântece dedicate anotimpului toamna; 

•  Formarea de competențe comunicare, de colaborare și lucru în echipă; 

•  Album de fotografii cu cele mai frumoase activități. 
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PAȘCA CAMELIA 

CARNAVALUL TOAMNEI 

PROIECT EDUCATIONAL 

PROF. PAȘCA CAMELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE MITROI, BILED, JUD.TIMIȘ 

SCOPUL 

       Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi de lucru în echipă prin antrenarea 
elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a membrilor comunităţii în derularea unor activităţi 
educative, antreprenoriale, de creaţie şi cultură.  

OBIECTIVELE URMĂRITE: 
•  Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul; 
•  Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 
•  Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 
•  Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 
•  Cultivarea dragostei pentru natură şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei; 
• Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 
• Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 
•  Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice 
•  Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

IMPACTUL proiectului asupra cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor  
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor elevilor de a realiza expoziţii, desene, 

afişe,  
• - creşterea gradului de cultură prin dezvoltarea simţului estetic şi artistic al elevilor, al 

cadrelor didactice; 
• dezvoltarea capacităţii de comunicare între cadrele didactice, elevi, membrii comunităţii 

locale; 
• dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale. 
•  creşterea nivelului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii. 

ACREDITARE / CERTIFICARE 

      La finalul proiectului profesorii participanți vor primi adeverințe de participare din partea 
conducerii scolii, precum și diplome. Elevii participanți vor primi diplome de participare. 
          DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 
 
Se desfăşoară în două etape:  
Etapa I:      

• POPULARIZAREA PROIECTULUI LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ (afișe, pliante, verbal etc.) ;  
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• REALIZAREA DE EXPONATE CU PRODUSE DE TOAMNĂ – fiecare clasă își organizează un stand 
de prezentare; Activitatea presupune realizarea unor exponate cu produse de toamnă şi 
prezentarea cât mai originală și mai creativă a acestora de către fiecare clasă;  

• AMENAJAREA SĂLII PENTRU SERBARE- fiecare clasă contribuie cu diferite materiale, legume 
fructe pentru amenajarea sălii. 
 

Etapa II:   SERBAREA  
 

•  PREZENTĂRII PPT – pentru introducerea spectatorilor în atmosfera de toamna sunt 
prezentate câteva imagini de toamna:  

• PREZENTAREA COSTUMELOR –fiecare clasă îşi prezintă pe rând costumele, în faţa juriului şi a 
spectatorilor; 

• RECITARE DE POEZII – fiecare clasă are de prezentat doua poezii despre toamnă 

• SCENETE- elevii clasei a IV-a A prezintă sceneta  ,,Greierele şi furnica” 

• CÂNTECE- elevii claselor I-IV interpretează cântecele: ,, Frunze ruginii”; A venit pe dealuri, 
toamna!”;  ,,Coboară toamna” 

• EXPOZIŢIE DE LUCRĂRII-fiecare clasă are câte doi reprezentanţi care prezintă, juriului şi 
spectatorilor, lucrările realizate. 

• RECOMPENSAREA  ELEVILOR – juriul desemnează căştigătorii şi oferă diplome şi premii 
 
Coordonator serbare:prof.înv. Paşca Camelia şi prof.înv. Șopoțeanu Loredana 
Redactori proiect :prof.înv. Paşca Camelia  
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PAȚAC ANDREEA-LILIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: COPACUL DE TOAMNĂ 

GRUPA MIJLOCIE A BUBURUZELOR 

CADRU DIDACTIC: PAȚAC ANDREEA-LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP NR.1 

LOCALITATEA: NĂDLAC 

JUDEȚUL : ARAD 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  Scopul activității este formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de 

dezvoltare motrică. 

  Datorită ineresului manifestat de copii penru anotimpul toamna am desfășurat activitatea 

„Copacul de toamnă”, din cadrul temei anuale „Când, cum și de ce se întâmplă?”, subtema 

„Chipul toamnei”. În urma observării anotimpului din această perioadă și vizualizarea mai multor 

imagini specifice anotimpul toamna, am realizat colajul de toamnă.  

Copiii vor descoperi materialele  de pe măsuțe,le vor numi, după care le voi prezenta planșa 

model și etapele realizării acesteia. Pe măsuță se află fișa cu un copac, lipici și frunzele  pictate de 

copii. Copiii vor lipi  frunzele pe fișa de suport. 

  Inainte de începerea lucrului vor executa exerciții de încălzire a mâinilor. 

Pe fondul unui colaj cu melodii despre toamnă,copiii execută lucrările, încercând să lucreze cât 

mai corect și mai original. 

  Cu ajutorul metodei „Turul galeriei”, copiii vor observa toate lucrările și le vor analiza împreună. 

   Voi face aprecieri individuale și colective asupra întregii activități și a modului de participare la 

activitate. 
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PAULESCU ANIȘOARA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Roadele toamnei” 

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Paulescu Anișoara 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 - Timişoara 

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 aplice culoarea prin ștampilare; 

• Să rupă și să mototolească bucățile de hârtie; 

• Să lipească corect bucăţelele de hârtie creponată mototolite; 

• Să modeleze boabele de strugure și frunza prin tehnicile cunoscute; 

• Să îmbine elementele modelate pentru a obține ciorchinele; 

• Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: fişe cu ciorchine conturat; fişe cu știulete de porumb conturat; guașe, dopuri 

de plută; lipici, hârtie creponată; planșete, plastilină. 

DURATA: 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 – lucrări artistico-plastice și practice: „Roadele toamnei”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, plouă; 

Stoarcem rufe; Cântăm la pian; Morişca. 
d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup pictează 

prin ștampilare un ciorchine de strugure (Ciorchinele). Al doilea grup mototolește și lipeşte 
bucăţele de hârtie creponată (galbene, verzi) în conturul unui știulete de porumb (Știuletele). 
Al treilea grup modelează boabe de struguri din plastilină și frunze pentru a obține un 
ciorchine (Strugurele). 

e) Evaluarea: Turul galeriei - 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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PAVELUC MARIA-GIANINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: PROIECT ,,CARTEA MARE” 

CLASA/GRUPA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: prof.înv. primar Paveluc Maria-Gianina 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială ,, Alexandru cel Bun,,  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 1. Ce veți face? 
      O Carte Mare despre animale, pentru copiii din clasa pregătitoare.  
2. Cum veți face?  

• Pregătiți coli A4 albe sau colorate; 

• Alegeți animalele, altele decât cele date ca exemplu în manual; 

• Notați titlul (animalul ales) cu litere îngroșate; 

• Împărțiți pagina în două părți egale; 

• Scrieți cu litere mari de tipar pe partea stângă a paginii întrebări, iar pe partea din dreapta 
răspunsurile; 

• Desenați animalele. 
   Competențe urmărite 

• Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte informative și 
funcționale. 

• Prezentarea ordonată logic și cronologic a unui proiect/ a unei activități derulate în școală 
sau extrașcolar. 

•  
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PETRANICI DIANA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Niciodată toamna nu fu mai frumoasă!” 
CLASA/GRUPA: a VI-a B 
CADRU DIDACTIC: Petranici Diana Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.3, Slobozia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Am propus activitatea din cadrul Simpozionului „Rapsodii de toamnă”, la clasa a VI-a B, 
pornind de la versul lui Tudor Arghezi „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”.  

Scopul activității a fost să redescoperim natura și frumusețile ei, în ciuda realității crude în 
care trăim de ceva vreme și care ne-a obligat să ne îndepărtăm de natură. 

Am format o echipă din patru eleve, cărora le-am propus tema și le-am oferit posibilitatea de 
realizare: o creație în proză sau în versuri, un desen, o fotografie. Elevele și-au ales modalitatea de 
realizare, astfel: Cîrnu Ingrid și Mușat Mayada au ales să scrie o compunere despre toamnă, Despa 
Elena și Rusu Raluca au ales să surprindă frumusețea anotimpului într-un desen, respectiv o 
fotografie. Produsele obținute sunt ilustrate în pagina următoare. 

 Concluzia acestei activități: toamna este un anotimp special, trebuie doar să-i descoperi 
frumusețile. 

 

Cîrnu Ingrid, clasa a VI-a B 

 

Mușat Mayada, clasa a VI-a B 
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Despa Elena, clasa a VI-a B 

 

Rusu Raluca, clasa a VI-a B 
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PETRE CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: CULORILE TOAMNEI 
CLASA a III-a  
CADRU DIDACTIC: PETRE CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNȚIȘU 
Argument 
Dacă te cuprinde tristeţea pentru că vara s-a sfârșit, trebuie să redescoperi frumuseţea şi farmecul 
toamnei. 
Toamna este anotimpul când sunetul vesel al clopoțelului anunță începerea unui nou an școlar, este 
anotimpul roadelor bogate.  
Culorile, fructele şi legumele din belşug, răcoarea şi aerul înmiresmat te invită într-o poveste. Tabloul 
viu colorat al naturii își încântă ochii și sufletul. Explozia de culoare transformă totul, lăsând în urmă 
creația ”Pictorului Suprem” care s-a jucat cu nuanțele.  
 
SCOPUL: Dezvoltarea creativității elevilor, cultivarea interesului pentru activități literar-artistice, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător precum şi stimularea 
curiozităţii pentru investigarea acestuia. 
Evaluarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul toamna (fenomene, fructe, legume, flori, munci de 
toamnă). 
Dezvoltarea și stimularea expresivității și creativității copiilor 
Realizarea de creații artistice care să ilustreze bogățiile toamnei; 
Organizarea unei expoziţii în timpul căreia să fie valorificate atât cunoştinţele dobândite pe parcursul 
activităţilor tematice, cât şi a lucrărilor realizate. 
 
TIPUL ACTIVITĂȚII: artistic și literar 
GRUP ŢINTĂ: Activitatea se adresează şcolarilor clasei a III-a sub îndrumarea doamnei învățătoare  
pentru realizarea şi desfăşurarea acţiunilor. 
 RESURSE:  
umane: 16 elevi,  1 cadru didactic 
 
materiale: materiale din natură (flori, frunze, crenguțe, dovleci), foarfecă 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

 
Activitatea s-a desfășurat în urma unei prezentări privind aspecte caracteristice anotimpului 

toamna (schimbări climatice, fenomene ale naturii, acțiuni ale oamenilor, necesitatea consumului de 
fructe și legume, flori de toamnă). 

Pentru realizarea lucrărilor, elevii au pășit prin intermediul muzicii în tema prezentată. Au 
fost selectate apoi materialele și tehnicile de lucru (dovleci, flori, frunze). Am vizitat ,virtual, o 
expoziție, apoi, copiii au fost lăsați să creeze, folosind tehnicile și materialele preferate. 

Această activitate s-a desfășurat într-o ambianță relaxată, calmă și plăcută, dispunând de 
mijloace menite să atragă copiii.  
La finalul activității lucrările au fost evaluate ținând cont de criteriile de evaluare anunțate anterior 

(realizarea temei respectând subiectul, creativitate-originalitate, finalizarea lucrării), iar elevii au 

recitat poezii specifice anotimpului toamna. 

 

        MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Expunerea lucrărilor realizate de elevi 
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diplome 

 

REZULTATE AȘTEPTATE/ REALIZATE: 

Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin promovarea creațiilor artistice  

Valorificarea muncii desfăşurate de şcolari și cadru didactic în cadrul proiectelor educaţionale ce duc 

la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 
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PETREA DOINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,CORONIȚA TOAMNEI” 
GRUPA: MARE 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preșcolar -PETREA DOINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N,,Sfânta Maria”,Nicolae Bălcescu, Bacău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITAȚII: 
 
            A venit toamna, cu papucii ei de frunze peste dealuri şi câmpii. Zvonul vacanţei şi a zilelor 
însorite a rămas în urmă , iar paradisul culorilor de toamnă ne contopeşte cu bogăţia care o poartă pe 
culmile ei şi ne face să zugrăvim cu penelul pe hârtie, ascultând dansul, cântecul şi poezia toamnei 
ceea ce ne spune sufletul nostru de copil: bucurie, melancolie, tristeţe, despărţire, reverie. 
            Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa copiilor. Ar vrea 
să afle atâtea...pentru că toate sunt noi şi necunoscute lor; de aceea am propus proiectul ,,Bine ai 
sosit, toamnă!’’ ca prim proiect thematic, pentru ca să ofere informaţii accesibile vârstei, dar 
totodată să trezească interesul, curiozitatea pentru necunoscut. 
            Zâna Toamnă sosește la noi odată cu începutul anului școlar când retrăim bucuria revederii 
colegilor. Cu toții suntem încântați de bogăția și frumusețea ei: covorul multicolor și ușor foșnitor al 
frunzelor, aroma și gustul fructelor și legumelor, veselia și cântecele copiilor dornici să-și ajute 
părinții și bunicii la strângerea recoltelor. Toate acestea formează o mirifică paletă de culori. 
            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. Frunzele copacilor nu mai sunt verzi, multe dintre ele au 
căzut, noile culori fiind fascinante: cărămiziu, roșu, grena, maro.... .  
Natura se transformă! Casele, aleile, străzile sunt acoperite de un covor de frunze arămii care foşnesc 
când păşeşti pe el.... 
             În cadrul activității practice, preșcolarii grupei s-au apucat de lucru creând, pe măsura vârstei 

şi imaginaţiei lor, lucrări expresive şi impresionante. La sfârșitul activității, toate lucrările au fost 

apreciate și expuse, organizând o expoziție. 

 

,,Coronița toamnei” 
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PÎNZARIU PETRONELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Pe cărările toamnei” 
CLASA/GRUPA: Grupa mare „Isteții Veseli” 

CADRU DIDACTIC: Pînzariu Petronela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Iași 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Toamna e un anotimp special datorită culorilor care îmbracă natura, stimulând simțul creativ 
a celor care o admiră. Copiii grupei „Isteții Veseli” au avut parte de activități interdisciplinare, apliând 
în mod armonios și plăcut elementele observate în natură prin vizita Grădiniii Botanice în  lucrările 
realizate la grupă.  
SCOPUL PROIECTULUI  
➢ Identificarea elementelor caracteristice fenomenelor/ relațiilor din mediul apropiat; 
➢ Sensibilizarea copiilor în fața frumuseții naturii; 
➢ Stimularea imaginației creatoare prin activități artistico-plastice, muzicale și practice;  
➢ Dezvoltarea sensibilității artistice prin recunoașterea și exprimarea emoțiilor de bază produse de 

o piesă muzicală; 
ACTIVITĂȚI: 
DŞ 1 : Vizită Grădina Botanică „Anastasie Panu” Copou, Iași; 
DEC 2 : „A, a, a, acume toamnă, da.” - învățare cântec; 
DOS 2 : „Umbrela toamnei” (pliere, lipire) 

Am propus copiilor să realizăm o umbreluță, care ne apără de poaie, iar în jurul ei să lipească 
frunze colorate de toamnă, cu material la alegere. 
ETAPE DE REALZARE: 
Etapa I: realizăm un evantai prin pliere; 
Etapa II: îndoim evantaiul și îl lipim pe foaia de lucru; 
Etapa III: lipim  în jurul umbreluței, frunze colorate, din diferite materiale, la alegere. 
 
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: Turul galeriei, expoziție. 
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PLEȘIV IASMINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Coronița de toamnă” 
CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: PLEȘIV IASMINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Categoria de activitate: Activitate practică  
Mijloc de realizare: Lipire  
Scop:  
S1 – formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor lucrări; 
S2 – stimularea creativităţii prin arte plastice. 
 
Obiective operaţionale: 
O1 – să analizeze şi să descrie frunzele cu părţile componente; 
O2 – să observe culorile frunzelor; 
O3 – să precizeze culorile frunzelor corect; 
O4 – să folosească corect uneltele de lucru; 
O5 – să păstreze curăţenia la locul de lucru; 
O6 – să respecte conturul coroniței, lipind frunzele pe contur; 
O7 – să participe cu interes la activitate. 
 
Strategii didactice:  
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, demonstrația, exerciţiul. 
Materiale didactice: imagini ilustrând anotimpul toamna, zâna Toamna, materiale naturale: frunze 
uscate şi colorate de toamnă, frunze din hârtie colorată, lipici, şerveţele umede.  
 
DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 
Se amenajează grupa cu materiale din natură necesare bunei desfăşurării activităţii. 
Copiii ascultă o poveste care scoate în evidenţă paleta largă de culori în care se îmbracă natura. 
În grupă sunt expuse imaginile care ilustrează conţinutul imagini din natură în anotimpul toamna. 
Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la culorile costumului, la podoabele Toamnei şi la conţinutul 
coşului adus de ea, anunţându-se astfel tema activităţii. 
Se prezintă copiilor sarcinile specifice activităţii. 

Copiii intuiesc materialele necesare pentru realizarea activităţii, ascultă cerinţele educatoarei şi 
sarcinile ce trebuie îndeplinite; fiecare copil se aşează şi observă materialele. 
Copiii, folosindu-se de lipici solid şi de frunzele din hârtie colorată, realizează coronița, urmând 
indicaţiile educatoarei. 

Zâna Toamnă apreciază activitatea desfăşurată de copii şi le dă drept recompensă ecusoane în 

culorile toamnei. 

Lucrările vor face obiectul unei expoziţii dedicate Zânei Toamna 
Aşezaţi în semicerc, copiii cântă cântece despre toamnă şi recită poezii pentru a-i mulţumi Zânei 
Toamnă pentru darurile primite. 
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PODAR CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna, zână din povești 

CLASA: Pregătitoare B 

CADRU DIDACTIC: Podar Claudia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Iernut 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 

„Toamna e o lumină blândă, aprinsă de copaci, să fie candelă de veghe pământului 
trudit”  

                                                                                                    Ionel Teodoreanu  
Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Florile se aplecă, sărutând pământul. Marea de 

verdeață se îngălbenește. Pădurea pare poleită cu aur.  Frunze multicolore se leagănă în vânt ca niște 
bărcuțe pe apă. Foșnitorul covor de flăcări își întinde țesăturile până departe, în necunoscutul pădurii 
cu haină de toamnă. Îngropați în mantaua auriu-gălbuie, copacii privesc triști la frunzele care cad, 
îngropându-se în pajiștea ruginie. Degeaba plâng. Tovarășele lor, cu puterile sleite, se lasă în voia 
vântului nemilos. 

Copiii sunt veseli. Toamna le-a adus în dar prima zi a anului școlar. La școală e recreație. 
Larmă peste tot. Sunetul cristalin al clopoțelului se grăbește și el să amintească tuturor că anotimpul 
hărniciei și al roadelor bogate a sosit, dominând străzile cu mantia-i strălucitoare. 
 Ploaia de fluturi galbeni înconjură ramurile, colorând aerul. O frunză se așează în palma mea. 
O ridic, privind-o cu atenție. Cred că suferă. Frunza verde, puternică, de ieri, astăzi va pleca într-o țară 
însingurată și tristă. O călătorie lungă…… Unde oare? 
 
     Activitățile dedicate anotimpului toamna s-au desfășurat în săptămâna 12-16 octombrie 2020, la 
nivelul mai multor discipline/arii curriculare:  

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

              - Exprimarea propriei păreri despre anotimpul toamna;  

               - Recunoașterea literelor învățate(A,a,m,M, i,I) și găsirea unor nume de fructe și legume care 
încep cu aceste sunete/litere;  

             - Formularea răspunsurilor la ghicitorile citite;  

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

               - Vizionarea prezentărilor PPT despre toamnă-discuții;  

3) A.V.A.P. - Realizarea unor compoziții folosind tehnici simple(amprentare cu frunze, colorare 
,rupere și lipire a hârtiei)-”Frunze de toamnă”, ”Zâna toamna”, ”Copacul ”;  

4) M.M. - Învățarea și reproducerea în colectiv a cântecului ” Toamna, zână din povești”;  

6) D.P. - Jocuri de completare a unor enunțuri :”Îmi place toamna pentru că....”, ”Fructele de toamnă 
preferate sunt...”;”Trebuie să ocrotim natura deoarece...”.  

