PROIECT TEMATIC
TOAMNA CEA BOGATĂ

Propunător: înv. LĂCRARU CRISTINA
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Râmnicu Vâlcea

HARTA PROIECTULUI
Toamna şi aspectele ei:

„TOAMNA CEA BOGATĂ”

În cămara bunicii:

-discutii despre caracteristicile anotimpului,
memorarea unui fragment din poezia „Rapsodii de
toamna”,observarea naturii toamna, colorarea
frunzelor in culorile toamnei,etc.

-identificarea fructelor si legumelor
de toamna, stabilirea intrebuintarii
lor, importanta acestora,memorarea
poeziei „Toamna”-Demostene
Botez,etc.

Ce se întâmplă cu vieţuitoarele?

Munci de toamna:

- ce fac păsările şi animalele toamna, stabilirea
modificărilor survenite în viaţa acestora,
enumerarea unor specii de păsări călătoare

-enumerarea muncilor de toamna,
stabilirea importantei acestor munci,
vizita pe un ogor, impartasirea
impresiilor etc.

TOAMNA CEA BOGATĂ
Subteme:
 Toamna - fenomene specifice toamnei /darurile toamnei
 Ce fac oamenii / animalele sălbatice toamna? - activităţi specifice toamnei
Grup ţintă : Clasa pregătitoare
Resurse umane: învăţătoarea, copiii
Resurse materiale: planşe, fişe de lucru, CD, materiale din natură, cărţi, pliante, jetoane,
creioane colorate, plastilină, acuarele, pensulă, foarfecă, lipici etc.
Metode didactice: observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică, jocul didactic,
braistorming-ul, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, povestirea, munca independentă
Metode de evaluare: observarea sistematică, fişe de evaluare, expoziţii cu lucrările elevilor,
portofolii
Durata proiectului: 2 săptămâni
Bibliografie: Curriculum pentru clasa pregătitoare, 2012;
Alexandru Manea, Liliana Ioan,Ghid practic pentru clasa pregătitoare, Editura
Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012

DOMENIILE EDUCATIONALE SI COMPETENTE VIZATE
Comunicare in limba romana
1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
1.3. Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar
1.4. Identificareasilabelorşi a sunetuluiiniţialşi final încuvinteclar articulate
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, încontexte de
comunicare cunoscute
2.1. Articularea de enunţuri folosind accentual şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de
comunicare
2.2. Oferirea de informaţiire feritoare la sine şi la universal apropiat, prin mesaje scurte
2.3. Participarea la dialoguri scurte, însituaţii de comunicare uzuală

2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei încontexte cunoscute
Matematica si explorarea mediului
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-31
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte/*cel mult 31 de
obiecte;
1.4. Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat /scos 1-2 elemente/*1-5
elemente
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social.

Arte vizuale şi lucru manual
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct
Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor
Dezvoltare personală
1.2. Respectarea unor reguli simple de igienă personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu
acestea
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar
Educaţie pentru societate
1.1. Identificarea unor norme elementare de conduită în contexte familiare
1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte familiare

1.3. Identificarea unor elemente relevante pentru identitatea copilului (localitatea
natală/localitatea în care locuieşte)
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor
sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind disponibilitate
SCOPUL PROIECTULUI:
Manifestarea curiozităţii pentru fenomene-relaţii-regularităţi- structuri din mediul apropiat;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul natural;

OBIECTIVE OPERATIONALE :






Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple;
Să recepteze un text şi să reţină ideile esenţiale;
Să respecte reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor;
Să redea temele specifice activităţilor plastice respective;
Să intoneze corect cântece pentru copii;

Cunoştinţe
Caracteristicile anotimpului toamna :
- schimbările ce se petrec în natură;
- fenomene ale naturii;
- activităţile oamenilor în acest anotimp (munci specifice în livadă, în grădină, pe câmp);
- roadele toamnei ( fructe, legume, cereale);
- importanţa fructelor şi a legumelor în alimentaţie (igiena alimentaţiei);

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştiu copiii?
 Toamna plouă, frunzele îngălbenesc şi cad, vântul suflă cu putere.
 Muncile specifice anotimpului toamna: recoltatul fructelor, legumelor, prepararea unor
,,bunătăţi’’ din acestea, depozitarea lor în cămară / beci.
 Se produc schimbări în viaţa animalelor şi a plantelor.
 Păsările călătoare pleacă în ţările calde;
 Ştiu să numere în concentrul 1-10.
Ce doresc să afle ?
Care sunt lunile de toamnă?
 De ce s-a răcit aşa de mult afară?
 Care sunt legumele, fructele, florile specifice anotimpului toamna ?
 Ce se întâmplă cu iarba? De ce se usucă frunzele?
 Cum îşi ,,aprovizionează cămara” animalele sălbatice?
 Cum se despart în silabe şi ce sunete conţin cuvintele care denumesc fructele şi
legumele?
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;