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

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

portofolii. 
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POP ALINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna, la școală 

CLASA/GRUPA: I E 

CADRU DIDACTIC: Pop Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială numărul 30, Brașov 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
          De-a lungul anotimpului toamna am realizat diverse activităti integrate, dar preferata copiilor a 
fost activitatea de la AVAP-“Porumbul”. 
          Activitatea a debutat cu o poveste “Povestea știuletelui de porumb, Porumbilă”.  
          Acesta le-a povestit elevilor cum a devenit el știulete mare, de când a fost plantat de un fermier 
și până acum, când a fost cules și depozitat în siloz. 
           Pe parcursul poveștii, elevii au putut vedea imagini pe retroproiector.  
           Din siloz, doamna învățătoare l-a ales pe Porumbilă, să vină la Brașov, la elevii clasei I E.      
Acesta s-a bucurat foarte mult că și-a făcut prieteni noi, iar elevii s-au bucurat să-l aibă ca și model in 
realizarea unui colaj. 
            Elevii au primit o fișă cu un știulete de porumb (Porumbilă), au colorat frunzele acestuia și 
fondul fișei, iar boabele de porumb le-au relizat din hârtie creponată mototolită în formă de bilută. 
            La sfârșitul lectiei, Porumbilă le-a mulțumit elevilor pentru prietenia lor și le-a mulțumit că și-
au exprimat sentimentele lor calde prin lucrări frumoase și corect realizate. 
 
 
 
Povestea lui Porumbilă 
 
 
            A fost odată un fermier tare harnic! Lui ii plăcea să cultive pământul pe care îl avea și să 
culeagă roadele muncii sale. 
            Într-o dimineață de aprilie, când soarele încă nu răsărise, fermierul s-a urcat în tractorul lui și a 
pornit către locul de semănat porumb. A făcut șanțuri adânci și a aruncat boabe de porumb din loc în 
loc, iar apoi le-a acoperit cu pământ. Ploaia a udat pământul, iar apa a pătruns până la boabele de 
porumb plantate de fermier. Așa a început și viața lui Porumbilă. Dintr-o boabă de porumb a ieșit un 
mic firicel de plantă care a tooooot crescut, până a ieșit din pământ. Încet, încet a crescut mare și se 
bucura ba de razele soarelui care îl încălzeau, ba de picăturile de ploaie care îl răcoreau. Tulpina 
plantei avea niste frunze lungi si verzi si, la un moment dat a crescut si Porumbila. Acesta, la inceput 
avea boabe moi și lăptoase și erau protejate de alte frunze, ca un cocon. Cu timpul, boabele au 
devenit tari și Porumbilă a fost cules și dus la un siloz. Toate acestea s-au petrecut într-o zi însorită de 
toamnă, când păsările se pregăteau să plece spre țările calde. 
De acolo, o doamnă învățătoare a venit și l-a ales pe Porumbilă, să îl ducă la școală, să își facă prieteni 
noi. 
              Și așa Porumbilă a ajuns în clasa noastră…… 
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Câteva dintre  lucrările copiilor…… 
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POPA LILIANA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Frunze de toamnă!”- DEC+DOS 

GRUPA: Mare ,,Minnie și Mickey” 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar- Popa Liliana Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu PN Raciu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
      Copiii primesc o scrisoare de la copacii din curtea grădiniței. Aceștia sunt foarte triști întrucât 
frunzele îngălbenite care au căzut au format un covor gros peste pământ, iar atunci când plouă apa 
binefăcătoare nu poate ajunge la rădăcina lor, potolindu-le astfel setea. Mai mult decât atât, zilele 
trecute furnicuțele erau supărate pentru că nu reușesc să-și facă loc printre atâtea frunze să ajungă la 
căsuța lor din pământ și sunt înfrigurat. Copacii doresc o mână de ajutor din partea copiilor.  
      Prin intermediul tranziției ,,Este timpul dragi copii/ Afară să plecăm/ Și să vedem de reușim/ 
Copacii să îi ajutăm”, copiii au observat covorul de frunze despre care ne povesteau copacii și cât de 
greu s-ar strecura o picătură de apă până la rădăcina acestora. Aceștia au adunat frunzele în saci 
menajeri, iar frunzele frumos colorate, considerate de ei deosebite, au fost puse în lădițele pe care 
le-au realizat la construcții. Aceste frunze vor fi valorificate în cadrul activităților viitoare. După ce au 
facut curățenie în perimetrul propus, copiii au mers în sala de grupă, și-au ales 2-3 frunze  din lădița 
unde ei au pus frunzele deosebite , au aplicat culoare pe ele, apoi au amprentat frunza, pe hârtie 
albă.  
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POPA MIHAELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Proiect interdiscilipnar Bogățiile Toamnei  

CLASA/GRUPA: Clasa pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. pr. Popa Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitățile dedicate proiectului interdiscilplinar s-au desfășurat pe parcursul unei săptămâni, 

la nivelul mai multor discipline din mai multe arii curriculare. Exemple de activități: 

CLR   
▪  Convorbire – Ce ştim despre toamnă ? 
▪ Povestea toamnei -  analiza povestirii (identificarea personajelor, rolul acestora, mesajul 

textului) 
▪ Toamna  de Demostene Botez -memorizare  
▪ În grădina de legume de Emilia Căldăraru , Fructele toamnei de Lucia Muntean – audierea 

textelor, formularea unor întrebări și răspunsuri 
MEM  
▪ Precizarea caracteristicilor anotimpului toamna  
▪ Observarea unor modificări în natură, a unor plante, animale 
▪ Întocmirea Calendarului naturii 
▪ Sortarea, clasificarea, ordonarea , umărarea produselor adunate cu ocazia drumeției 

efectuate (frunze, castane, ghinde, măceşe, etc). 

▪ Expunerea de fructe și legume în spațiul special amenajat Coșul toamnei pentru desfășurarea 

activităților: 

• Câte fructe sunt în coșul toamnei? 

• Compară două legume/fructe (mărime, formă, culoare, gust) 

• Sortează legumele/fructele (după formă, culoare mărime) 
▪ Săculeţul fermecat - joc didactic( recunoaşterea legumelor şi fructelor prin pipăire ) 
▪ Puzzle cu fructe, legume, animale 

MM 
▪ Învățatea unor cântece cu mișcare despre toamnă 

• Acum e toamna, da ! 

• Toamna  

• La pădure 

• A ruginit frunza din vii 
▪ -Dansul fructelor – joc și mișcare 

AVAP 
▪ Realizarea  unor colaje, Copăcelul toamnei, Fructe de toamnă  
▪ Mototolirea hârtiei creponate : Norişori de ploaie 
▪ Modelarea plastilinei Coşul cu fructe și legume  
▪ Atelier  practic aplicativ :  Salata de fructe 
  DP 
▪ Joc  didactic: Familia de legume 
▪ Joc de rol :  La piață,  În grădina de legume, Îi ajutăm pe bunici !, Dacă aș o un fruct/o legumă 

mi-aș dori să fiu.... 
▪ Ştiu să mă comport în … ! - deprinderi de comportare civilizată 
▪ Dramatizare Eu sunt cel mai important! (fruct sau legumă) 
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BOGĂȚIILE   

 

TOAMNEI 

activităţi 

specifice 

legume 

schimbări 

în natură 

pădurea 

toamna 

fructe 

lunile de 

toamnă 
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POPA SIMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Tomna cea bogatǎ” 

CLASA/GRUPA: Clasa pregǎtitoare 

CADRU DIDACTIC: Profesor pentru învǎțǎmȃntul primar, Popa Simona 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazialǎ ,,Sfȃntul Voievod Ştefan cel Mare”, Onești 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Titlul activităţii: Colaj cu frunze uscate 

     Elevii sunt anunţati care este tema şi împreună cu ei se aleg frunze pentru realizarea colajului de 
toamnă. Frunzele au fost alese de culori, forme şi mărimi diferite. Înainte de a fi lipite au fost făcute 
simulări pentru reuşita lucrărilor.         
      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. 
 
 

  
 
 
Titlul activităţii: Figurine din legume 
      Pentru reuşita acestei activităţi s-a cerut şi ajutorul părinţilor copiilor, aceştia au fost implicaţi în 
alegerea legumelor necesare realizării figurinelor. S-au pregătit materialele necesare activităţii. Cu 
multă îndemânare, copiii au dat o nouă înfăţişare legumelor. 
     La sfârşitul activităţii elevii au apreciat critic şi autocritic lucrările realizate. Şi părinţii copiilor şi-au 
exprimat părerile legate de lucrările realizate de către copii lor. Aceştia au notat toate lucrările cu 
calificativul Foarte Bine. S-a realizat o expoziţie cu noua înfăţişare a legumelor. Această activitate a 
devenit un model pentru părinţi, legat de modul cum îşi pot petrece timpul liber alături de copiii lor. 
 
Titlul activităţii: Ghicitori despre toamnă 
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.  
Se completează o fişă pentru portofoliu cu ghicitori, ele sunt scrise pe frunze şi fructe de toamnă. 
Apoi se organizează concursul “Cine ştie mai multe ghicitori? “ 
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Mere mari cu biberon                                                
Au crescut la noi în pom.  
                  
                            Perele 
Rotunjoare colorate, 
În cămară sunt păstrate 
Şi cu ele curăţ                                           
Faci plăcinte minunate 
                            Merele  
Boabele îi sunt mărgele, 
Însă în ciorchini stau ele. 
Must şi vin din ele fac, 
Cui îi dai, zău că îi plac!  
                         Strugurele 
Din cămăşi făcută-i toată  
De scoţi una,                              
Plângi pe toată.               
                            Ceapa 
 
 

 

  
 
 

Şade mândră-ntr-un picior, 
Lăudându-se oricui – 
Că ea poartă-n al ei spate 
Cămăşi albe şi verzui! 
                                            Varza 
Ţăruş galben ascuţit 
În pământ şade înfipt, 
Cine este?  L-aţi ghicit? 
                                    Morcovul                      
Mere roşii mari şi creţe 
Stau proptite între beţe. 

Rosiile 

În bărcuţe stau culcaţi 
Laolaltă patru fraţi. 
Mie, cel mai mult îmi plac 
Când îi simt în cozonac. 

                                    Nucile 

Nuca 
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POPESCU ASPAZIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Povestire cu arici” 

CLASA/GRUPA: grupa mare 

CADRU DIDACTIC: POPESCU ASPAZIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P ”ABC” SUCEAVA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
SCOP:  - Exersarea limbajului creativ prin compunerea  unei poveşti libere, dezvoltarea    inteligenţei 
verbale a copiilor și a capacităților de creație calitative și cantitative, cu ajutorul  resurselor din 
mediul natural, valorificându-se cunoștințele referitoare la anotimpul                       toamna; 
 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să elaboreze povestiri libere într-un mod creativ ,utilizând intuitiv elemente expresive; 

• să povestească liber întâmplări reale sau imaginare într-o succesiune logică; 

• să utilizeze limbajul oral corect, din punct de vedere gramatical; 

• să exprime gânduri şi sentimente legate de personaje şi întâmplări, utilizând elementele 
limbajului verbal, nonverbal și paraverbal; 

• să explice sensul cuvintelor folosite în contextele narative create; 

• să audieze întâmplările narate de povestitor, demonstrând înțelegerea acestora prin 
relatarea secvențelor logice sau prin completarea acestora; 

• să valorifice pe tot parcursul activităţii cunoştinţele anterioare, îmbogăţindu-şi experienţa   
           cognitivă, psiho - motrică, socială şi estetică; 
 

STRATEGII   DIDACTICE: 
        Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  povestirea, cvintetul, munca în                            
echipă,  problematizarea; 

Elemente de joc:  - surpriza, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze; 
Resurse materiale: traistuța, cărți cu povești, cd-uri,  machete de toamnă, personaje 
confecţionate din materiale  naturale (arici, urs, vulpe, broasca testoasa, fetiță), casetofon, 
casetă; 
Forme de organizare: frontal, individual, în grupuri; 

Durata : 45 minute 
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Bibliografie: -Activităti bazate pe inteligente multiple –Silvia Breben, Georgeta Ruiu, Elena  

                        Gongea-Ed. Reprograph - 2008; 
                                  -Curriculum pentru învăţământul preşcolar  M.E.C.I. 2008; 
                                  -Ghid pentru proiecte tematice, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 
                                  - Laboratorul preşcolar,  ghid metodologic, Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana  
                                    Ezechel; 
                                  - Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar,    
Humanitas Educational, Bucuresti 2005, Florica Mitu,  Stefania Antonovici; 
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POPESCU CRISTINA-MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  Frunzele toamnei în o mie și una de culori 

CLASA A II-A  

CADRU DIDACTIC: POPESCU CRISTINA-MONICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALA GODINEȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Activitatea a avut ca scop dezvoltarea simţului estetic, dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului vizual și utilizarea lui în crearea de imagini şi obiecte proprii. De asemenea, activitatea a 

mai urmărit pe de o parte stimularea imaginaţiei și a creativităţii, iar pe de alta parte cultivarea 

dragostei pentru natură şi pentru toate elementele care intră în componenţa ei. Legătura cu natura 

oferă copiilor posibilitatea cercetării acesteia, ajutându-i să înţeleagă cauzele producerii şi 

desfăşurării fenomenelor care se petrec în natură, urmările acestora, dezvoltându-le totodată 

capacitatea de a explora şi a descoperi relaţiile dintre fenomene. 

Toamna este un pictor și un grafician desăvârşit, iar culorile ei se reflectă în tot ceea ce ne 

oferă din belşug.  Tabloul plin de viață și colorat al naturii ne încântă ochii și sufletul trezind în noi 

impulsul creator. 

 Pornind de la versurile poeziei ”Toamna în Moldova” de Petru Cărare: ,,Din pomul verde şi 

frumos /Mai cade-o frunzǎ, încǎ una... /Și se aştern covor pufos /Aşa e toamna-ntotdeauna!”, copiii 

au înțeles că toamna este un adevărat pictor și dă frunzelor o noua înfățișare, un alt aspect.  

Elevii clasei a II-a s-au străduit, au observat, au desenat, au pictat și au reușit să realizeze 

planșe minunate dând frunzelor lor  culori minunate, reproducând întocmai simfonia culorilor de 

toamnă: de la verde deschis aproape galben până la roșu aprins, culoarea focului. 

Sosirea  toamnei cu belșugul ei de roade aduce bucurie în sufletul tuturor oamenilor. Pentru 

elevii mei, am urmărit ca activitatea desfășurată să aibă o eficiență maximă, am proiectat demersul 

didactic din perspectivă transdisciplinară. Într-un spaţiu şi climat educativ (cald, prietenos, festiv) am 

organizat activitatea. Astfel că elevii au avut posibilitatea de a învăta cu plăcere, de a-și cultiva  

sensibilitatea artistică, gândirea logică şi imaginaţia creatoare. 
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POPTELECAN ANDRADA OVIDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Matematică în anotimpul toamna” 

CLASA: a II - a 

CADRU DIDACTIC: Prof.  Înv.  Primar: Poptelecan Andrada Ovidia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”ANDREI MUREȘANU” Cehu Silvaniei/ Structura 

                                       Motiș  

 

OBIECTIVE: 

• să formeze,cu ajutorul boabelor primite, numerele date; 

• să citească numerele formate; 

• să descompună un număr respectând sistemul pozitional; 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
      Toamna e iarăși la noi. Ne vizitează cu ale ei culori splendide, cu răcoarea specifică și cu adieri de 

vânt perfecte. Noi, cei mici am început școala, iar bunicii noștri au început munca ce caracterizează 

acest anotimp. Odată culese, bogațiile ei,  ne bucură pe toți, de la mic la mare. Așadar acum avem cu 

toții nuci, struguri, fasole uscată, porumb proaspăt cules, dar și semințe de dovleac. 

Noi ne-am gândit că cea mai bună răsplată pe care o putem da toamnei, pentru aceste roade 

minunate,  este tocmai folosirea lor.  Ce ar fi dacă le-am folosi și altfel decât am facut-o până acum!? 

După ce am enumerat  care sunt fructele, legumele, dar și cerealele culese  toamna, i-am întrebat pe 

copiii mei dacă le-ar face plăcere ca la ora de matematică să ne ”jucăm” cu unele dintre acestea. 

Încântați de propunerea mea, de a avea o ora distractivă, dar  și văzând borcănelele  cu boabe de 

fasole și porumb, elevii clasei a 2 - a abia dacă au mai avut răbdare să le explic ce trebuie să facem și 

cum acestea ne vor ajuta să deslușim tainele acestei frumoase materii. 

      Să vă povestim și vouă.. 

      Fiecare copil primește un borcan în care va avea boabe de fasole și  de porumb, dar și o fișă în 

care sunt reprezentate simboluri pentru cifra sutelor, a zecilor și a unităților ( S Z U ). 

Mai întâi voi scrie pe tablă un număr pe care elevii vor trebui să îl formeze pe schema primită, cu 

ajutorul boabelor din borcan. 

Apoi fiecare se va gândi la un număr, îl va reprezenta pe schemă, îl va scrie în pătratele 

corespunzătoare și îl va citi atunci când îi vine rândul.  

În următoarea etapă a acestei activități, pe rând,  fiecare copil îi va spune unui coleg ales de el un 

număr pe care acesta  din urmă va trebui să îl formeze, să îl scrie și apoi să ne spună câte unități, câte 

zeci și câte sute  are numărul lui. 

     Bineînțeles că cei mai harnici dintre pitici au primit recompensă câte o legumă de toamnă 

confecționată din carton pe care să o lipească unde își doresc ei, 
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POTÎNG ALINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: STRUGURELE DELICIOS-  DOS/ Lipire 

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE 

CADRU DIDACTIC: EDUC. POTÎNG ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP. 36 TIMIȘOARA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

• Șablon 

• Hârtie creponată mov 

• Foarfeca, lipici 

• Creioane colorate 

Se printează șablonul pentru fiecare copil. Se colorează frunzele și se mototolesc boabele . Se 
lipesc boabele peste cerucurile din șablon. Pentru copiii din grupele mari, bulinuțele mov se pot 
decupa de ei sub spravegherea educatoarei și se împart în bol. 

    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;  covorul  de funze  ruginii  îmbracă  pământul,  pomii  ne  dăruiesc  roade  gustoase  şi  un  
curcubeu  de  frunze  multicolore . Viile ne îmbie să culegem strugurii dulci şi gustoşi. 

   M-am  gândit  să  surprindem  şi  noi  un semn  al  anotimpului  toamna  într-un  tablou,  vreţi  ? 

Voi  cere  copiilor  să  denumească  ustensilele  de  lucru  de  pe  mese.  Voi  explica  copiilor  că  
pentru  realizarea  acestei  lucrări  vom  folosi  bobiţe mototolite din hârtie creponată şi lipici. Explic  
şi  demonstrez  modul  de  lucru  :  luăm  în  mâna  dreaptă  lipiciul  şi  întindem   

pasta  de  lipit  pe  bobiţe, după care le lipim în conturul fiecărui bob de strugure, apăsăm  bine  
pentru  fixare. 

     Voi  prezenta  copiilor  modelul  realizat  de  mine,  insistând  asupra  tehnicilor  de  lucru  şi  
ordinea  efectuării  lor. 

     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. 

Prezentarea fișei model 

Nume, prenume: 

Grupa Mare  
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STRUGURELE DELICIOS – DOS 

- Lipește boabele de  strugure cu bobițe violet, iar frunzele acestuia le colorăm cu culoarea 

verde. 

- De ce este sănătos să mâncăm struguri? 
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PUȘCAȘ MONICA CAMELIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna în sticle 

CLASA/GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Pușcaș Monica Camelia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala gimnazială Andrei Muresanu – Structura Motiș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   
 

ctivitatea debutează cu o scurtă discuție despre anotimpul toamna . 
Se reactualizează cunoștințele preșcolarilor prin următoarele întrebări :  

- În ce anotimp ne aflăm? 
- Ce culoare au frunzele copacilor? 
- Cum este vremea în acest anotimp? 
- Ce fac oameni? 
- Unde pleacă pasările călătoare? 

 
După câteva discuți purtate cu copii le voi reaminti despre bogatiile acestui anotimp cum ar fi: 

fructele , legumele , florile , boabele și semințele . Acestea sunt descoperite de preșcolari în coșul 
toamnei , apoi sunt invitați să se așeze la măsuțe după care primesc sarcina de lucru iar la sfârșitul 
activității, se vor putea bucura de aplauze și aprecieri din partea colegilor și educatoarei. 

 Copii spun că au adunat frunze multicolore , fructe , legume  diferite semințe și le-au așezat în 
coșul toamnei din sala de grupă folosindu-le la diferite activități . Fiecare copil a primit pe măsuță o 
sticlă goală pe care urmau să o umple cu: boabe de porumb (galben și roșu), semințe de floarea 
soarelui (albă și neagră) , semințe de dovleac și boabe de fasole diferite culori. 
 Educatoarea, explică sarcina de lucru, respectiv faptul că sticla pe care o au pe măsuță va fi 
umplută cu boabe în randuri fără a fi amestecate astfel încât să obțină o sticlă decorativă. 
Înainte de începerea activității propriu zise , educatoarea realizează în fața copiilor o sticlă decorativă 
, urmând ca fiecare să-și desfășoare activitatea la libera creativitate. Ei sunt foarte entuziasmați de 
această activitate și lucrează cu mult spor până au umplut sticlele.  

La sfârșitul activității, educatoarea face aprecieri individuale copii sunt aplaudați și felicitați, 
fiecare copil își ia sticluța , mândri de ce au realizat și le așează la expoziția grupei. 
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PӐDURARU COMӐNOIU MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Magia toamnei”  

CLASA: Pregatitoare  

CADRU DIDACTIC: Pӑduraru Comӑnoiu Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazialӑ nr.2, Comarnic, Prahova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
                     Pe parcursul a douӑ sӑptӑmâni am desfӑşurat activitatea cu tema: ,,Magia toamnei”, cu 

un colectiv de 14 elevi, în mai multe etape, prin activitӑţi interdisciplinare, integrate. In esenţӑ, 

obiectivele principale urmӑrite au fost: 

Informative: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire   la însuşirea caracteristicilor 

anotimpului toamna 

Formative:o Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire; 

o Formarea capacităţii de a răspunde în propoziţii corect formulate la întrebări; 

o Dezvoltarea capacităţii  de a descrie imagini specific anotimpului, obiecte; 

o Efectuarea unor operaţii simple de lucru cu material pus la dispoziţie; 

o Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unei lucrări practice inspirate din natură. 

Educative: o Educarea unei atitudini pozitive faţă de natură, cultivarea sentimentelor de dragoste şi 

protejare a mediului înconjurător 

o Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii; 

o Stimularea creativitӑţii şi  a imaginaţiei 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să observe cu atenţie transformӑrile din naturӑ, vremea de afară, oferind verbal câteva 

caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolurile adecvate (întocmirea unui calendar a 

naturii)şi  să precizeze ziua şi luna în care ne aflăm, lunile de toamnӑ; 

- Să   denumească   legumele şi fructele specific anotimpului toamna şi sӑ le redea în picturi,   

formulând propoziţii şi  fraze   despre acestea, referindu-se la formă, culoare, mărime, gust, mod de 

întrebuinţare  

-  Să redea prin diferite tehnici de modelare a plastilinei, leguma   sau  fructul preferat, descriindu-l în 

cuvinte proprii 

- Sӑ realizeze individual diferite lucrӑri de AVAP, cu tehnici diverse, folosind materiale din naturӑ 

specifice toamnei (frunze, seminţe ş.a) 

- Să  îşi  dezvolte   spiritul de   observaţie  şi  să   găsească  jumătăţile  fructelor   sau legumelor fӑcând 

asocieri logice. 

STRATEGII DIDACTICE: Metode: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul 

individual. Mijloace: diferite materiale din naturӑ specifice toamnei, poezii, ghicitori, imagini, cântece 

ş.a 

DESCRIEREA ACTIVITAŢII: 

Etapa I: -activitaţi de observare a vremii pe parcursul celor douӑ sӑptӑmâni, observarea schimbӑrilor 

din naturӑ, a unor imagini caracteristice toamnei, formularea unor propoziţii cu cuvinte date, 

descrierea unor fructe sau legume ş.a.  

               -activitӑţi de asociere a unor mulţimi de elemente cu numere date, de asociere a unor 

imagini cu fructe sau legume, de recunoaştere a unor elemente de toamnӑ, fenomene ale naturii din 

descrieri, ghicitori ş.a 

Etapa a II-a: -activitӑţi practice : ,,Sӑ mâncӑm sӑnӑtos!” (un fruct sau o legumӑ de toamnӑ din gradina 

bunicilor) 
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                     - lucrӑri de AVAP: modelare din plastilinӑ, picturi, lipire frunze ş.a 

Etapa a III-a:- expoziţii de lucrӑri, autovaluarea elevilor, fotografii, feed-back. 

                     Concluzii: activitӑţile propuse şi efectuate în cadrul acestui proiect au fost potrivite atât 

vârstei elevilor mei, cât şi preocupӑrilor acestora pentru observarea şi înţelegerea mediului, 

demonstrând un interes sporit pentru acest gen de activitӑţi, care îi pun pe elevi în contact direct sau 

indirect cu mediul înconjurӑtor. 

  

                 Din activitӑţile elevilor din ,,CLASA FLUTURAŞILOR’’: 
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RADU RODICA 

Grupa: Mică  

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

Tema proiectului: ,,Lumea poveștilor” 
Domeniul experiențial: Domeniul om și societate 
Categoria de activitate: Activitate practică 
Tema activității: ,,Decorăm căsuța din oală” 
Mijloc de realizare: rupere, lipire 
Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 
Dimensiuni ale dezvoltării: Activare și manifestare a potențialului creativ. 
Comportamente vizate: demonstrează creativitate prin activități practice 
Scopul activității: formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare 
motrică. 
 
Obiective: 

• Să intuiască materialele de lucru; 

• Să exerseze tehnica ruperii și a lipirii ; 

• Să lucreze curat și ordonat finalizând lucrarea în timpul stabilit. 
Criterii de evaluare : 

• Realizarea corectă a sarcinii de lucru; 

• Finalizarea lucrărilor 
 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
 

• METODE SI PROCEDEE:  
► Conversația, explicația,  observația, demonstrația, exercițiul. 
 

• MATERIAL DIDACTIC: 
►  hartie colorată, lipici, pensule, castronele, lucrarea model, fișe cu oala conturată, imagini din 
povestea “Casuța din oală”, recompense. 
 
 
Durata: 10-15 min. 

 
Bibliografie:  

• Curriculum pentru educație timpurie 2019. 

• Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 
curriculum pentru educație timpurie. 

• Revista Învățământului preșcolar  Nr. 1-2/2010 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Etapele 

activității 

Conținutul știintific Strategii didactice  Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Moment 

organizatoric 

Se asigura conditiile necesare bunei 

desfasurari a activitatii : 

• Aerisirea salii de grupa ; 

• Aranjarea mobilierului ; 

• Pregatirea materialului 
didactic. 

   

 Captarea  

atenției 

Se realizeaza cu ajutorul unor 

imagini reprezentative ale povestii 

“Casuta din oala”.  

Conversatia Carte cu 

ghicitori 

 

Anuntarea 

temei și a 

obiectivelor 

Voi anunta tema si obiectivele in 

termeni accesibili copiilor: „Astazi la 

activitatea practica vom decora 

casuta din oala.Va trebui rupeti in  

hartia colorata in bucatele,  apoi sa 

le lipim pe oala desenata pe foaia 

de lucru, avand grija sa nu depasim 

conturul”. 

Impreuna cu prescolarii vom stabili 

criteriile de lucru: 

• sa lucram ingrijit ; 

• sa respectam tema data ; 

• sa finalizam lucrarile ; 
 

 

Conversatia/ 

explicatia 

Modelul 

educatoarei 

 

 

Frontala 

 

Dirijarea 

învățării 

Solicit copiilor sa intuiasca 

materialele pregatite pe masute. Cu 

ajutorul acestor materiale vom 

realiza Casuta din oala decorata. 

Voi prezenta modelul educatoarei. 

Voi explica si demonstra tehnica de 

lucru.  

Inainte de inceperea lucrului, se 

executa miscari de incalzire a 

muschilor fini ai mainilor . 

 

Observatia 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

 

 

Modelul 

educatoarei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 
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Le voi ura copiilor ‘’Spor la lucru!’’ 

  Dupa explicatii, fiecare copil va 

incepe sa lucreze individual. In timp 

ce copiii lucreaza, ii voi supraveghea 

permanent, oferind explicatii 

suplimentare acolo unde este cazul. 

Copiii care vor intampina probleme 

in realizarea elementelor, vor fi 

indrumati de catre educatoare.  

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

Lipici, 

pensule 

hartie 

colorata 

 

 

 

Individuala 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

Evaluarea Copiii, ajutati de educatoare isi vor 

aseza lucrarea la panou. Lucrarile 

expuse vor fi analizate impreuna cu 

copiii, acestia fiind antrenati sa 

discute despre ce au realizat, sa 

aprecieze lucrarea facuta de catre 

colegi avand in vedere respectarea 

criteriilor cerute. 

Conversatia  Frontala 

individuala 

Încheierea 

activității 

Educatoarea va face aprecieri 

individuale si generale asupra 

comportamentului copiilor in timpul 

activitatii si se ofera  recompense. 

Conversatia Recompense Frontala 

Individuala 
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RADU ROXANA ELENA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”COPĂCELUL TOAMNEI”  

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE/ IEPURAȘILOR 

CADRU DIDACTIC: PROF. RADU ROXANA ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA LUMEA COPIILOR, LUPENI, JUD. HUNEDOARA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 ”COPĂCELUL TOAMNEI”- DOS/ ACTIVITATE PRACTICĂ 
Materiale necesare: hârtie colorată de culoare maro, foarfecă, lipici, frunzulițe perforate, frunzulițe 
decupate. 
 
Copiii rulează coala de hartie colorată și lipesc capătul acesteia, apoi taie crengile copăcelului până la 
jumătatea colii. 
 

 
 
 
Copiii îndoaie crenguțele copăcelului, acestea fiind îndoite în formă de ”scara pisicii”,  apoi lipesc 
frunzulițe perforate sau decupate pe crenguțe. 
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RĂDUCANU DANIELA MONICA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 

                      TOAMNA – curcubeu al naturii 

1. Științe ale naturii 

Discuții libere; 

Experimente – activități practice.  

                              

         2. Arte vizuale și abilități practice 

Lucrări realizate cu ajutorul punctelor și liniilor:    

    

         3. Limba și literatura română - cvintetul 

                                                       Toamna 
                                             Bogată, înmiresmată, 
                                        Dăruind, bucurând, iubind. 
                                        Este o odevarată încântare 
                                                        Bogăție. 
                                              (Elevii clasei a IV-a, Șc. Gim. ,,T. Medeleanu”, Sat Ciocani) 
                                                                                 Înv. Răducanu Daniela Monica 
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RĂȚOI LOREDANA MIHAELA 

 TEMA ACTIVITĂȚII: : “Bucuriile toamnei” 

CLASA/GRUPA: a- IV-a 

CADRU DIDACTIC: Rățoi Loredana Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazială nr. 1 Manoleasa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii clasei a-IV-a de la Scoala Gimnazială nr. 1 Manoleasa,la initiativa părinților și a doamnei 

învățătoare au acceptat cu drag să organizeze un moment prin care să celebreze frumosul anotimp 

toamna.Programul s-a desfășurat pe parcursul a două săptămîni.În prima săptămînă am adunat 

fructe și legume specifice anotimpului toamna..La ora de arte vizuale am realizat diverse lucrări din 

frunze presate,semințe și hîrtie creponată. Pe 14 octombrie,de Sfînta Cuvioasă Parascheva de la Iași 

am decis să ne desfăsurăm activitatea pe holul școlii,unde ne-am expus lucrările. 

Activitatea a constat in: 

 1. Rapsodii de toamnă clasice-recitări ale unor poezii consacrate 

2. Versuri de toamnă-moment literar de creare a unor compuneri sau poezii proprii . 

3.Audțiii a unor fragmente din piesele muzicale următoare: Greierele și furnica și Toamna aurie și 

interpretarea lor în întregime de colectivul de elevi 

4.Recunoaşteţi versurile şi precizaţi titlurile poeziilor. 

5.Reproduceți plânsul greierașului din poezia Balada unui greier mic. 

6.Imitaţi foșnetul frunzelor uscate, vâjâitul vântului prin crengile copacilor, ropotul ploii. 

La sfărșitul activității copiii au primit diplome.      
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RUSU LENUȚA 

FIȘA PROIECTULUI 

 

SECȚIUNEA: Învățământ gimnazial 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Recoltei 

CLASA: Grupul MOLDAVA 

CADRU DIDACTIC: Rusu Lenuța 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Clubul Copiilor Fălticeni, jud. Suceava 
 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 
 ARGUMENT: Zona Fălticeni este cunoscută pentru întinsele livezi de meri care îmbracă 
dealurile ce înconjoară orașul. De asemenea, orașul Fălticeni și satele care îl înconjoară, de unde vin 
elevii la Clubul Copiilor, sunt locuri cu un bogat izvor de credințe populare, obiceiuri din buni și 
străbuni păstrate. Nu în cele din urmă, Cercul de Muzică populară de la Clubul Copiilor Fălticeni își 
propune, pe lângă scoaterea la lumină a cântecelor vechi și a textelor arhaice, și studierea laturii 
etnografice a folclorului zonal, cât și a istoriei acestor meleaguri. 

SCOP: Valorificarea credințelor populare despre măr ca urmare a studierii culegerilor de 
folclor din zona Fălticeni. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: livezile din localitatea Bunești, jud. Suceava. 
BENEFICIARI: 20 de elevi ai Cercului de Muzică populară, elevi din ciclul gimnazial. 
PARTENERI: Căminul Cultural Bunești 
MODUL DE REALIZARE: Cercul de Muzică populară a semnat un parteneriat cu Căminul 

Cultural Bunești, ceea ce a dus la derularea, împreună, a mai multor activități cu caracter cultural-
istoric. Cum toamna este anotimpul rodniciei, era și firesc a se organiza o zi a recoltei, în centrul 
atenției tuturor aflându-se mărul. Invitați fiind proprietari de livezi și un inginer horticol, dumnealor 
au vorbit elevilor despre soiurile de măr din zona Fălticeni, despre modul de îngrijire și cum se poate 
valorifica mărul pe piața de consum. Elevii de la Cercul de Muzică populară de la Clubul Copiilor 
Fălticeni au interpretat a cappella cântece vechi, necunoscute, și au prezentat un interesant material 
referitor la credințele populare despre măr. La sfârșitul activității cu toții ne-am bucurat de merii 
doldora, de aroma și gustul merelor de Bunești. 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII: albume, înregistrare video. 
DISEMINARE: posturi TV locale, presă. 
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SAMAREANU CRISTINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,STRUGURELE” 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: SAMAREANU CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINITA CU P.P. ARLECHINO DEJ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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SAMSON CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: SUBSTANTIVUL -RECAPITULARE 

CLASA/GRUPA: a IV-a C 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar SAMSON CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” ROMAN/ NEAMȚ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

    Forme de organizare a activităţii 

           În cadrul procesului instructiv-educativ se pot folosi diferite tipuri de organizare a activităţii 
elevilor. Alegerea acestora se face în funcţie de obiectivele urmărite, de conţinuturile cu care se 
lucrează, de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, de gradul de dotare cu mijloace de 
învăţământ, de felul în care se va face evaluarea activităţii, de tactul pedagogic al cadrului didactic etc. 
          Formele de organizare a activităţii menţionate în literatura de specialitate sunt: 
• activitatea frontală; activitatea pe grupe; activitatea independentă. 
         Activitatea frontală se realizează de către învăţător cu toţi elevii clasei. Elevii trebuie să efectueze 
sarcinile cerute de cadrul didactic, el fiind cel care coordonează întreaga activitate. 
Această formă de activitate se poate folosi pentru reactualizarea cunoştinţelor, la captarea atenţiei, la 
predarea noilor cunoştinţe sau la fixarea şi sistematizarea acestora. 
        Metoda didactică cea mai utilizată în cadrul acestei activităţi este conversaţia (catehetică sau 
euristică). Avantajul acestui tip de activitate este contribuţia la dezvoltarea comunicării orale a elevilor, 
la creşterea încrederii în sine prin afirmarea în faţa colegilor de clasă. Însă activitatea frontală trebuie 
folosită cu atenţie, pentru că nu toţi elevii participă activ la desfăşurarea lecţiei, din diferite motive 
(datorită numărului prea mare de elevi din clasă, a diferenţelor dintre aceştia în ceea ce priveşte 
inteligenţa, aptitudinile, ritmul de lucru etc.). 
         Activitatea pe grupe presupune gruparea după anumite criterii a elevilor. Activitatea în cadrul 
grupei se bazează pe cooperarea membrilor ei (se combină inteligenţa şi efortul individual cu 
inteligenţele şi eforturile copiilor din grup).Această formă de activitate contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor sociale, la dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării între membrii unei echipe. 
        Criteriile de formare a unei grupe ţin de nivelul de pregătire relativ asemănător, de gruparea 
elevilor în funcţie de anumite aptitudini personale sau pot fi luate în considerare unele criterii aleatorii: 
culoarea ochilor, culoarea preferată, numărare etc. 
        În funcţie de criteriile de formare a grupului se pot folosi aceleaşi sarcini de lucru (pentru grupuri 
relativ omogene) sau sarcini de lucru diferenţiate (în funcţie de nivelul grupului, de caracteristicile 
grupului). 
        Desfăşurarea unei activităţi pe grupe presupune respectarea următoarelor etape: 
• stabilirea conţinutului de învăţare în grup: temă, obiective, acţiuni de îndeplinit; 
• împărţirea sarcinilor de învăţare pe echipe şi alegerea liderului echipei; 
• rezolvarea sarcinilor şi discutarea la nivelul echipei a rezultatelor obţinute; 
• discutarea, corectarea, completarea şi omologarea rezultatelor obţinute la nivelul clasei. 
     Așadar motivaţia alegerii activității ar putea fi sintetizată astfel: 
                      Activitatea se justifică deoarece le oferă elevilor posibilitatea de a aborda disciplina 
limba și literatura română  dintr-o noua perspectivă. 

Activitatea le facilitează elevilor focalizarea atenţiei către un domeniu preferat de ei 
(lectura/comunicarea scrisă). 

Întregul demers didactic urmăreşte dezvoltarea creativităţii, a posibilităţilor de 
exersare 

și dezvoltare a inteligenței precum şi a exprimării libere a opiniei. 
        Concluzia finală este aceea că învățătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea  de a 
folosi cu inteligență instrumentele muncii intelectuale și gândirea, să facă apel la resursele 
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personalității în curs de dezvoltare și să știe să utilizeze toate aptitudinile și toate mijloacele de 
exprimare pentru a le consolida. 
 

 

Fişă de lucru 
Grupa fiinţelor 
Ex 1  Găseşte  substantivele care au acelaşi înţeles cu următoarele cuvinte: 
              cameră-          ;       ogradă- 
Ex  2  Elimină intrusul! 
 -mere, coapte, struguri, prune; 
Ex. 3  Completează proverbele cu substantive potrivite: 
,, ............mică, răstoarnă ..... mare’’.(buturuga,carul) 
Ex 4.  Scrie pluralul sau singularul substantivelor date: 
    ghicitori-                    ;       carte- 
Ex 5   Scrie substantivele din paranteze la forma corectă:  
(Pasăre) călătoare vor pleca în ( ţara) calde. 
Ex.6   Găseşte forma de feminin sau masculin pentru substantivele date: 
 nepot-               ;  împărăteasă- 
Ex. 7   Analizează substantivul dat:  fete- 
   Grupa lucrurilor 
Ex 1  Găseşte  substantivele care au acelaşi înţeles cu următoarele cuvinte: 
                      casă-                ;      pădure- 
Ex  2   Elimină intrusul! 
                vilă, apartament, locuit, cort; 
Ex. 3   Completează proverbele cu substantive potrivite 
               ,, ............. harnic, muncitor de ....... nu duce dor’’. 
                                 (omul, pâine) 
Ex 4. Scrie pluralul sau singularul substantivelor date: 
    copii-                         ;             floare- 
Ex 5  Scrie substantivele din paranteze la forma corectă:  
( Creanga) pomilor sunt încărcate cu ( rod) bogate. 
Ex.6  Găseşte forma de feminin sau masculin pentru substantivele date: 
                       bunic-                 ; elevă- 
Ex. 7   Analizează substantivul dat: palat- 
 Grupa fenomenelor naturii 
Ex 1  Găseşte  substantivele care au acelaşi înţeles cu următoarele cuvinte: 
              armată-                                ;            amic- 
Ex  2   Elimină intrusul! 
-   metro, tren, autobus, a conduce 
Ex. 3     Completează proverbele cu substantive potrivite: 
                 ,, La ........... lăudat să nu te duci cu ........’’. (pomul, sacul) 
 Ex 4. Scrie pluralul sau singularul substantivelor date: 
fulgi-                               ; ninsoare- 
Ex 5  Scrie substantivele din paranteze la forma corectă:  
(Soare) s-a ascuns după ( nor) plumburii.       
Ex.6  Găseşte forma de feminin sau masculin pentru substantivele date: 
              învăţător-                         ;            regină- 
 
Ex. 7   Analizează substantivul dat: nor- 
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ŞAPOVAL CLAUDIA 

 

TEMA: PE CĂRĂRILE TOAMNEI 
GRUPA COMBINATĂ ,,FLUTURAŞII” 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preşcolar ŞAPOVAL CLAUDIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA CARAGIALE”  TULCEA 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
          Toamna este un anotimp deosebit care le oferă copiilor numeroase materiale şi prilejuri de a 
cunoaşte mediul înconjurător.De aceea, activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Pe cărările toamnei” 
au avut ca scop verificarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor psihofizice, 
matematice şi estetice. 
           Activităţile desfăşurate în această perioadă au presupus :  
-observarea mediului înconjurător în anotimpul toamna folosind cele cinci simţuri, 
-colectarea de materiale din natură pentru a fi folosite în activităţile ulterioare (conuri de brad, 
frunze în culorile toamnei, crenguţe uscate), 
- sortarea de frunze după culoare, 
- sortarea de frunze după mărime, 
- formare de mulţimi cu mai multe/mai puţine/cu tot atâtea elemente folosind conurile de brad, 
- colorare folosind ca model materiale din natură, 
- realizarea unor tablouri de toamnă folosind tehnica ştampilării. 
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SAVA VALENTINA 

TABLOU CU FLORI  DE TOAMNĂ 

TEMA ACTIVITĂŢII: FLORI DE TOAMNĂ 

CLASA  I 

CADRU DIDACTIC: PROF. SAVA VALENTINA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBROEŞTI, ILFOV 

FIȘA PROIECTULUI 

ARGUMENT 

 „Toamna este o a doua primăvară, în care fiecare frunză e o floare!”, afirmă, fără să 

greşească, Albert Camus. Cine nu este fascinat de nuanţele splendide ale acestui anotimp? Printre 

frunzele obosite care se desprind alene din copaci, câteva flori au curajul să-şi deschidă petalele 

catifelate şi să ne încânte privirile. Un tablou cu astfel de flori reprezintă un decor special pentru 

camera copilului. 