ACTIVITATI DE INVATARE

SAPTAMANA I
Luni:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă: ,,Luna aceasta se numeşte….” , ,,Veşmintele toamnei
sunt….”
 ,,Povestea frunzei”(lectură)
2.MEM- ,,Casa mea, natura” (descrierea schimbărilor din natură, specificul muncilor din
grădini şi livezi)
 “Ce ne povesteşte vântul?“
3. MM- “Dansul florilor” Ceaikovski – audiţie
 “Bucheţele”- joc de mişcare
4. DP- “De ce sunt fructele şi legumele diferite de oameni ?”

Marţi:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă: ,,ABC-ul sănătăţii-Toamna ne şopteşte ”(reguli de igiena
alimentaţiei)
• Joc de rol “La piaţă”
 ,,Igiena alimentaţiei”(vizionare ppt)
2. MEM-„Grupăm darurile toamnei”
 “Te rog sa-mi dai”- joc logic
3. ES - Educaţie ecologică, ne pregătim de sărbătoare
 “Vânt de toamnă” de M. Lovin
4. RELIGIE
Miercuri:
1. CLR - Întâlnirea de dimineaţă: ,,Pregătesc cămara pentru iarnă”
,,Casa în sărbătoare”- culesul viilor- poveste imaginară
 “Ce stii despre… ? ”-joc didactic
2. MEM- “Împãrţim daruri din coşul toamnei”(exerciţii de sortare, triere, clasificare,
compunere, descompunere)
 Dansul fructelor- joc de mişcare
3.AVLM- ,,Tablou de toamnă”- decupare, lipire
4.Educaţie fizicã- “Dansul frunzelor”- gimnastică ritmică

Joi:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă: “Balada unui greier mic”, de G. Topârceanu-memorizare
 ”Ştafeta furnicilor”-joc de mişcare
2. MEM- Coşul toamnei -grupare si formare de multimi
3. Educaţie fizicã- “Alergare în linie dreaptă”, Joc- ”Cursa furnicilor şi a greierilor”
Vineri:
1. CLR - Întâlnirea de dimineaţă: .,, Flori vesele şi triste”-poveste creată
 “Ce mi-a povesti o crizantemă”
2. MEM- “De ce unele flori se usucă toamna?“
3.AVLM- “Ploaia dusă de vânt”- pictură
SAPTAMANA II
Luni:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă: „Toamna” de Lucia Muntean;
 Lectura unei scurte poezii despre toamnă, formularea de răspunsuri la întrebări
referitoare la textul audiat;
 Confecţionarea unor mini cărţi cu desenele reprezentând secvenţele poeziei;
2. MEM- “De la sămânţă la plantă, apoi la fruct”
 “Ne jucăm cu fructele”- formare de mulţimi după formă
3. MM- “Acum e toamna, da !”- cântec- predare
 ”Ursul doarme”- joc de mişcare
4. DP- “Legumele- izvor de sănătate
Marţi:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă: “Povestea nucii laudaroase”
 Joc de rol “Livada “
2. MEM- Joc de masă “Din jumătate - întreg”
 “Aşază la lădiţa potrivită”- joc logic
3. ES - “Piticlic şi Toamna”- CD educativ
4. RELIGIE

Miercuri:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă:” Povestea legumelor laudaroase”
2. MEM- organizarea jocului „Dacă este.....atunci....” , sortarea pe diverse categorii:
legume/ fructe.....
3. AVLM- “Coşul cu fructe”- decupare
4. Educaţie fizicã- ”Cursa fructelor”- joc de mişcare

Joi:
1. CLR- Întâlnirea de dimineaţă:”Toamna ’’ de Roman Robu
 Lectura unei scurte poezii despre toamnă, formularea de răspunsuri la întrebări
referitoare la textul audiat;
2. MEM- In gradina de legume –sortare si clasificare de obiecte
3. Educaţie fizicã- “Alergare organizată cu plecare şi oprire la semnal”
 Joc : ,,Culesul cartofilor”-joc de mişcare
Vineri:
1. CLR - Întâlnirea de dimineaţă: “Animalele- cum le putem ajuta să treacă peste iarnă”
 „Cuiburi şi căsuţe” – formulare de propoziţii, despărţire în silabe, ce sunet se aude
la începutul cuvântului
2. MEM- „Aşez mâncare pentru animalele din pădure”- triere, clasificare
 Joc – “Pădurea în sărbătoare”- exerciţii cu mulţimi
3. AVLM- realizarea unei compoziţii „Coşul cu legume/fructe” prin tehnica modelajului;