SCOPURILE PROIECTULUI:  

Realizarea unui tablou cu flori de toamnă din seminţe de dovleac 

Exersarea tehnicilor de lucru învăţate: pictare, lipire, presare 

Educarea simțului estetic al elevilor  

RESURSE: 

Umane: elevii clasei I 

Temporale: 2 ore 

Materiale: tăviţă de carton alb, seminţe de dovleac, lipici, tempera, pensule, perle 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Le-am propus elevilor să realizăm un tablou de toamnă pentru decorarea propriei camere. Le-am 

oferit tăviţe de carton alb, achiziţionate de la cofetărie, si seminţe de dovleac de două mărimi. Copiii 

au pictat cartonaşul în culorile toamnei, apoi au lipit semintele de dovleac pe două rânduri, realizând 

petalele unei flori de toamnă (dalie, crizantemă). Au creionat frunzele, apoi au pictat întreaga 

floricică. Ca să poată fi agăţat, tabloul poate fi perforat pe centru sau i se poate face o agăţătoare 

dintr-un fir de lână. 

PRODUSUL FINAL:  un tablou cu o floare de toamnă 
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SCRĂDEANU EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MINUNĂŢIILE  TOAMNEI 

CLASA/GRUPA: CLASAaIIaB 

CADRU DIDACTIC: SCRĂDEANU EMILIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA”PETROŞANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 
Tabloul viu si colorat al naturii ne încântă ochii si sufletul  trezind în noi impulsul creativ. De aceea am 
decis să pun în valoare frumuseţile si bogăţiile ei prin realizarea unor lucrări originale prin care să 
valorific potentialul creativ al fiecărui şcolar în parte . 
În captarea atentiei am folosit brainstorming-ul , pornind de la cuvântul “toamna” .  

Clasa a fost împărţită în trei grupe. 

Grupa I- Elevii au scris texte despre toamnă, folosind expresii artistice însoţite si de desene,care 

,după evaluare, au fost expuse la panoul clasei. 

Grupa  a II-a-Elevii au realizat copaci,  folosind cartoane colorate,frunze 

presate,aracet,acuarele,pensule. După  lipire frunzele au fost folosite ca suport pentru pictură. 

 Grupa a III-a-Elevii au realizat din seminţe,boabe de fasole sau bucăţele de  hârtie glasată o bufniţă. 

 Evaluarea am efectuat-o folosind metoda “turul galeriei”. Pe parcursul activităti, elevii au audiat 

“Cântecul toamnei”şi alte cântece dedicate toamnei(sursa Youtube). 

La şfârşitul activităţii,elevii au consumat fructe şi legume de toamnă proaspete. 

 

 

  

  



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

337 
 

 
 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

338 
 

SECOȘAN NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Aventurile Zânei Toamna” 

CLASA/GRUPA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Secoșan Nicoleta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.13, Timișoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitatea propusă este o activitate integrată Comunicare în Limba 
Română (C.L.R.),  Muzică și mișcare (MM). 

Se creează condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii 
Zâna Toamnă le promite elevilor că dacă vor fi atenți și vor  muncii serios  pe tot cuprinsul zilei o 

să-i recompenseze cu diferite recompense de sezon. 

Toamna aduce un coșuleț pentru copii cu ajutorul căruia  vor juca Jocul „Mâna oarbă”: Pentru 
acest joc clasa se împarte ăn patru grupe. Dintr-un coşuleţ  se extrag bileţele care conțin cuvinte 
diferite („roadă, scorbură, hoţ, ciuboțele, pândă”), fiecare grupă are sarcini diferite de rezolvare: 

• Frunzele Verzi: Desparte cuvintele în silabe! 

• Frunzele Galbene: Eu zic una, tu zici multe! 

• Frunzele Portocalii: Alcătuieşte un enunţ! 

• Frunzele Ruginii: Care sunt consoanele şi vocalele cuvântului! (Anexa 1) 
Astăzi vom merge alături de Zîna Toamnă  în Aventuri într-o zi toamnă și îi vom arăta ce am 
învățat noi, Pentru început  elevii  și Zâna o vor ajuta o  frunzuliță să rămână în copac.Vă amintiti? 
Ea nu voia să se desprindă de creangă, își dorea să rămână agățată. Noi trebuie să trecem prin 
toate probele pe care vântul ni le trimite. 
 Citiți un scurt text narativ, Frunza agățată, după Florina Bumbaru (Anexa2)  

     Identificați titlului / autorul / personajele / însușiri (Harta povestirii) (Anexa3); 
    Tăiați  cuvintele scrise greşit: (Anexa 4) 
        cânt/cînt; vânt/vînt; reânceput/reînceput; âncet/încet; coborî/coborâ; gând/gînd  
    Găsiţi cuvinte care să înceapă cu litera î cu sens asemănător expresiilor date . 
• Picior cu pantof pe el         ____________ 
• A adăuga zahăr în ceai        ____________ 
• A strânge în braţe                ____________ 
• Cerul plin de nori                ____________(Anexa 5) 
   Răspunde repede și bine la următoarele întrebări: 

• Cine iarba o ofilest și vântul îl porneste? 

• În ce lună începe școala? 

• Care sunt lunile anotimpului toamna? 

• Enumeră cinci fructe care se culeg toamna. 

• Cine a adus sfîrșitul vacanței? 

• Spune trei semne care ne vestesc  sosirea toamnei. 

• Care sunt culorile toamnei? 
Verific oral, împreună cu elevii corectitudinea rezolvării fișelor și fac aprecieri globale și 

individuale. Elevii sunt încântați că au reușit să o ajute pe  Zână. Copiii sunt rugați să îi mai explice 
încă o dată de ce se scrie în interiorul cuvântului și cu litera „î”.  

Zâna este tare încântate de elevi și le propune să asculte un cântec împreună. 
www.youtube.com/watch?v=kTojmKPZED8&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucop
ii 

Vor imita mișcările pe care le vizualizează în videoclip. 
     Voi face aprecieri verbale asupra gradului de participare activă al elevilor la lecţie.  

Tema pentru acasă…………..   

http://www.youtube.com/watch?v=kTojmKPZED8&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii
http://www.youtube.com/watch?v=kTojmKPZED8&ab_channel=TraLaLaCantecesideseneanimatepentrucopii
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SEUCALIUC VERONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  DOS- ORNAMENT ,,Caruselul toamnei ,,  

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: SEUCALIUC VERONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CANDESTI, GRADINITA NR.1 CANDESTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Copiii vor avea de colorat, decupat si imbinat: fructe, legume, frunze pe 
care le vor prinde cu sfoara de un norisor. 
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SIMA MIRELA 

 
FIȘA PROIECTULUI 
TEMA ACTIVITĂȚII:  Roadele  toamnei 
CLASA:                          a III-a 
CADRU DIDACTIC:  Sima Mirela 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială Aninoasa 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 
ARGUMENT: 
  Toamna a venit cu alaiul ei de ploi si frunze vestejite. Livezile, campurile si gradinile sunt pline 
de fructe , de legume. Este anotimpul bogăției.  

Copiii se bucură de soarele blând care le mângâie fața ,de  joaca prin livezile pline de poame. 
Totul miroase a  roade bogate, aerul este mai tare și mai curat. Acestea ne fac să fim mai veseli , mai 
creativi.  

Pentru aceasta am primit  cu drag propunerea de a participa în cadrul  unui proiect la un 
concurs de creatie. 

 
GRUP ȚINTĂ: clasa a III-a ( 17  elevi) 
 
SCOPUL PROIECTULUI:  

Cultivarea dragostei pentru natura , pentru  roadele toamnei .Educarea simțului estetic al 
elevilor  
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- 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. 
 
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 

Audierea unor  cântece și poezii despre toamnă 
Concurs de creație cu tema:  Roadele  toamnei 

  
RESURSE: 

Umane: elevii clasei a III-a 
Temporale: durata proiectului: 16 octombrie 
Materiale: coli colorate, foarfece, lipici, cartoane 

 
REZULTATE ASTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

 - descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creaţie; 
- implicarea continuă a cadrului didactic în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 

activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la creşterea cantitativă şi calitativă a 
acestora; 

- dezvoltarea comunicării la copiii participanţi, prin propriile creaţii; 
 
MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
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Prezentarea materialelor care ilustrează aspecte din activitatea desfăşurată. 
Realizarea unor expoziţii tematice cu  creațiile participanţilor. 
Oferire de diplome participanților.( suntem împarțiți in doua grupe) 
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SIMIONESCU-BULEI ELENA-ALINA 

FIŞA PROIECTULUI 

 

   Şcoala Gimnazială Nr. 2 Comarnic 

   Profesor învăţământ primar: Simionescu-Bulei Elena-Alina 

   Clasa I B 

   Titlul proiectului: CULORILE TOAMNEI 

    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. 

Obiective 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. 

Monitorizare şi evaluare: 

• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

• Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii; 

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

    Strategii didactice: 

    Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, jocul, brainstorming-ul, exerciţiul, 

lucrul individual. 

    Forma de organizare: frontală, individuală, în grupuri mici. 

    Locul de desfăşurare: sala de clasă 

    Resurse umane: 16 elevi, 1 cadru didactic. 

    Resurse materiale: planşe, frunze, acuarele, pensule, cd, materiale ppt. 
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Imagini din cadrul activităţilor 
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ȘOIMOȘAN IOANA- ANDRADA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Joc didactic “Prin livadă noi pornim, prietenii lui Merișor să-i găsim!” 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Șoimoșan Ioana- Andrada 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P. „Palatul fermecat”, Arad/ Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ajunși în livada și via de la marginea castelului, copiii întâlnesc fructele, prietenii lui Merișor. 

Copiii întrebă fructele dacă vor să participe la petrecerea Prințului Merișor. Aceastea le spun copiilor, 

că înainte de a accepta invitația la petrecere, să trebuie să treacă niște probe pentru a vedea cât de 

multe lucruri știu despre ele, și astfel se realizează anunțarea temei și începe jocul didactic “Prin 

livadă noi pornim, prietenii lui Merișor să-i găsim!” 

Se  enunță, pe rând, sarcinile jocului și unul dintre copii este solicitat să rezolve sarcina 

respectivă. În timp ce explic regulile, demonstrez modul de aplicare a acestora. Solicit un copil să vină 

pentru a realiza un joc de proba, în vederea unei mai bune intelegeri din partea tuturor copiilor a 

sarcinilor pe care le vor avea de îndeplinit.  

Desfășurarea jocului propriu-zis:  

Proba I: Să formuleze propoziții simple și dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical 

despre fructele descoperite în livadă și în vie. („Mărul este roșu”, „Gutuia este dulce-acrișoară”, 

“Mărul roșu a crescut în pom.”; “Para zemoasă o mămânc cu plăcere.”; etc). 

În complicarea jocului, „Fructele”, prietenii lui Merișor ne spun că dacă vrem să-i organiză o 

petrecere prințului Merișor trebuie să știm, că de la petrecere, nu trebuie să lipsească în primul rând 

salata de fructe, preferata prințului, însă noi trebuie să facem rețeta pentru a fii cea mai gustoasă 

salată. Apoi se prezintă „Roata fructelor”, lângă roată de află o coală albă mare pentru a putea scrie 

rețeta, să nu o uităm până ajungem la palat. Pentru a scrie rețeta salatei de fructe, fiecare copil va 

veni și va învârti roata, iar în dreptul fructului la care se oprește, îl denumește(forma sigulară) iar apoi 

spune câte fructe de acealși fel trebuie să conțină salata(forma plurală), și lipsește pe rețetă 

fructele.(roata fructelor se oprește la măr; voi numi un copil care să-l denumească, după care să 

spună câte mere dorește să conțină salata: 2 mere, iar apoi lipește pe rețetă 2 mere.). 

Pentru obținerea performanței vom folosi metoda interactivă Metoda Piramida. Pe un panou 

va fi desenată o piramida, iar langă panou vor fi imagini cu fructe de toamnă. Pentru completarea 

piramidei, copii trebuie să raspundă la ghicitorile adersate, să caute imaginea care reprezintă 

răspunsul corect al ghicitorii și să-l lipească pe panou. Pentru baza piramidei, se vor adresa ghicitori 

pentru a obține 4 fructe de toamnă de culoare galbenă (măr galben, pară, gutuie, strugure galben), 

pentru următorul rând al piramidei se vor adresa ghicitori pentru a obține fructe care au gustul 

dulce-acrișor (măr, strugure, gutuie), pentru următorul rând se vor adresa ghicitori pentru a obține 

fructe de toamnă care au culoarea albastră (strugure albastru, prună), iar pentru vârful piramidei se 

va adresa o ghicitoare pentru a abține fructul de toamnă de la care mâncăm sâmburii (nuca). 

În încheierea activității, Ariciul Pipo felicită copiii pentru modul cum s-au descurcat, iar 

fructele, prietenii Prințului Merișor acceptă invitația la petrecere.  
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SOLOMON ANGELICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”BOGĂȚIILE TOAMNEI” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată „Să o ajutam pe Zâna Toamnă” 
GRUPA: mare 
CADRU DIDACTIC: Solomon Angelica  
 

SCENARIUL ZILEI 
 

La intrare în sala de grupă, copiii descoperă o machetă cu  Zâna Toamnă care stă la marginea 
unei păduri. Aceasta trebuie să treacă prin pădurea deasă pentru a putea ajunge la palat, unde este 
așteptată la Balul Frunzelor, dar îi este frică şi are nevoie de ajutor. Prin procedeul Mâna oarbă, copiii 
îşi aleg cate un ecuson (frunze și picături de ploaie). 

Ziua începe cu Întâlnirea de dimineaţă ,,Ce aș dori să dăruiască Zâna Toamnă?,,. În timpul 
acestei acestei activități copiii stau în cerc pe covor, împreună cu educatoarea, formând astfel ,,cercul 
magic”. Activitatea zilei continuă cu Salutul, copiii se vor saluta adresandu-și şi cateva cuvinte:,,Buna 
dimineaţa, Alexandru! Ma bucur că te revăd”. Un copil va număra câte fete și câți băieți prezenți 
sunt. Se vor identifica copiii absenți. 

În următoarea etapă a întâlnirii de dimineață (împartășirea) copiii vor povesti o întâmplare 
deosebită din experiența acestora. După ce și-au împărtășit experiențele, copiii vor completa 
„Calendarul naturii” cu: starea vremii și îmbrăcămintea corespunzatoare vremii de afara. 

Noutatea zilei: noi astăzi o sa o ajutăm pe Zâna Toamnă să treacă cu bine prin pădurea cea 
deasă, să treacă toate probele: vom sorta frunze, ne vom juca cu cuvinte formând propoziţii, le vom 
despărţi în silabe şi multe alte surprize.  

Activitatea zilei continuă cu activităţile de la centre (ALA I). Zâna Toamnă porneşte pe cărarea 
din pădure unde se întâlnește cu un lup. Pentru a-și putea continua drumul Zâna trebuie să treacă o 
proba, sarcinile probei fiind scrise pe frunza de lângă lup. Prin tranziţie ,,Bat din palme clap, clap, 
clap, Din picioare trap, trap, trap, Ne-n vartim, ne rasucim, Şi spre centre noi pornim,,.Voi explica 
sarcinile de la fiecare centru:  

 Artă : folosind pensula și acuarele vom picta pe folie de plastic „Bogățiile  toamnei”;  
 Stiinţă : frunze naturale ce trebuie sortate dupa forma si culoare;  
 Joc de rol preparare de  zacuscă pentru păpuși din bucati de legume naturale; 
 Construcții vor avea de realizat lădițe pentru fructele de toamna.  

Dupa ce toţi copiii îşi duc la sfarşit sarcinile, împreuna cu Zâna Toamnă vom face o vizită pe la 
centre pentru a vedea și aprecia rezultatele. 
Tranziție: Se interpretează cântecul: „Bate vântul frunzele”. 

Un copil va ajuta Zâna Toamnă să îşi continue drumul prin pădurea deasă; ajunsă în dreptul 
ursului acesta îi cere să treacă o probă, iar dacă o va trece poate să meargă mai departe în drumul 
său.A doua probă se află pe frunză cu numarul 2, pentru secvenţa ADE, jocul ,,Coşuleţul cu surprize,,. 
Copiii vor denumi cuvântul de pe jetonul extras, vor alcătui propoziţii, vor despărţi cuvântul în silabe 
numarând silabele şi aşezând oul la coșul care are cifra corespunzătoare numărului de silabe. 

După finalizarea jocului, Zâna îşi va continua drumul până la castel, dar nu are o rochiță 
potrivită pentru Balul Frunzelor așa că grupa de copii va  avea de  realizat prin mototolire și lipire 
frunze de toamnă, respectând paleta de culori caracteristică anotimpului. Tranziţia spre activitatea 
practică se realizează prin interpretarea cantecului ,,A, a, a, acum e toamnă, da!”. 
După ce le este demonstrat și explicat modul de lucru, copiii încep să lucreze, activitatea 
desfășurându-se pe un fundal muzical adecvat.  

Fericită ca a ajuns la castel, Zâna Toamnă le mulțumește copiilor dăruindu-le câte o coroniță 
cu frunze de toamnă și invitandu-i să danseze împreună cu ea la Balul Frunzelor.  
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NEAMȚU SORELA  

 
TEMA ACTIVITĂTII:  Descoperă Culorile Toamnei 
CLASA/GRUPA:   Mică B 
CADRU DIDACTIC: Sorela Neamțu 
UNITATEA SCOLARĂ:   Grădinița Questfield, Voluntari , Ilfov 
DESFASURAREA ACTIVITATII: 

Activitatea concurs a avut ca scop cultivarea dragostei pentru natură iar ca și obiective: 
 -dezvoltarea simțului estetic; 
- stimularea creativității 
-cultivarea dragostei pentru natură și pentru tóate eleméntele care intră in componența ei 
  Copiii grupei mici au realizat pomi, folosind “Culorile Toamnei”- roșu, galben, portocaliu, 
maro, verde, fiecare străduindu-se să realizeze cea mai frumoasa lucrare, știind că urmeaza să fie 
expuse în galería clasei. 
            Copiii au ales să realizeze pomi în culorile toamnei, după ce în urma perioadei de joacă afară 
au descoperit frunze de diferite dimensiuni si nuanțe interesante pe care le-au adunat și le-au adus in 
clasă pentru a putea fi observate mai bine. 

După alegerea de comun acord a activității concurs, copiilor le-au fost prezentate materialele 
necesare realizarii planșelor: hartie, pensule de diferite dimensiuni și cu diferite texturi, vopseluri, dar 
și tehnica de realizare.  

S-a discutat despre schimbarile care survin odata cu schimbarea anotimpului ( frunzele își 
schimba culoarea, cad, bate vântul, încep ploile) dar și despre fructele toamnei ( mere, pere, prune , 
struguri). 

Totodată, realizarea planșelor ne-a dat ocazia să exersăm trasarea de linii groase și subțiri, 
amestecarea culorilor și numararea de la 1 la 10. 
 Toți elevii au lucrat cu multă plăcere, atenție și cât de îngrijit  au putut ,știind că planșele lor urmau 
să fie expuse în galería clasei. Bucurati-vă de culorile  Toamnei! 
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SORICA ILEANA 

,RAPSODII DE TOAMNĂ 

Realizarea soluției de sare de bucătărie (saramura) pentru   prepararea murăturilor de către elevii din 
clasele  a VII-a A, B, C. 
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: SORICA ILEANA 
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.124, sector 5, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii din școala noastră au activități în online în prima parte a anului scolar 2020-2021. 
De  aceea fiecare elev  de clasa a VII-a  a realizat un proiect cu tema de mai sus. Elevii au realizat 
proiectul într-un document word sau o prezentare ppt. Etapele realizării acestei teme sunt: 
1. Realizarea soluției de sare de bucătărie numită saramură, din 25 grame de sare de bucătărie, care 
se va dizolva într-un litru de apă, ρ=1 kg/L; 
2. Calcularea concentrației soluției obținute, aplicând formula învățată la chimie 
3. Folosirea soluției obținute pentru obținerea murăturilor 
4. Prezentarea fotografiilor cu produsele obținute. 
5. Alegerea celui mai bun proiect/ celui mai original proiect. 
 
 
 

CASTRAVEȚI ÎN SARAMURĂ 
CONSTANTIN LUANA,  clasa a VII-a A 

 
 
 

 
Ingrediente 
 

• 3 kg de castraveți proaspeți 

• 3-4 rădăcini de hrean 

• 1 legătură de mărar cu flori 

• 10 căței de usturoiul 

• 3 L apă = 3kg apă (ρ= 1kg/L) 

• 3 linguri de sare= 75 g 

• boabe de pipe și de muștar 
 
 
Mod  de lucru 
 
Rădăcinile de hrean le curățăm și le tăiem fîșii. Curățăm usturoiul și trecem sub jet de apă florile de 
mărar. Așezăm pe fundul borcanului o floare de mărar, două fășii din rădăcina de hrean și 2-3 căței de 
usturoi. Așezăm un rînd de castraveți în borcan după care punem din nou floare de mărar, fîșii din 
rădăcini de hrean și usturoi. Eu am așezat castraveții în picioare și am mai pus un rând la orizontalaă 
Nu îi îndesați foarte tare, ca să încapă și suficient lichid. 
Pregătim saramura. Fierbem apa împreună cu sarea, dăm în clocot, apoi o dăm deoparte. Vom așeza 
borcanele pe lama unui cuțit ca sa nu pocnească ți vom turna cu atenție saramura în borcane. Le mai 
lasam câteva ore înainte să le capsăm, fiindcă va fi posibil să mai completăm cu saramură. Înfiletăm 
bine capacele și le păstrăm în cămară sau în beci, la loc întunecat și răcoros. 
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Concentrația saramurii folosite se calculează cu formula învățată la chimie: 
 c = md x100 / ms, 
md = masa sării de bucătărie, a substanței dizolvate 
ms = masa saramurii, a soluției 
md = 75g 
ms=md+mapă 
ms= 75g +3000g=3075g      
c= 75gx100/3075g 
c= 2,43% 
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STAMIN CRISTINA MANUELA ȘCOALA GIMNAZIAL 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Omida veselă” 
CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: Prof. Stamin Cristina Manuela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
  Activitatea a debutat cu prezentarea poveștii ”Omida mâncăcioasă” în imagini (PPT). S-au 
purtat discuții cu elevii cu privire la conținutul poveștii: care este personajul principal, ce a mâncat în 
fiecare zi, ce animal le place cel mai mult. 

 Elevii au avut de confecționat o omidă, folosindu-se de materiale din natură (frunze). Au 
colorat și decupat figura omizii, apoi au înfipt într-un băț desenul urmat de frunze, pentru a forma 
corpul acesteia. 

Fiecare a așezat frunzele așa cum a dorit, în funcție de mărimea, forma și culoarea acestora. 

 Produsele obținute au fost apreciate de către elevi, metoda ”turul galeriei”, fiecare 
argumentând de ce o anumită lucrare îi place mai mult. 

 În încheierea activității, elevii au audiat cântecul ”O galbenă omiduță” 
(https://www.youtube.com/watch?v=bT0loS9YN3E). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bT0loS9YN3E
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STAN  NICOLETA  LAURA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,COPACUL   TOAMNEI”  

CLASA  : I  

CADRU DIDACTIC: STAN  NICOLETA  LAURA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,IANCU  VĂCĂRESCU”, LOCALITATEA VĂCĂREȘTI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Luna  octombrie  a  sosit cu  copaci împodobiți cu  frunze în culori minunate. Iar noi, micii 
școlărei de clasa I, am vrut să  împrumutăm din magia  lor , așternând-o pe planșele noastre. Nu știm 
dacă am reușit. Veți aprecia din imaginile de mai jos. 
 Activitatea s-a desfășurat  în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice. Pentru început, 
elevii  au  admirat  tablouri  ale unor  pictori  celebri, care înfățișau  copaci în anotimpul toamna. 
Apoi, au fost prezentate materialele pe care elevii le  vor  utiliza pentru îndeplinirea  sarcinii :  
➢ Șervețele de  bucătărie 
➢ Un creion 
➢ Lipici 
➢ Plansă cu silueta  copacului 
➢ Acuarele, pahar cu apă, pensule. 

 Pentru început, s-a pictat  trunchiul  copacului. Iar pentru realizarea frunzelor din șervețele, 
elevii au vizionat un tutorial; apoi, ghidați îndeaproape de  mine, au început să  le confecționeze, 
folosind un creion pentru a le rula. Deja după a treia  frunză, erau specialiști ☺. A urmat lipirea 
frunzelor pentru a întregi copacul. 
 Următoarea  sarcină: pictarea  frunzelor din șervețele în culorile toamnei. Și pentru că am 
învățat litera ,,a”mic de  mână, au decorat lucrarea  cu  această literă(după ce s-au uscat culorile, 
bine-nțeles!).Toți au fost încântați de lucrările rezultate. 
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STATE ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAGIA TOAMNEI”- Proiect tematic 
 
CLASA: a V-a 
 
CADRU DIDACTIC: prof. STATE ANA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA, 
JUDEȚUL PRAHOVA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Argumentul proiectului: 

Toamna e anotimpul culorilor inedite. Ea pictează cu cele mai calde nuanțe copacii și viile, iar  
frunzele strălucesc la soare somnoroase. Culorile toamnei sunt fără egal, de la galbenul pal pînă la 
roșul de foc. Frumusețea ei nu a lăsat indiferent niciun suflet de artist, fie el poet, pictor sau 
compozitor. Acest spectacol al culorilor, această impresionantă dovadă de sensibilitate şi frumos este 
propice exprimării sensibilităţii creatoare, menirea noastră, a dascălilor, fiind de a dezvolta 
personalitatea elevilor prin frumosul existent în natură. 

 Să redăm, aşadar, bogăţia şi culorile toamnei prin  pictură, poezie şi texte literare, având 
toate în prim-plan imaginea feerică a toamnei. 

 
Scopul proiectului: 

• cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor; 

• stimularea creativității, a expresivității prin realizarea de creații literare şi plastic; 

• fructificarea unor experienţe personale pentru exprimarea unor idei,sentimente şi opinii; 
 
Obiectivele proiectului: 

• 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. 
 
Programul activităților: 

• Audiţii muzicale şi lirice cu tematică autumnală ; 

• Concurs cu tema: Recunoaşteţi titlul şi autorul,opera,compozitorul! 
 
Resurse: 

• Umane: elevii clasei a V-a 

• Materiale: coli albe, acuarele, pensule,creioane colorate,carioca 

• Temporale: 5-14 octombrie 
 

Produsul final: expoziție de creații literare şi plastice 
Evaluarea proiectului: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
 
Monitorizarea proiectului: 

• Dezvoltarea  spiritului competitiv precum și a simțului critic al elevilor; 

• Valorificarea imaginaţiei elevilor;  

• Completarea Portofoliilor personale ale copiilor cu lucrările realizate pe parcursul proiectului. 
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ȘTEF ANGELICA - AUGUSTA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Culorile și cântecul   toamnei 

CLASA a VIII-a 

CADRU DIDACTIC: Ștef Angelica - Augusta 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești/ structura Școala Gimnazială Nr. 2 Poieni 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Soarele vesel, deseori alungat de norii suri, și ademenitoarele arome ale acestei toamne ne-

au redat bucuria, ne-au picurat în suflete notele cântecului inconfundabil al toamnei.  

 Activitatea s-a deschis la data de 01.10. 2020, în acordurile lui Antonio Vivaldi și George 

Enescu. Elevii au ascultat „Lasă-mi toamnă...”, interpretat de Margareta Pâslaru, un cântec inspirat 

de versurile poetei Ana Blandiana, după care au fost invitați să indice titlul unei creații literare 

cunoscute, cu aceeași temă, și să recite versurile preferate. Au fost admirate câteva peisaje 

autumnale imortalizate cu ajutorul camerei de fotografiat și participanții la activitate au realizat 

planul activităților desfășurate de-a lungul celor 10 zile consacrate activității.  

 Elevii clasei a VIII-a au reușit să picure culoare și să dea farmec locului prin lucrările lor, 

observând notele melancolice, dar și frumusețea unică a toamnei. 

Între lucrările lor se află câteva creații lirice și în proză,  compoziții plastice care surprind 

culorile și cântecul unic al acestui anotimp. 

Cântec de toamnă... 
 

Ana Maria Gaic 
 

A sosit toamna melancolică, 
În caleașca-i simbolică, 

Vântul nărăvaș suflă cu putere, 
Parcă ar fi înțeles o durere. 

 
Cântecul eu ți-l ascult, 

De din veacuri, de demult, 
Trec cocori pe bolta-albastră, 

Pustiind inima noastră. 
 

În livada ruginie, 
Se coboară dintr-un nuc, 

Veverița cea zglobie, 
Păsările iar se duc. 
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STOICA ROXANA-DIANA  

TEMA ACTIVITĂȚII: Copacul Zânei Toamna 

GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Stoica Roxana-Diana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Nr. 256 
TEMA DE STUDIU: “Când, cum și de ce se intâmplă?” 
TEMA PROIECTULUI: “ Toamna cea bogată” 
SUBTEMA PROIECTULUI: “Comorile toamnei” 
TIPUL ACTIVITAȚII:  Formare de priceperi și deprinderi 
DOMENIUL ACTIVITĂȚII: Estetic și creativ  
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație plastică 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

• Scopul activității: 

 Consolidarea deprinderii tehnice de picurare cu ajutorul pipetei, realizând 

corespondențe  între diferite elemente de limbaj plastic, forme și obiecte din mediul 

inconjurător, precum și dezvoltarea cognitivă de exprimare creativă și apreciere pentru 

arte, încurajând auto-exprimarea și încrederea în sine. 

• Obiective operaționale: Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1- să lipească dischetele astfel încât să formeze coroana copacului, pe baza explicațiilor 

date; 

O2- să aplice culoarea pe suprafața dată cu ajutorul pipetei; 

O3-să evalueze lucrările pe baza criteriilor stabilite. 

 

Pentru desfășurarea activității sunt create condițiile necesare, precum așezarea mobilierului 
și pregătirea materialului didactic. Captarea atenției se realizează printr-o scurtă discuție despre 

toamnă, urmând apoi a se anunța scopul și obiectivele:,,Astăzi vom picta “ Copacul Zânei Toamna” 
prin tehnica de lucru numită picurare”. 

Educatoarea întoarce modelul către preșcolari și va purta o scurtă discuție asupra lui. Se va 

face intuirea materialului. Se explică si se demonstrează procedeele de lucru și criteriile de 

evaluare:Vom picta cu ajutorul pipetei, acest procedeu numindu-se picurare; Mai întâi vom lipi 

dischetele astfel încât să formăm coroana copacului; Se introduce pipeta în paharele cu apa colorată, 

apoi se picură pe foaie deasupra dischetelor lipite în prealabil ; Se repetă același lucru, obtinând alte 

picături de culoare pentru a realiza frunzele copacului. 

 Se vor executa exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii:“ Batem palmele usor, 

Batem palmele de zor 1-2, 1-2, faceți toți la fel ca noi, Închid pumnii și-i desfac, Degetelor fac pe  

plac,1-2, 1-2, faceți toți la fel ca noi.” 

La semnalul educatoarei, preșcolarii vor începe să lucreze. În timp ce copiii lucrează, 

educatoarea va da indicații cu vocea scăzută, va ajuta acolo unde este cazul.  
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Pe masură ce lucrările sunt terminate, ele sunt expuse pentru a putea fi văzute de preșcolari. 

Se vor afișa lucrările la panou pentru a le aprecia pe baza criteriilor stabilite. Se vor face aprecieri 

verbale asupra modului în care s-a lucrat și se vor acorda stimulente. 
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STOICA SILVIA 

NICOLAE FLORICA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, A venit toamna la noi!” 
GRUPA: Mare step-by-step 
CADRE DIDACTICE: Stoica Silvia/ Nicolae Florica 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,JUNIOR”- SLOBOZIA 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Integrată ALA I + DS( CM)+DEC(ED PLASTICĂ)+ALA II 
Scopul activității: stimularea curiozității, a activității de investigare a realității descoperind 
transformările din natură, cultivarea sentimentelor estetice, crearea unor stări  emoționale în 
contactul direct cu natura. 
Obiective operaționale: 

- să ,,citească”  imagini cu tranformările naturii în anotimpul toamna; 
- să recunoască  hainele de toamnă; 
- să sorteze frunze după criteriile: formă, mărime, culoare; 
- să observe dirijat aspecte din natură specifice acestui anotimp antrenând toți analizatorii; 
- să manifeste grijă față de mediul ambiant în perspectiva înțelegerii de necesitate a ocrotirii 

naturii; 
- să colecționeze materiale din natură în vederea folosirii la activitățile din grădiniță; 
- să compună în mod original spațiul plastic utilizând tehnica dactilopicturii; 
- să intoneze cântece, executând  mișcările sugerate de acestea. 

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația,activitatea practică, exercițiul, 
turul galeriei,expoziție de lucrări . 
Materiale didactice: imagini de toamnă, jetoane, planșete, acuarele, materiale din natură. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Lucrul pe centre de interes 
Observare în natură 
Realizarea lucrărilor 
Organizarea expoziției 
Audiție cântece de toamnă 
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SUCIU CLAUDIA ADELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: TOAMNA – JOC DE CULORI 
CLASA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC:  SUCIU CLAUDIA ADELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 Toamna este un anotimp al culorilor, al roadelor bogate, al visării. 
 Toamna este anotimpul în care fiecare frunză se pregăteşte pentru un mare spectacol, îşi 
îmbracă o haină nouă şi ne spune o poveste. Este povestea ei, unică şi alta, an de an. 
 În acest an şcolar, am ales să-i dedicăm Toamnei o zi specială şi împreună cu elevii clasei a III-
a A am încercat să surprindem în cuvinte şi imagini minunatul spectacol de culoare al toamnei. 
 În cadrul orei de limba română am şlefuit diamantul toamnei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Orele de abilităţi practice au debutat cu identificarea culorilor toamnei, apoi elevii au 

realizat diverse desene în care au folosit aceste culori. 

     

 

 

TOAMNA 

mândră bogată 

dăruind împărţind bucurând 

în arămiu. natura Îmbracă  

culoare 
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SULEA ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ARMONIE DE TOAMNĂ 
CLASA A V-A  

CADRU DIDACTIC: SULEA ANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Toamna a ajuns din nou pe meleagurile noastre, fiind sursă de inspiraţie, ca în fiecare an, 
pentru lucrările noastre. Frunzele colorate se lasă încet, aduse de un vântuleţ uşor suflat, iar codrii 
freamătă alături și râd în răsărit de soare. Se aşterne bruma.....  

Starea sufletească ce se desprinde din sărbătoriile tomnatice este bucuria pentru fructele 
pământului amestecată cu melancolia pentru vremea mohorâta. 

Foșnetul frunzelor căzute evocă culori vii pătimașe și au fost redate în colajele realizate de 
copii, din hârtie. 

Activitatea pe care am desfăşurat-o a dat posibilitatea copiilor să se exprime în mod artistic, 
îmbinând frumuseţea şi bogăţia toamnei cu muzica dulce, care o însoţeşte. 

Obiectivele urmărite au vizat:  
- dezvoltarea capacităţii de a înţelege frumosul; 
- cultivarea gustului estetic şi a sensibilităţii artistice;  
- dezvoltarea creativitătii şi expresivităţii elevilor;  
- stimularea potenţialului lor artistic şi creativ ; 
- dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor. 
Am proiectat  această activitate astfel încât elevii să-și dezvolte  propriul gust și interes 

pentru frumosul din natură și din viața socială, să formez personalități creatoare, cu o gândire 
fluentă, flexibilă și originală. La început, am pornit o discuție liberă despre valorile spirituale create de 
oameni de-a lungul veacurilor, despre noțiunea de artă, ce cuprinde arta (pictura, literatura, muzica). 
I-am rugat pe copii să-și aleagă varianta de valorificare a talentului artistic, prin desen, prin 
compunere literară sau creații proprii realizate din material sintetice: hârtie sau plastic. Copiii au ales 
hârtia. I-am observat și i-am sfătuit de câte ori este nevoie. Rezolvarea creativă a sarcinilor s-a 
desfășurat  într-o oră,  timp în care am asigurat o atmosferă ambientală specifică, cu cântece 
inspirate de toamnă. Au muncit și iată, ce au realizat! 
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SUȚĂ MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Toamna- cuvânt și culoare 
 CLASA: a IV-a  B 
CADRU DIDACTIC: Suță Maria  
 UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
ARGUMENT: Toamna este un anotimp plin de culoare și de poezie în același timp. Copiii se bucură de 
soarele blând, care le permite joaca pe afară, de roadele bogate ale acestui anotimp, de covorul 
foșnitor al frunzelor. Totul miroase a struguri , pere și a gutui aromate, aerul este mai tare și mai 
curat 
GRUP ȚINTĂ: clasa a IV-a B (18elevi) 
 SCOPUL PROIECTULUI: Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură; 
Cunoașterea schimbărilor apărute în natură la venirea toamnei. 
 OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 *Cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei;  
*Exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 
 *Stimularea competiției între elevi; 
 *Stimularea capacității creatoare a elevilor.  
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 
 Audierea unor poezii despre toamnă -octombrie 
Concurs de creație plastică cu tema: Toamna – Cuvânt și culoare  
RESURSE: 
 Umane: elevii clasei a IV-a  
Temporale: durata proiectului:  octombrie-noiembrie 2020/ Concursul 
-20.10.2020 
 Materiale: coli albe, acuarele, pensule, foarfece, aracet  , nasturi 
 PRODUSUL FINAL: expoziție de creații plastice 
 REZULTATE SCONTATE: 
 Participarea tuturor elevilor la activitate 
 Formarea și dezvoltarea capacității creatoare a elevilor  
Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor  
EVALUAREA PROIECTULUI Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome 
 Elevilor le-a fost adresată propunerea de a participa la un concurs de creație plastică care să redea 
toate culorile toamnei . 
 Elevii au avut de ales o temă din două propuse- 
1-Crizantema-decupat cercuri pentru floare,decupat frunze, tulpină, 
lipit, 
pictat 
2-Copacul din  nasturi- lipit nasturii sub formă de copac, 
-pictat nasturii 
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SZAKACS NADINA MARIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Simba şi Nala – o poveste despre prietenie, dragoste şi curaj 

CLASELE: a IV-a şi a V-a 

CADRU DIDACTIC: SZAKACS NADINA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: PALATUL COPIILOR ARAD 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ÎN CADRUL CENACLULUI LITERAR 
 
 
  
 Activitatea propriu-zisă a avut loc în cadrul cenaclului „Cuvinte magice” care a luat fiinţă la 

Cercul de cultură şi civilizaţie românească de la Palatul Copiilor Arad. Scopul a fost acela de a crea o 

poveste împreună şi am luat ca reper două personaje îndrăgite pe care le-au ales copiii: Simba şi 

Nala. Ideea activităţii ne-a venit în urma vizionării filmului şi am dorit să reconstruim povestea celor 

doi, să o plasăm în contemporaneitate şi să subliniem probleme actuale ale societăţii cum ar fi 

poluarea şi încălzirea globală, consecinţele acestora. 

 Obiectivele activităţii au fost următoarele: dezvoltarea creativităţii şi a vocabularului elevilor, 

sensibilizarea acestora prin subiectul propus şi activizarea elevilor prin abordarea unor problematici 

actuale cu care se confruntă societatea. 

Simba şi Nala – o poveste despre prietenie, dragoste şi curaj 

 

 Simba şi Nala locuiesc în junglă alături de părinţii lor. Aceştia hotărăsc să plece din sălbăticie 

pentru a studia şi aleg să vină la Palatul Copiilor din Arad. Această hotărâre au luat-o pentru a se 

instrui şi a cunoaşte oameni care să-i ajute la salvarea Planetei. 

 Ei se împrietenesc cu elevii de la palat şi împreună participă la activităţi de voluntariat care 

presupun ecologizarea, dar şi întâlniri cu oameni care pot lua decizii în ceea ce priveşte protejarea 

naturii, a animalelor şi a omenirii. 

 Simba şi Nala, alături de colegii lor sunt premiaţi de preşedinte pentru activităţile lor 

ecologice. În cadrul acestei festivităţi sunt invitaţi să participe împreună cu celelalte state la o 

întâlnire care vizează salvarea Planetei. 

 La marea întâlnire între state, aceştia se pun de acord să se ia de urgenţă măsuri pentru a 

preveni poluarea şi a stopa astfel încălzirea globală şi dispariţia unor specii. 

*** 

 Simba şi Nala îşi iau rămas bun de la colegii lor de la Palatul Copiilor din Arad şi se întorc în 

junglă deoarece acolo este mediul lor şi Simba trebuie să se ocupe de regatul pe care îl stăpâneşte. 

Această poveste este despre două fiinţe dragi – Simba şi Nala – o poveste despre prietenia care îi 

leagă, dragostea unul faţă de celălalt şi faţă de celelalte vieţuitoare şi curajul de a înfrunta orice 

greutăţi pentru a salva Planeta. 
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GĂSIM ÎN FIECARE ZI MOTIVE PENTRU A IUBI! 

 

Fotografia 1. Imaginea care ne-a inspirat 

 

Fotografia 2. Textul propriu-zis creat la cenaclu 

 

Fotografia 3. Concluzia textului şi un scurt motto 
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TANASĂ MARIA-CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Parada anotimpurilor 

CLASA/GRUPA: Clasa pregătitoare E 

CADRU DIDACTIC: Tanasă Maria-Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Demersul  didactic 
 
 

1.Se prezinta anul ca fiind un copac cu patru crengute.Fiecare crenguta reprezinta 
cate un anotimp ,fiind împodobit corespunzator.Aceasta lucrare este executata pe o foaie de 
polistiren cu acuarele,floricele de porumb,hartie glasata,hartie creponata,pasta corectoare. 
  Se amintesc semnele si caracteristicile fiecarui anotimp,copiii fiind solicitati prin 
intrebari. 

2.Copiii vor purta in piept cate o floricica pe care este scris numele fiecaruia, ei 
reprezentand anotimpurile si lunile anului.Se vor prezenta pe rand,versurile fiind grupate intr-o 
sceneta. 

3.Se anunta tema activitatii „Parada anotimpurilor”.Copiii vor fi grupati pe patru 
grupe, fiecare reprezentând câte un anotimp. 

4.Elevii sunt anuntati ca se organizeaza o competitie intre cele patru anotimpuri, 
evaluandu-se in final lucrarile pe care ei le realizeaza.Ei sunt anuntati cum sa foloseasca 
materialele pregatite din timp si asezate in plicuri,fiecare copil avand cate un plic,in care se 
gaseste o fisa de completat si instructiunile impreuna cu materialul necesar realizarii unei 
lucrari practice. 

5.Elevii , sub indrumarea cadrelor didactice vor realiza sarcinile din fisa de lucru. 
6.Se va stabili corectitudinea lucrarilor care  vor fi expuse pentru a putea fi analizate 

si clasificate cu ajutorul elevilor. 
              7. Se stabileste anotimpul castigator dar si locul II si locul III. 

Se fac aprecieri asupra desfasurarii activitatii. 
Se premiaza elevii, ei primind cate o bucata de tort.Tortul reprezinta anul, iar feliile 

cele 12 luni. Fiecare copil isi va alege felia de tort care poarta numele lunii in care s-a nascut. 
Pentru a evita discutiile se vor pregati doua sau trei torturi. 
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TODESCU DIANA IONELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Copacul în culorile Toamnei”  

CLASA/GRUPA: Pregătitoare ”Miguel de Cervantes” 

CADRU DIDACTIC: Todescu Diana Ionela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Profesor Mihai Dumitriu” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

La începutul activității din cadrul orei de Arte vizuale și Abilități practice am discutat despre 

anotimpul de toamnă și ce îi este specific. Captarea atenției a fost realizată printr-un bilet de la Zâna 

Toamnă care îi îndemna pe cei mici să îmbrace copacii săi, colorând straiele noi ale acestora în 

nuanțele specifice acestui anotimp. Ingredientele necesare pentru realizarea compoziției artistice au 

fost următoarele: o foaie albă A4, creion de contur, radieră, aracet, acuarele, pensoane, pahar cu 

apă, paste de diverse forme (scoică, cilindru, fundiță, melc, spirală etc.) , răbdare, imaginație și 

creativitate.  

Înainte de a da start activității, elevilor li s-au explicat etapele de lucru și li s-a expus lucrarea 

model. Fiind cu vârste cuprinse între 6-7 ani, lucrarea model a fost necesară pentru orientarea și 

sprijinirea elevilor în realizarea lucrării proprii. Mai întâi au conturat trunchiul și crengile copacului, 

apoi au trecut la pictarea acestuia. În timp ce au lăsat să se usuce copacul, au continuat să picteze 

fiecare pastă, folosind culorile care anunță prezența anotimpului de toamnă (roșu, portocaliu, 

galben, maro, verde închis). După ce au terminat de pictat “frunzele” copacului, le-au aplicat cu 

aracet în așa fel încât să ilustreze prin îmbrăcarea copacului anotimpul de toamnă. La finalul 

activității elevii au făcut schimb de lucrări cu colegul de bancă pentru a le evalua și aprecia.  

Această activitate de tip integrat le-a dezvoltat elevilor abilitățile de comunicare, de evaluare 

și abilitățile practice. De asemenea, elevii și-au reactivat cunoștințele despre mediul înconjurător în 

general și despre anotimpul de toamnă în particular, exprimându-și creativitatea și imaginația într-o 

compoziție artistică proprie. Elevii au învățat că pot realiza o lucrare plastică folosind și alt tip de 

materiale. Fiecare compoziție plastică a ilustrat o rapsodie de toamnă diferită și specială.  
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TOLEA CORINA 

FISA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂŢII : RAPSODII DE TOAMNÃ 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL “SIMION STOLNICU” COMARNIC 
CLASA: PREGĂTITOARE B 
CADRUL DIDACTIC: TOLEA CORINA 
GRUP ȚINTĂ: 15 ELEVI 
SCOP: 
· Educarea simțului estetic al elevilor și a respectului față de natură; 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă 
OBIECTIVE: 
- cunoașterea schimbărilor survenite în natura odată cu venirea toamnei; 
- stimularea curiozitǎţii pentru investigarea mediului înconjurător ; 
-realizarea unor corespondenţe intre culori, forme și obiecte din mediul înconjurǎtor; 
- exprimarea sentimentelor față de frumusețile și bogățiile toamnei; 
-stimularea expresivitǎţii și creativitǎţii artistice. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Interpretarea unor cântece de toamnă; 
Realizarea  unor tablouri, colaje  - tema toamna, 
FINALITATEA PROIECTULUI: 
 Realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate . 
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TOMA IOANA 

MISARCIU  LIDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Sărbătoarea DOVLEACULUI!” 
 GRUPA: Mare “Istetii” 
CADRU DIDACTIC: Prof. TOMA Ioana   si    MISARCIU  Lidia 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Gradinita cu P.P. Nr. 25  Iasi 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 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. 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 
realizat-o . O  activitate deosebit de frumoasa si interesanta desfășurată a fost Concursul de dovleci, 
in care copiii ajutati de parinti au realizat dovlecei deosebit de frumosi   În urma desfășurării acestui 
concurs au fost acordate diplome si premii constand in dulciuri.  
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TOMA MARIA-MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Ariciul” 
CLASA/GRUPA: Mijlocie C 

CADRU DIDACTIC: Toma Maria-Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Nr.185 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Se creează condițiile psiho-pedagogice necesare desfășurării activității: 
✓ Aerisirea sălii de grupă 
✓ Amenajarea spațiului de desfățurare a activității 
✓ Distribuirea materialului didactic 
✓ Introducerea copiilor în sala de grupă 

Pentru început port o discuție cu preșcolarii și îi intreb la ce se gândesc ei atunci când aud de 
anotimpul toamna, punând accentul pe culorile toamnei, roadele toamnei, semnele toamnei.  

Atrag atenția preșcolarilor printr-o discuție despre o întâmplare văzută de mine în timp ce 
mă plimbam cu bicicleta prin pădure. Un arici a trecut printr-un covoraș de frunze, iar frunzele s-au 
agățat de țepii lui.  

Intuirea materialului: copiii vor observa materialele primite (imagine cu un arici, frunze 
decupate, culori, lipici), vor spune ce reprezintă elementele și li se vor explica sarcinile pe care le au 
de realizat. De asemenea, se vor reactualiza cunoștințele de lipire, demonstrare și practicare pe 
elemente suplimentare. 

Se prezintă modelul realizat de educatoare pentru a fi analizat de către copii. Se va face 
analiza lui după următoarele criterii: 

✓ Ce reprezintă modelul? (un arici) 
✓ Ce se află pe țepii ariciului? (frunze din hârtie) 
✓ Ce culori au frunzele? (galben, portocaliu, maro, verde) 
Demonstrarea și explicarea. 

Se explică realizarea ariciului și se demonstrează operațiunea de lipire a frunzelor. 
✓ Se lipesc frunzele pe țepii ariciului 
✓ Se colorează corpul ariciului 
Prezentarea criteriilor de evaluare. 
✓ Corectitudinea fixării și lipirii frunzelor 
✓ Corectitudinea colorării corpului ariciului 
✓ Aspectul îngrijit al lucrării 
Executarea lucrării de către copii. 

Înainte de a se trece la executarea propriu-zisă a lucrării, fiecare copil va fi îndrumat, prin 
demonstrare, folosind procedeul conducerii mâinii în executarea mișcărilor de lipire. Se controlează 
munca copiilor și se dau îndrumări de la caz la caz.  

Lucrările finale sunt expuse pe tabla, in fata clasei pentru a fi evaluate de către colegi 
urmărindu-se criteriile următoare: finalizarea lucrării, corectitudinea, aspectul estetic, acuratețea. 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 380 

 

 

  

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

 381 

TOMA MARCICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “TOAMNA, UN CÂNTEC ȘI MAGIE DE CULOARE” 

GRUPA: COMBINATĂ (MARE) 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TOMA MARCICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI - STRUCTURA G.P.N. RĂCHITIȘU, JUD. 
BACĂU 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 “ Toamna cu-a ei frunte/Și cu galbenii conduri/A lăsat argint pe munte/Și cu rugina pe păduri.” 

George Topârceanu 
 

⚫ ARGUMENT 

Frumosul din natură, manifestat în culori 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 se armonizeze cu sensibilitatea - sensibilitate ce o regăsim la marii 

poeți din literatura română.  

 

⚫ SUBIECTUL: “COPACUL ÎN CULORILE TOAMNEI” (PICTURĂ) 

⚫ TIPUL  ACTIVITĂȚII: CONCURS 

⚫ SCOPUL PROIECTULUI: 

- Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a artei, stimularea curiozitățiipentru 

investigarea acesteia, gustul pentru lectură, creație plastică, muzică și dans. 

 

⚫ DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

După ce s-a observat natura în anotimpul de toamnă, cu focalizare pe culorile frunzelor din 

copaci, s-a recitat de către un copil poezia “TOAMNA”, de Lucia Muntean. Sub formă de surpriză s-a 

prezentat un “Tablou de toamnă” după care s-a purtat discuție. Au fost selectați copiii care doresc să 

picteze “COPACUL ÎN CULORILE TOAMNEI” iar restul grupei să picteze fructe și legume. S-a explicat că 

lucrările cele mai frumoase care respectă tehnica picturii în contur și liber vor fi premiate. În timpul 

executării temei s-a audiat fragmentul “TOAMNA” din “ANOTIMPURILE” de Antonio Vivaldi. 

La expirarea timpului de lucru lucrările au fost afișate și premiate după modul cum au fost 

executate. 
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TOMA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Jocul educativ utilizat in procesul instructiv-educativ la eleviii cu CES 

CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Toma Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu Neamt 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
Activitatea didactica debuteaza cu asigurarea conditiilor optime Pentre desfasurarea acestei,apoi 
urmeaza reactualizarea cunostintelor facand referire la activitatea desfasurata anterior si 
anume:”Alba ca zapada si cei sapte pitici".Le captez attention cu ajutorul unui cantec:”Am o casuta 
mica”,pe ritmurile caruia vor executa pasii de dans,apoi vor merge fiecare spre locul lui imitand 
mersul piticului.Informez elevii despre jocul didactic propus si le explic jocul,vom realiza jocul de 
proba,iar apoi vom desfasura impreuna jocul.Le solicit elevilor sa confectioneze o casuta din 
materiale reciclabile.Ulterior,le prezint o cutie  in care se afla o surpriza(foi de turta dulce,bombonele 
decorative,lamai, zahar),apoi le cer elevilor sa lucram impreuna pentru a obtine o casuta din turta 
dulce si limonada pe care le vor servi la finalul activitatii.Elevii primesc aprecieri verbale si 
recompense pentru efortul depus in timpul activitatii.Dupa strangerea materialelor didactice si 
incheierea activitatii, elevii vor aseza masa(fata de masa,servetele,pahare) si vor servi din casuta de 
turta dulce si vor bea din limonada facuta de ei. 
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TRĂNCAN ANA  

 
Tema Activității: Toamna în culoare 
Grupa: Pregătitoare  
Cadru didactic: Ana Trăncan  
Unitatea Școlara:  Școala“Questfield”, Voluntari IF 
Desfășurarea activității:  
OBIECTIVE 
- dezvoltarea şi stimularea creativitǎţii copiilor din clasa Pregătitoare; 
- stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 
- cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor şcolari; 
- relizarea unei expoziţii cu lucrǎrile participante la acest concurs. 
 
 Lecțiile de educație Estetică pot să ne poarte cu ușurință prin lumea frumosului și a culorilor,  
fie ca suntem în interior sau exterior. 

Împreună cu elevii am pășit liniștiți prin parcul școlii, printre brazi, arțari și alți arbori 
ornamentali observând culori și forme  

Privind  cerul, ne-am amintit cum toamna încep să apară tot felul de fenomene ale naturii –
ploaia, vântul  iar aerul devin mai rece parcă inspirat de culoarea gri-cenușie a cerului. Dar zilele cu 
soare blând ne aduc un albastru cristalin al cerului. 

Uitându-ne in jur am găsit culoare nu doar in frunzele copacilor ci și în florile de toamnă, care 
au mai adus un plus de inspirație. 

Întorcându-ne în clasa, conversația noastră a continuat  și împreună am descoperit cât de 
diverse sunt culorile. Ne-am amintit că paleta cromatică nu presupune doar roșu, galben și albastru ci  
în contextual toamnei presupune o multitudine de nuanțe, ce pot aduce  multă bucurie în sufletul 
oamnilor. 
 Inspirați de natură și bazându-ne pe creativitate am pornit la lucru și ne-am creat propria 
imagine a unei zile perfecte de toamnă. 
 Activitatea noastră s-a încheiat cu o frumoasă expoziție exterioara înconjurată de un décor 
specific de toamna,  celebrând  în același timp Halloween-ul, plin de culoare și bucuria purtării 
costumelor.  
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ȘTEFAN MARILENA 
PROIECT EDUCAŢIONAL ,, Carnavalul Toamnei" 
 
Ȋnv. Ștefan Marilena  
Şcoala Gimnazială ,,George Poboran „ 
 
 
Argument:  
    Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera 
educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, obiective clar definite, evaluări şi diseminări 
ale informaţiilor, menite să contureze profilurile culturale ale micilor şcolari, să deschidă porţi spre 
educaţia permanentă. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut 
indispensabilă). Rolul ȋnvăţătoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi ȋn acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinte necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să 
creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative.  Ȋn acest sens am propus elevilor activitatea 
extracuriculară “Carnavalul toamnei ” ȋn scopul stimulării capacităţilor creative, intelectuale şi 
afective ale acestora pe diferite activităţi.  
Resurse: 

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

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

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

Obiective specifice:  

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

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

• Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 
Beneficiari direcţi: şcolarii clasei pregătitoare  
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Conţinutul proiectului: 

Nr. 
crt. 

Activitate Loc de 
desfăşurare 

Termen Responsabil 

1 Să aflăm despre obiceiurile şi tradiţiile 
specifice toamnei.Cum se 
sărbătoresc? 

- prezentare imagini ppt. 
- confecţionare măşti 

Sala de clasă 1-2 
octombrie 
2020 

Ȋnv. Stefan 
Marilena  

2. Sculptare  dovleci Sala de clasă 5 oct.2020 
 

 

3 Carnavalul Toamnei: 
- parada  costumelor 
- ȋntreceri-concurs: „Culesul 

cartofilor”, „Nuca ȋn coş”, 
„Găseşte ce se potriveşte!”  

- realizarea de fotografii şi 
filmări 

- premierea   

Sala de clasă 
 
 
 

6- 
75octombrie 
2020 
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TUDOR MARINELA 

Tema activității : „Copilul Toamna”-colaj  
Clasa/Grupa :Mijlocie- „Buburuzelor„  
Cadru didactic :Profesor Înv.Prescolar-TUDOR MARINELA  
Unitatea școlară :Grădinta „Lumea Copiilor” Lupeni  
Desfăsurarea activitătii  
PROIECT DE ACTIVITATE  
DATA : 04.11.2020  
GRUPA MIJLOCIE : „BUBURUZELOR”  
PROFESOR : TUDOR MARINELA  
TEMA ANUALĂ:„CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? ”  
SUBTEMA:”TOAMNĂ, BINE AI VENIT !”  
TIPUL DE ACTIVITATE: DOS- "COPILUL TOAMNA”- consolidarea cunoștintelor dobândite  
FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE PRACTICĂ-COLAJ  
DURATA:25 minute  
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
-formarea priceperilor și deprinderilor de colorare şi de lipire a elementelor pentru  
obţinerea lucrării ;  
-educarea spiritului critic și autocritic, prin analiza lucrărilor,  
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  
-să intuiască corect materialele ;  
-să execute corect exercițiile de încălzire ale mâinilor ;  
-să utilizeze corect unelte simple pentru a realiza lucrări practice, exersând acțiunea de lipire ;  
-să păstreze permanent o pozțtie corectă la măsuțe ;  
-să participle la analiza lucrărilor.  
SARCINA DIDACTICĂ: să lipească frunzele în conturul dat.  
STRATEGII DIDACTICE:  
-METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația,observația,demonstratia, exercitiul,.  
-MATERIALE ȘI MIJLOACE: fișă de lucru, coșulețe cu frunze perforate, lipici, șervețele umede, 

creioane colorate, modelul educatoarei, stimulente. 
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TURCU VASILE 

TEMA ACTIVITĂȚII: BUCURIILE ȘI FRUMUSEȚILE TOAMNEI 

CLASA/GRUPA: CLASA a VI-a C 

CADRU DIDACTIC: PROF. TURCU VASILE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “REGINA MARIA” SIBIU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ESEU, LUCRĂRI DE ARTĂ PLASTICĂ: DESEN, PICTURĂ GRAFICĂ –“ 
BUCURIILE ȘI FRUMUSEȚILE TOAMNEI”. 
 

Bucuriile și frumusețile toamnei 

 

 

 Când prima frunză stacojie atinge cu blândețe solul umed, înseamnă că a venit toamna. 

 Iarba verde și catifelată de astă-vară se transformă într-un covor moale de frunze îngălbenite. 

Dacă te uiți atent, pe jos vezi câte o furnicuță mititică, încercând să-și facă ultimele provizii, la fel ca 

toate viețuitoarele, pentru că iarna grea și friguroasă se apropie. 

 Toamna ne aduce în dar, fructe și legume gustoase și hrănitoare: mere, pere, struguri prune 

și gutui amărui, dovleci, ardei și conopidă și câte și mai câte legume foarte gustoase și sănătoase. Le 

mănânci cu drag “cu ochii”, știind că ți le-au fost oferite de anotimpul îmbelșugat – toamna. 

 Sus în copaci, ascunși printre rămurele, puii păsărelelor perfecționează ultimele stiluri de 

zbor pregătindu-se pentru lungul drum, la locurile mai călduroase unde pot să se bucure, în 

continuare de o viață fericită. 

 Ploaia se revarsă peste frumoasa și vesela natură, oferindu-le tuturor viețuitoarelor adăpost 

în scorburile și în viziunile lor călduroase. Soarele, plictisit parcă, încearcă să se retragă mai repede 

decât ar trebui de pe bolta cerească. Norii voluptuoși, acoperă și ultimele raze ale “Măritului Astru”. 

 Păsările migratoare își întind bine aripile, călite toată vara, pentru lungul drum ce-l străbat în 

fiecare toamnă, până pe tărâmul însorit și călduros al sudului. Vor fi pregătite ca-n fiecare primăvară, 

să vină înapoi acasă, adică  odată cu strălucitoarea apariție a Astrului, la noi în țară. 

 Zăpada va acoperi în scurtă vreme covorul de frunze de un colorit purpuriu aparte, din 

frunzele căzute pe pământ sau din copacii răvășiți de vântul aspru și tăios de început de iarnă. 

 Splendida imagine de un colorit aparte ale pădurilor toamna și bucuriile datorate bogăției de 

bunuri, nu se vor risipi sau pierde niciodată, ci anual, după ce mai trecem prin celelalte sezoane sau 

anotimpuri anuale, din nou ne întoarcem la rapsodiile toamnei. 

 Și noi copiii, mai mult voioși sau melancolici câteodată, atunci când se pune problema căderii 

frunzelor, atunci când copacii rămân goi și pădurea pare tristă, parcă simțim și trăim această tristețe, 

- dar datorită multiplelor noastre activități, dinamicii firii noastre, căldurii spirituale și celei fizice, 

schimbăm parcă într-o clipită de ochi, starea atmosferei de melancolie, în una plină de viață la gândul 

că ploile toamnei se vor schimba destul de repede în fulgii care dansează într-un spectacol amețitor, 

la gândul că pădurile și pajiștile se vor transforma într-un peisaj curat, pur și alb ca laptele, peisaj care 

se va transforma din nou în unul plin de voioșia și bucuria copiilor de la involuntarul săniuș, cu omul 

de zăpadă, care se așterne pentru copii… numai și numai pentru copii, tocmai parcă să aline tristețea 

celor care regretă toamna. 

 Așa sunt toți copiii de pretutindeni, așa cum suntem și simțim și noi copiii de la Școala 

Gimnazială Regina Maria Sibiu, atunci când ne regăsim în spectacolul miraculos al Rapsodiilor 

toamnei. 
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 Dragi copii din țara întreagă, folosind acest prilej, și această fericită ocazie, primiți din partea 

copiilor din școala noastră - Regina Maria Sibiu, cele mai calde urări, multă sănătate, fericire și multe 

reușite pe plan școlar. 

     Până la o nouă ocazie,  

        Numai de bine! 

 

 

  

  

   
         Un gând curat din partea elevilor din clasa a VI-a C de la Școala Gimnazială Regina Maria Sibiu 
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ŢUŢUIANU IULIA 

TEMA  ACTIVITĂŢII: TOAMNĂ  AURIE 
CLASA : CLASA PREGĂTITOARE 
CADRU DIDACTIC: ÎNV. ŢUŢUIANU  IULIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,C. D. ARICESCU”, CÂMPULUNG MUSCEL 
 

RAPSODII DE TOAMNĂ 
 
 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Toamna a sosit în calea noastră cu un amurg de vară târzie. A aşternut covorul de legume şi 
fructe proaspete, a pictat iarba şi frunzele în culori stropite de brumă groasă.  ,,TOAMNĂ  AURIE” 
este tema activităţii desfăşurate împreună cu elevii clasei pregătitoare în această toamnă.                                                                                                                                                                          

 Elevii mei au adus toamna aurie în clasă, realizând lucrări foarte frumoase. Au desenat 
conturul mâinii, făcând trunchiul şi crengile copacilor, au colorat frunze in copăcei. Cu hârtie 
creponată au lipit pe desene alte frunze multicolore. În timpul activităţii, copiii şi-au amintit ce au 
învăţat la grădiniţă despre anotimpul toamna, cântece şi poezii învăţate cu doamna educatoare.  
 Ei au lucrat cu multă atenţie şi au fost foarte încântaţi că au reuşit să redea frumuseţea 
toamnei în culori.  
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UIFELEAN MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,STRUGURELECLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: UIFELEAN MARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINITA CU P.P. ARLECHINO DEJ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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UNGUREAN LOREDANA LUMINITA 

  FISA PROIECTULUI- 
RAPSODII DE TOAMNA 

CADRU DIDACTIC - UNGUREAN LOREDANA LUMINITA  
UNITATEA SCOLARA SCOALA GIMNAZIALA NR.27/G.P.P.NR.3 /TIMISOARA   
 Proiect tematic: „  Toamna în culori “ 
Tema anuală de studiu:” Când ,cum și de ce se întmplă? ”   
Tema zilei: Frunzele Toamnei  
Domeniul: Om și Societate  
Disciplina/categoria: Activitate practică-Lipire  
Tema: „ Coronița Zânei Toamna ”        
Scopul activităţii: realizarea unor lucrări originale prin tehnici specifice lipirii.   
Obiective operaţionale: 

• Să identifice materialele de pe măsuţe; 
• Să realizeze corect exerciţiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor; 
• Să lucreze curat și îngrijit. 

Strategii didactice: 
 Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
 Material didactic:  machetă , forma coronitei realizata din carton, lipici , frunzele realizate din hartie 

colorata ,  recompense  
• Forma de organizare: frontal, pe grupuri 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII   
Captarea atentiei  
Se va realiza prin prezența unei jucarii reprezentativa pentru tema .  
„Dragi copii, am venit la voi să cer ajutor. Astăzi m-a vizitat zâna Toamna si era forte trista deoarece 
toate coronițele acesteia si-au pierdut frunzele . Ce ați spune sa o ajutam noi sa le pună înapoi ? 
Anuntarea temei. „ Astăzi, dragi copii, veți lipi frunzele pe coronițe pentru a o ajuta pe zâna Toamna 
sa fie din nou fericita . ” Copiii vor denumi culorile pe care frunzele le au toamna. 
Prezentarea conţinutului și conducerea învățării 
Copiii vor veni pe scăunele, la o măsuță se vor așeza 4 copii.  
Intuirea materialului folosit: 
-Ce aveți voi pe măsuțe?( forma coronitei realizata din carton, lipici , frunzele realizate din hartie 
colorata) 
-Ce activitate vom desfășura cu aceste materiale? (activitate de lipire) 
Prezentarea şi analiza modelului: 
Voi analiza împreună cu copiii modelul cu ajutorul următorelor întrebări: 
-Ce culori au frunzele folosite?( Maro , Rosu ,Galben ) 
-Dar  cum am lipit eu aceste frunze ?Este acoperită întreaga suprafață a coronitei? ( da, lucrarea este 
curată) 
Obținerea performanței 
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: 
  Le voi arăta copiilor cum vom lipi: Luam cate o frunza in manute si cu ajutrul lipiciului o vom aseza 
pe coronita . Dupa ce prima frunza a fost lipita luam urmatoarea frunza si o lipim langa prima 
,urmand conturul coronitei pana ce coronita v-a fi in intregime acoperita cu frunze . 
Exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici a mâinii: 

    Aceste exerciții le vom efectua efectuand ceea ce spune doamna eucatoare :  
    ”Ploua pic , pic , pic , 
      Ploua si mai tare 
      Bate vantul , tare , tare  
      A iesit soarele! 
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Realizarea propriu-zisă a lucrării:  

  După efectuarea exercițiilor copiii voi da semnalul de începere a lucrului. În timp ce lipesc , eu voi 

supraveghea modul de lucru, voi da explicații individuale acolo unde este cazul, le voi reaminti să 

acopere in întregime coronița cu frunze, să lucreze curat și voi merge să scriu numele fiecăruia pe 

frunzulițele lipite de aceștia. 

   După ce timpul alocat picturii s-a scurs voi da semnalul de încetare a lucrului. 

Asigurarea feed-back-ului 
Voi relua temele activităților desfășurate adresând întrebări care să sintetizeze acțiunile: 
-„Care a fost tema zilei de astăzi?” 
-„Ce activități am desfășurat?” 
-„Ce materiale didactice am folosit?” 
-„Care a fost rezultatul muncii noastre?” 
Evaluarea  activității 
 Lucrările  realizate au fost lăsate pe măsuţe.  Copiii vor porni în şir unul după altul împreună cu 
educatoarea  să privească lucrările, să le prezinte  şi să le analizeze . 
- Ce lucrări aţi realizat? 
- Ce materiale aţi folosit? 
- Ați respectat indicațiile primite?  
Se vor lua în considerare următoarele criterii:  

• respectarea tehnicilor de lucru; 
• creativitatea şi originalitatea; 
• colaborarea cu ceilalţi copii; 
• finalizarea lucrării. 

     Voi face aprecieri colective și individuale referitoare la desfășurarea întregii activități. 
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UNGUREANU ANA 

RAPSODII DE TOAMNĂ 
TEMA ACTIVITĂŢII:Toamna în pădure 
CLASA :cls a III-a A 
CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar Ungureanu Ana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Oituz 
LOCALITATEA:Oituz  
JUDEŢUL Bacău 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
   Lecţia –concurs,a avut ca scop cultivarea dragostei pentru natură 
                 Obiective: 
-cultivarea dragostei pentru natură 
-dezvoltarea simţului estetic 
-dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual şi utilizarea lui în crearea de imagini şi obiecte 
proprii 
-stimularea imaginaţiei şi a creativităţii 
-atragerea elevilor în organizarea de activităţi extracurriculare 
              Elevii clasei a III –a A au realizat lucrări de colaj-pictură,folosind frunze din natură,decorănd 
lucrarea cu ajutorul liniei şi a punctului .Fiecare elev s-a străduit să realizeze  lucrarea cea mai 
frumoasă având în vedere faptul că urma să fie premiaţi. 
            Elevii au realizat lucrări proprii respectând cerinţele ,după prezentarea materialelor şi a 
modului de lucru.Având în vedrere că fiecare elev a realizat lucrarea în mod corect şi 
îngrijit,premierea a fost destul de dificilă.Cu toate acestea elevii au considerat că următorii elevi 
merită să ocupe : 
Premiul I –Pavel Sofia 
Premiul al II-lea-Juja Miruna 
Premiul  al III-lea-Dănilă Amalia 
Menţiune:Duduman Giulia,Oancea Maia,Şandru Maia 
 
 
După premiere ,lucrările elevilor au fost afişate în clasă.Aceştia au fost încântaţi de premii dorind să 
mai participe şi la alte concursuri tematice. 
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VALEA ANICA 

 TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,MISTERELE TOAMNEI,, 
 CLASA: a III-a A 
 CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar VALEA ANICA 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, jud. MUREȘ 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

ARGUMENT: 
 
          Când natura ne aduce un tablou mirific, în care culorile se luptă pentru supremaţie, nu poţi să 
nu aduci un omagiu toamnei. În acest superb anotimp, natura ne oferă bogățiile și frumusețile ei, 
frumuseți care trezesc în noi impulsul creativ. De ce să nu punem în valoare parfumul şi culoarile pe 
care toamna ni le oferă prin realizarea unor lucrări originale, lucrări prin care să valorificăm 
potenţialul creativ al copiilor preşcolari şi şcolari mici, sub îndrumarea harului nostru, cel al cadrelor 
didactice. Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa, educând totodată tinerele vlăstare 
spre a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi realiza creaţii artistice.  
            Perentru a sărbători cum se cuvine acest anotimp darnic, am propus elevilor o serie de 
activități.  
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
 

           •  Stimularea imaginației creatoare și consolidarea cunoștințelor despre toamnă; 

           •  Sensibilizarea copiilor în fața frumuseților naturii; 

           • Conștientizarea necesității consumului de fructe și legume, stil   de viață sănătos; 
  
ETAPE: 
 
          1. Activitatea de tip integrată, a debutat cu o audiție muzicală ,,Toamna- zână din poveștiˮ 
(M.M). 
          2. ,,Misterele toamneiˮ, discuții referitoare la anotimpul toamna, punând accent pe culorile 
toamnei, semnele toamnei, roadele toamnei, lucrări specifice acestui anotim. 
          3.ˮToamna în versuriˮ, crearea câtorva versuri despre anotimpul toamna- limba    română; 
          4. ˮGhici, ghicitoarea mea!ˮ, ghicitori despre anotimpul toamna. 
          5. ,,Toamnei multicolorăˮ, arte vizuale și abilități practice. 
          6. Expoziție de desene- activitatea s-a finalizat cu realizarea unei mini-expoziții cu lucrările 
realizate de copii. 
 
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Turul galeriei, expoziție, premierea lucrărilor deosebite, răsplătirea copiilor cu câte un măr. 
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VȂNCĂ ADINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, TOAMNA FRUMOASĂ  ȊN PAŞI DE DANS “ 

CLASA/GRUPA: CLASA A II-A / CLASA A III-A 

CADRU DIDACTIC: VȂNCĂ ADINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEŞTI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
„Dansul este un poem în care fiecare mişcare este un cuvȃnt”, Mata Hari 

 

Vine toamna... in pasi de dans! 

              Argument: Toamna este un anotimp plin de culoare ,farmec şi schimbare ! Este septembrie. 

Soarele mȃngȃie pǎmantul amorțit.Razele lui sunt din ce in ce mai palide. Marea de verdeațǎ se 
ȋngalbeneşte.Peste coroanele din foc ale copacilor ,adie vȃntul tomnatic,scuturȃnd frunzele 
multicolore oferind pǎmantului un covor pufos. 

     Dansul este o formǎ de activitate fizicǎ şi,ca orice alt tip de mişcare,are o mulțime de beneficii atȃt 
pentru fete cȃt şi pentru bǎieți,este una dintre cele mai distractive forme de activitate fizicǎ pe care 
le poate face copilul.El foloseşte constant şi echilibrat toate grupele de muşchi şi ajutǎ la tonifierea 
musculaturii şi la o creştere şi modelare armonioasǎ a corpului copilului.Unele forme de dans oferǎ şi 
o grațiozitate ȋn mişcǎrile copilului,ȋn plus,ȋn timpul dansului se formeazǎ şi se stimuleazǎ funcții 
importante implicate ȋn dezvoltarea fizicǎ a copilului ca : forța, echilibrul, coordonarea, flexibilitatea. 

     Copiii au probleme cu concentrarea,iar dansurile,prin antrenamente şi repetiții ȋi ajutǎ sǎ asculte 
de instrucțiunile oferite şi sǎ realizeze mişcǎrile pe rȃnd şi cu rǎbdare,ȋmbunǎtǎțindu-şi concentrarea. 

     Ȋn cadrul activitǎții ,, Toamna frumoasǎ ȋn paşi de dans “ ne-am propus sǎ facem mişcare, sǎ ne 
distrǎm şi sǎ ȋnvǎțǎm noi paşi de dans alǎturi de cei mici, dezvoltȃndu-le  ȋncrederea ȋn forțele proprii 
şi stima de sine! 

              Scopul: este ca cei mici sǎ-şi dezvolte creativitatea şi sǎ le umplem timpul cu ceva util şi 
frumos ! El are rolul de a scǎdea nivelul de anxietate al copiilor, pentru cǎ dansul este pȃnǎ la urmǎ şi 
un mod de descǎrcare psihologicǎ şi de comunicare a trǎirilor,prin limbaj nonverbal, un factor de 
destindere şi bunǎdispoziție. 

             Obiective urmǎrite:  

✓ Sǎ execute corect exerciții vizȃnd mişcarea diferitelor  segmente ale corpului; 

✓ Sǎ-şi consolideze deprinderile motrice de bazǎ: mers,alergare,sǎriturǎ; 

✓ Sǎ-şi dezvolte calitǎțile motrice: rezistența,ȋndemȃnarea; 

✓ Sǎ-şi manifeste ȋn timpul dansului atitudini de cooperare şi spirit de echipǎ; 
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✓ Sǎ-şi dezvolte calitǎțile individuale,muşchii şi coordonarea vizualǎ a mişcǎrilor mȃinilor şi 
picioarelor; 

✓ Sǎ-şi dezvolte ȋncrederea ȋn sine. 

      

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

406 
 

 

     

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

407 
 

VĂSII ȘTEFANIA FLORENTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna” 

CLASA: a II-a Step by Step 

CADRU DIDACTIC: Văsii Ștefania Florentina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Focṣani 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Activitatea transdisciplinară s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a avut ca obiective 
cultivarea imaginației elevilor și încurajarea creativității în domeniul literar precum și stimularea 
potențialului artistic prin aplicarea unor tehnici specifice artelor vizuale și abilităților practice. 
 În prima zi, am pornit  prin a le capta atenția  cu  prezentarea unor  imagini specifice 
anotimpului toamna și  purtarea unor  discuții despre schimbările ce au loc în această perioadă. Apoi, 
pe baza textului „Toamna dintâi”, după E. Caldwell elevii au citit, au identificat cuvintele noi, pe care 
le-au integrat în enunțuri, au răspuns la întrebări pe baza textului și au realizat un desen 
reprezentativ. Activitatea a continuat cu realizarea unor lucrări în cadrul orelor de arte vizuale și 
abilități practice din frunze de toamnă,  pe diferite teme și folosind diverse tehnici, precum copăcei 
prin imprimarea frunzelor, coronița toamnei, ariciul pe frunze în tonuri de gri, rochița toamnei, 
colorare frunze în culorile toamnei.  
 În ziua următoare, pe baza aceluiași text am lucrat diferite exerciții, am despărțit cuvinte în 
silabe, iar din silabe date am compus cuvinte noi, am răspuns la întrebări formulate de copii folosind 
metoda „Explozia stelară”. Am încheiat activitatea cu un cvintet legat de anotimpul toamna și un 
cântecel –„Acum e toamnă,da!”. 
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VASILE RAMONA SORINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Întâlnire cu toamna” 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Vasile Ramona Sorina 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Gradinita Școala Primară Questfield 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

          Activitatea aleasă face parte din domeniul estetic și creativ, având ca scop identificarea, 

stimularea și valorificarea potențialului creativ al copiilor, prin realizarea unor 

colaje folosind materiale din natură. 

          Toamna a venit cu pași repezi și a lăsat în urmă zilele călduroase de vară. Copiii grupei mijlocii 

a Școlii Primare Questfield, văzând de la fereastra clasei tabloul pictat de Zâna Toamnă, au 

fost ademeniți de strălucirea frunzelor ce aduceau a monede de aur și au hotărât să iasă afară pentru 

a observa mai îndeaproape schimbările aduse de aceasta. Fiind fermecați de culorile frunzelor, au 

decis să redea frumusețea anotimpului toamna pe o coală de hârtie.  

Copiii au împrumutat frunze și crenguțe din covorul foșnitor care a 

acoperit pământul ud și au realizat lucrări minunate care reprezintă copacul lor preferat 

din curtea școlii. La final, a avut loc o expoziție unde s-au putut admira toate lucrările. 
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VESA CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Covor de frunze 
GRUPA: mijlocie 
CADRU DIDACTIC: Vesa Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit nr. 45 Oradea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Anotimpul toamna fascinează prin bogăția de culori și nuanțe care ne înconjoară și care a inspirat 
deopotrivă poeți și pictori. Activitatea propusă este o activitate integrată, la nivel de domenii 
experiențiale și include observarea covorului de frunze cu care Zâna Toamna a acoperit pământul, 
precum și pictarea prin tehnica ștampilării a unui covor de frunze original, folosind culori specifice 
anotimpului toamna.  

Prima parte a activității s-a desfășurat în curtea grădiniței, unde copiii s-au bucurat de vremea 
bună și au observat mulțimea de frunze frumos colorate, de forme și mărimi diferite. Au învățat că 
frunzele vor încălzi pământul pe timpul iernii și au avut posibilitatea de a-și alege câteva pentru 
activitatea de pictură care a urmat. 

După ce ne-am întors în sala de grupă, copiii s-au așezat la măsuțele de lucru, având pregătite 
materialele didactice necesare activității de pictură prin ștampilare: frunze naturale, acuarele, 
pensule, foi albe, șervețele. Scopul acestei activități a fost consolidarea priceperii şi deprinderii de a 
reda pete de culoare pe o suprafață dată, folosind tehnica ștampilării, precum și dezvoltarea atenției 
și îndemânării. Ca și metode și procedee am utilizat conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, 
exerciţiul, munca independentă. 

După intuirea planșei de lucru și a materialelor, s-au parcurs etapele specifice unei activități 
artistico-plastice: explicarea modului de lucru și demonstrația model, efectuarea unor exerciții 
pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii și executarea independentă a lucrărilor. Redau mai jos 
poezia preferată pentru încălzirea mâinilor: 

Plouă, plouă neîncetat, 
Cu vârful degetelor bat! 
Degetele-mi sunt petale, 
Le deschid ca pe o floare! 
Mâna lebădă o fac, 
Care dă mereu din cap! 
Pe parcursul executării independente a lucrărilor, am supravegheat activitatea copiilor, dând 

indicaţii şi îndrumări unde a fost cazul. Am insistat asupra culorilor specifice frunzelor în anotimpul 
toamna: galben, portocaliu, maro, ruginiu. De asemenea, am urmărit  modul în care copiii și-au 
menținut o poziţie corectă la masa de lucru, precum şi păstrarea curăţeniei.  

Evaluarea performanţei s-a realizat prin metoda ,,Turul galeriei”, lucrările copiilor fiind expuse pe 
un panou ca la o adevărată galerie de artă. Fiecare copil a avut sarcina să-şi aprecieze propria lucrare, 
precum şi lucrările colegilor. Pentru jurizarea lucrărilor, am prezentat criteriile de evaluare: utilizarea 
corectă a tehnicii picturii prin ștampilare, respectarea sarcinilor de lucru, acurateţea lucrărilor, dar și 
originalitatea. Copiii s-au bucurat de aprecieri cu privire la activitatea desfășurată și au primit 
recompense sub formă de diplome. 

Activitatea s-a încheiat prin intonarea cântecului ,,Acum e toamnă, da!”: 
A, a, a, acum e toamnă, da! 
Frunza-n codru-ngălbenește, 
Iarba-n câmp se veștejește, 
A, a, a acum e toamnă da! 
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VESA ILIE 

TEMA ACTIVITĂȚII: Animale sălbatice (colaj cu frunze de toamnă) 
CLASA: pregătitoare B 
CADRU DIDACTIC: Vesa Ilie 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național Onisifor Ghibu – Oradea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Știind dragostea copiilor pentru animale, am proiectat o lecție de arte vizuale și abilități 
practice în care am realizat imagini ale unor animale într-un colaj cu frunze de toamnă. În lecția 
prezentată am integrat mai multe discipline: comunicare în limba română, matematică și explorarea 
mediului, dezvoltare personală, precum și muzică și mișcare.  

Lecția a debutat cu o discuție despre ce se întâmplă cu viețuitoarele toamna; despre tipurile 
de plante: foioase și nefoioase; despre legăturile dintre plante și animale. Pentru realizarea colajului 
am pregătit planșe de lucru cu animale, pe care le-am descoperit prin intermediul unor ghicitori:  
 
Nu e vulpe, da-i roşcată, 
În pădure ziua toată 
Ronţăie doar miez de nuci, 
Con de brad şi-alune dulci. 
– Cine sare printre ramuri? 
Mă întreabă o fetiţă, 
Cu nuci multe în rochiţă. 
Îi răspund:  O… ( VEVERIȚĂ). 
 
E rotund și mic: o minge, 
Însă cine îl atinge 
Îl înțeapă. Cine-i??? Ghici! 
E prietenul… (ARICI). 
 
Numele mereu îşi cântă 
Colo, într-un vârf de nuc. 
Trist, pe-o creangă tot cuvântă, 
Că e singur, că e… (CUC). 
 
Este rege fioros, 
Toţi pleacă capul în jos. 
Unii fug-nevoie mare, 
De apare pe cărare! (LEUL). 
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 Elevii, și chiar părinții, au fost implicați în reușita acestei activități prin faptul că au adunat și 
au adus la școală frunze uscate pe care le-au folosit la realizarea colajului. Fiecare copil și-a ales o 
imagine din cele patru prezentate, iar după intuirea planșelor model, lecția și-a urmat cursul firesc al 
unei lecții de Arte vizuale și abilități practice. Explicarea modului de lucru și demonstrația model au 
arătat elevilor etapele care trebuie parcurse: colorarea animalului utilizând culorile potrivite și lipirea 
frunzelor uscate pe suprafața dată. Am pregătit mușchii mâinii prin exerciții de încălzire: Boboc-
Floare, Morișca, Aruncăm steluțe, Cântăm la pian, Spălăm rufe.  

Pe parcursul executării independente a lucrărilor de către elevi, am urmărit activitatea, prin 
îndrumări și ajutor unde a fost cazul, respectând ritmul de lucru al fiecăruia. În această etapă a 
intervenit imaginația și creativitatea copiilor, în funcție de culorile și aspectul frunzelor adunate. Am 
remarcat bogăția culorilor și nuanțelor, precum și varietatea compozițiilor realizate.  

Evaluarea colajelor s-a realizat prin metoda Turul galeriei, în funcție de următoarele criterii: 
respectarea cerințelor legate de modul de realizare, aspectul îngrijit, dar și originalitatea lucrării. 
Elevii au învățat să-și aprecieze propria lucrare, dar și lucrările colegilor, exersând astfel abilități de 
evaluare și autoevaluare. De asemenea, au propus și alte animale care ar putea fi ,,decorate” cu 
frunze: fluturași, libelule, bufnițe, șoricei, puișori sau vulpi. Având în vedere succesul de care s-a 
bucurat această activitate, cu siguranță voi ține cont de propunerile elevilor. 
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VICOVAN DIANA VERONICA 

Tema activității: ,,Pădurea ,Toamna’’  
Mijloc de realizare: drumeție, observare, jocuri de mişcare în pădure, colectare material din natură   
Clasa/ Grupa:  Mijlocie „Buburuzele” 
Cadru didactic: Vicovan Diana Veronica 
Unitatea: Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Gura Humorului 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: S-au avut în vederea următoarele aspecte: 
 
Scopul activității: familiarizarea copiilor cu schimbările apărute în natură/ pădure, odată cu venirea 
toamnei; formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a mediului înconjurător, în 
vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 
 
OBIECTIVE: 
-să observe schimbările din natură specifice anotimpului toamna; 
-să interpreteze cântece de toamnă; 
-să recite poezii specifice anotimpului toamna; 
-să colecteze frunze, ghinde, castane, beţişoare  etc pentru a le folosi în activitatea de la grădiniţă; 
-să desfăşoare jocuri de mişcare în pădure, bucurându-se de soarele toamnei, aer curat, în vederea 
călirii organismului şi păstrării sănătăţii; 
-să contribuie la păstrarea unui mediu sănătos şi curat prin  ecologizarea spaţiului; 
-să manifeste o atitudine adecvată faţă de pădure, descifrându-i tainele şi frumuseţile  
 
RESURSE UMANE: 
- 2 cadre didactice; 
-preşcolarii din grupa mijlocie „Buburuzele” . 
 
EVALUARE: 
- fotografii, schimb de impresii și păreri între preșcolari și cadrele didactice, publicarea în mediul 
online, material informativ pentru exemplul de bună practică. 
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VÎNATORU JULIETA 

Tema Activității: Toamna ca o Zână 

Grupa: Clasa I a A  

Cadru didactic: Vînatoru Julieta 

Unitatea Școlara:  Școala “Questfield”, Voluntari IF 

Desfășurarea activității: 

Activitatea  elevilor din clasa I  a debutat cu  o plimbare în perimetrul școlii, unde copiii au 
putut admira și observa culorile toamnei. Folosindu-se de simțuri, elevilor li s-a cerut să priveasca, să 
asculte, să atingă , să miroasă și cu ochii închiși să încerce să descrie ce simt referitor la ceea ce este 
în jurul lor -  frunze, copaci, iarbă sau alte elemente  naturale, pentru a creea acea stare de wellbeing  
de care avem atâta nevoie fiecare dintre noi în aceste vremuri. 

 
Reîntorsi în clasa , elevii au avut ocazia să asculte câteva poezii,  citite de învățatoare și apoi 

fiecare și-a ales una dintre ele. La cererea doamnei învățătoare 
 
Dintre poeziile alese menționăm: “Toamna” de Lucia Muntean, “Frunza”, “Vânt de toamnă” 

de M. Lovin, “Ploaia” de Oltea Paraschiv, “Ploaie de toamna “ de Vali Slavu, “Toamna târzie” de 
Monica Tomescu, “Mărul” de Ilie I. Mirea și clasica “Toamna” de Demostene Botez. 

 
Pe parcursul a două zile elevii au avut ocazia să își aleagă între a citi  sau memora poezia 

preferată și apoi de a prezenta în fața clasei alegerea lor, bineinteles folosindu-se de tehinicile 
expresive de redare a unei poezii. 

 
Alte sarcini parcurse de elevi au fost transcrierea sau compunerea unor fragmente de poezie 

pe frunze, pe care le-au colorat, decupat si apoi lipit într-un colaj ce a format rochia Zânei Toamna.  
 
Obiectivele urmărite au fost: 
-  să memoreze, să citească  cursiv poeziile propuse 
- să recite expresiv poeziile propuse 
-  să selecteze cuvinte sau strofe favorite pe  care să le transcrie/ scrie în conturul frunzei 
- să coloreze și să decupeze în contur 
- sî creeze rochia Zânei Toamna 

 
La finalul activității copii au expus colajul pe holul școlii  într-o expoziție comună de lucrări a 

tuturor claselor din școală, explicând prin  doi reprezentanți proiectul  despre ce  înseamnă Toamna 
pentru ei. Îndemnul lor final a fost :  

 
“Bucurați-vă de magia Zânei Toamna!” 
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VIȘAN CRISTINA-ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: "TOAMNA- O SARBATOARE DE CULORI"  

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE B 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘC. VIȘAN CRISTINA-ANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "G.E. PALADE" PLOIEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
 Tema "Toamna - o sarbatoare de culori"  a fost ocazia prin care copiii și-au consolidat 
unele informații despre anotimpul toamna. 
 Prin  activitățile desfășurate am  urmărit și dezvoltarea spiritului de colaborare între toți 
preșcolarii grupei, lucrul în echipă și sporirea interesului pentru fenomenele naturii.  

 
 Exemplu de bună practică în desfășurarea activităților de învățare: 
 
 
1. Titlul activității: "Toamna- o sarbatoare de culori" 
2. Grupul țintă:  Grupa Mare "B"  (la activități au participat 20 de preșcolari). 
 
3. Activități desfășurate: 
 
ADE: DLC,DȘ, DEC, DOS, DPM 
 
a. Observarea unui coș cu legume si fructe; 
b. Memorizarea poeziei "Toamna"de Mircea Micu; 
c. Realizarea unui moment de muzică și mișcare cu ajutorul cântecelor specifice 

anotimpului toamna; 
d. Pictarea unui tablou de toamna; 
e. Vânătoarea de "frunze". 

 
4. Locul: sala de grupa si curtea gradinitei; 
 
5. Scurtă descriere a activităților: 

 
 Pentru început, la DȘ, copiii au putut observa un coș cu fructe si legume și au purtat o 
discuție pe tema aceasta cu educatoarea. Încadrul DLC,  preșcolarii au memorat poezia 
"Toamna"de Mircea Micu. 
 La domeniile DEC, DOS și DPM, au fost  integrate diverse activități , începând  cu 
ascultarea unor cântece de toamna , însoțite de mișcări specifice. Am continuat apoi prin pictarea 
unui tablou de toamna. Cu o zi inainte de  activitate, educatoarea  le-a solicitat părinților să 
culeaga si sa puna la presat, impreuna cu copiii, frunze de toamna.  

 La sfârșit, educatoarea a organizat pentru copii o vântătoare de frunze în curtea 
grădiniței. 

Copiii au primit coșuri în care să strângă frunzele si au descoperit ascunse prin iarba si cateva 
fructe de toamana pentru ca jocul să fie mai distractiv.  
 Cea mai mare bucurie a fost însă să observăm cum copiii au colaborat și s-au ajutat 
reciproc, dovedind încă o dată că dacă sunt îndrumați spre valori corecte moral, ajung să deprindă 
și să pună în practică instinctiv, BUNE PRACTICI! 
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GRUPA MARE B / PROF. ÎNV. PREȘC. VIȘAN CRISTINA-ANA / ȘCOALA GIMNAZIALĂ "G.E. PALADE" 

PLOIEȘTI 
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ZECHERU IULIA 

TEMA ACTIVITĂȚII:  ”TOAMNA LA FERMA” 
CLASA: GRUPA MIJLOCIE – 4-5 ani 
CADRU DIDACTIC: Zecheru Iulia 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  GRĂDINIȚA –ȘCOALA PRIMARĂ QUESTFIELD  - Voluntari Ilfov 
DESFĂȘURAREA ACTIVITAȚII: 
 Activitățile dedicate anotimpului toamna s-au desfășurat în săptămâna 19 -23 octombrie 2020, la 
nivelul mai multor discipline/arii curriculare: 
1) C.L.R. 
- Discutie libera despre anotimpul toamna pe baza unor intrebari prestabilite: Ce fructe si legume de 
toamna cunoasteti? Ce fructi si legume de toamna va plac? Ce va place cel mai mult toamna?  
-  Ascultarea unor cantece despre toamna.  
 - Ritm si rima legume de toamna: ascultarea unor poezii de toamna si identificarea rimei.  
2) M.E.M. 
- formarea multimilor de obiecte la fel: gruparea obiectelor la fel in randuri – gradina de legume de 
toamna  
- numerele 1 -5 si asocierea numar obiect  
3) A.V.A.P 
Realizarea unei compoziții folosind tehnici multiple: taiere, lipire, pictare, colaj cu materiale multiple 
– realizarea unei ferme 3D cu o gradina de legume de toamna, 
4) M.M.-Învățarea și reproducerea în colectiv a cântecului ” Toamna”; 
5) D.P.  – dezvoltarea atentiei, imaginatiei precum si dezvoltarea motricitatii fine si grosiere.  
Descrierea activitatii: 
Copiii au realizat ca proiect individual o gradina de legume de toamna la ferma. Au folosit o cutie de 
carton pe care au compartimentat-o si au creat, folosind diverse tehnici, parcele pentru legumele de 
toamna. Prin taiere si lipire au construit o parcela de dovleci si o gradina cu rosii, morcovi, vinete si 
cartofi. Pentru reprezentarea parcelelor au folosit tehnica de pictura cu sare si orez. Ferma a fost 
completata cu zone pentru diverse animale, realizate prin decupare si lipire pe betigase de lemn.  
Scopul activitatii a fost insusirea cunostintelor despre legume de toamna precum si dezvoltarea 
atentiei, imaginatiei si a motricitatii fine si grosiere.  
Prin activitățile desfășurate s-a urmărit formarea competențelor specifice diverselor 
discipline de învățământ. 
 Cu lucrările realizate de copii s-au organizat expoziții în clasă, apoi acestea au fost atasate 
portofoliilor personale. 
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ZUBCU ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mărul delicios- DEC 

CLASA/GRUPA: GRUPA MICA 

CADRU DIDACTIC: EDUC. ZUBCU ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP. 36 TIMIȘOARA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Pentru această activitate avem nevoie de următoarele materiale: 

- Șablon 

- Acuarele 

- Pensulă 

- Pahar cu apă 

Anunţarea temei se face direct, prezentarea obiectivelor  pe înţelesul copiilor. 

Plan de întrebări: Ce v-am pregătit pe măsuţe? 

Pe ce vom picta şi cu ce? De ce avem nevoie pentru a picta?(de acuarele, apă)  

-Reactualizarea cunoştinţelor:  Ce formă şi ce culoare are  mărul? -Explicaţia şi demonstraţia-înmoi 

degetul arătător , de la mâna cu care scriu, în apă şi apoi în culoarea cu care vreau să colorez - mărul. 

Pun degetul pe desen şi colorez mergând pe contur, dacă este nevoie mai iau culoare până când  am 

acoperit toată suprafaţa. Apoi cu ajutorul apei şi a şerveţelului se şterg pe deget, pentru a lua 

culoarea verde  pentru frunza si maro pentru codita.  

-Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii(cântecul Degeţelele). 

Cântecul degeţelelor 

  Degetul mare pleacă la plimbare 

 Arătătorul duce bastonul  

  Mijlociul duce pardesiul  

  Inelarul duce geamantanul   

  Iar degetul mic, pentru că e mic,duce un covrig.(vezi şi fişa model) 

Prezentarea planşei model 

Nume, prenume: 

Grupa Mică ,,A” 
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MĂRUL DELICIOS – DEC 

- Pictează mărul cu roșu, iar frunzele acestuia cu verde. 

- De ce este sănătos să mâncăm mere? 
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BOGZĂ DANIELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Activitate cu hârtia.Subiect-,,Mărul” 

CLASA:Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Bogză Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala gimnazială nr.46, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Se prezintă elevilor o imagine cu mai multe fructe și legume. Ei vor trebui să coloreze  pe fișa lor doar 
fructele. Se poartă apoi o discuție: 
,,Voi știți ce înseamnă rumen?Cine mai poate fi rumen? 
,,Un cozonac poate fi rumen?Unde se rumenește cozonacul?” 
,,Dar mărul, când și unde se rumenește?” 
Vor încercui fructul care copt e rumen și gustos, adică mărul. 

Tot pe fișă au de încercuit imaginea anotimpului în care se coc merele.Se concluzionează :,,Merele se 

coc toamna.” 

Le prezint pe tabla smart Povestea mărului  video :,,Vă voi spune povestea mea.În primul rând fac 

parte dintr-o familie numeroasă, cea a fructelor.În al doilea rând, medicul recomandă ca în fiecare zi 

să mănânci un măr.Sunt frumos, sunt delicios și ați spune că sunt bun de mâncat. Dar, nu uitați că 

trebuie să fiu și curat, așa că spălați-mă înainte de a mă consuma.Priviți ce puternic sunt! Știți de 

ce?Pentru că sunt plin de vitamine și am multă energie, pe care abia aștept să vi le dăruiesc și 

vouă.La sfârșit vă sfătuiesc să transformați o zi a săptămânii în,, Ziua fructelor”  în care să vă bucurați 

de gustul delicios al acestora atât de sănătoase.”Se trag câteva concluzii despre măr,  în urma 

vizionării filmulețului. 

Se anunță copiii că vor realiza un măr rumen. Se vor prezenta  materiale de lucru,tehnica ruperii 

libere a hârtiei și etapele realizării mărului. Elevii lucrează individual sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

La sfârșitul orei se va realiza o mini expoziție . 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

428 
 

 

         

 

 

             

 

 

 

 

 

 



   Rapsodii de toamnă                       ISSN 2501-1170 

 

429 
 

GHENEA IONELA ALINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “BUCURIILE TOAMNEI” 

CLASA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Prof. învăţământ primar, Ghenea Ionela Alina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Produleşti 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfăşurat atât în sala de clasă cât şi în curtea şcolii, în perioada 05-09 

octombrie 2020. 

Disciplinele în cadrul cărora am desfăşurat activitatea  au fost: 

➢ Limba şi literatura română 

➢ Arte vizuale şi abilităţi practice 

➢ Joc şi mişcare 

Elevii au fost încântaţi şi receptivi deoarece activitatea a fost aleasă de ei iar atmosfera a fost 

una interactivă, moment dorit de copii. Elevii au scris poezii despre toamnă, au realizat desene 

specifice, au realizat colaje cu umbrela toamnei şi s-au jucat diverse jocuri în covorul pufos de frunze. 

Au dovedit creativitate şi au răspuns cu entuziasm la activitatea autumnală. 

Legătura cu natura oferă copiilor posibilitatea explorării acesteia, îi ajută să înţeleagă cauzele 

producerii şi desfăşurării fenomenelor care se petrec în natură şi le dezvoltă totodată capacitatea de 

a descoperi relaţiile dintre fenomenele naturii. 

Prin intermediul aplicaţiei ChatterPix, elevii au recitat poeziile alese sau au spus ghicitori 

despre anotimpul toamna. 

Activităţile desfăşurate i-au determinat să-şi  exprime sentimentele față de frumusețile și 

bogățiile toamnei, le-a  stimularea capacitatea creatoare şi  competiția. 

La finalul activităţii elevii au primit diplome. 
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