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Argument 

            Cartea de față este destinată educatorilor, studenţilor 

viitori educatori şi tuturor celor interesaţi de procesul educaţional 

în instituţiile preşcolare în conformitate cu curricula educaţiei 

preşcolare.      

 Copilul e pe cale de a deveni: o fiinţă morală responsabilă  

pentru acţiunile sale; un elev competent şi sigur de sine; bine 

pregătit teoretic şi practic; independent; autonom şi bine motivat; 

o persoană care gândeşte şi rezolvă problemele în mod critic şi 

creativ; responsabil social; plin de compasiune; împăciuitor; 

capabil să respecte regulile de bază; o persoană care protejează 

mediul şi resursele sale; respectuos cu cei din jur; un cetăţean de 

nădejde şi folositor.     

 Un rol deosebit de important în ultimul timp în grădiniţele 

de copii a căpătat căutarea de către educatori a noi metode, forme 

şi procedee mai eficace în scopul ridicării nivelului de educaţie și 

instruire pe o treaptă calitativ nouă. Drept una din aceste metode 

poate servi jocul, care are putere imensă în viaţa copilului, 

dezvoltîndu-i gîndirea, memoria, spiritul de observaţie, activitate 

creatoare etc. În dezvoltarea lor jocurile evoluţionează de la 

jocurile cu obiecte la cele pe roluri și de la jocurile pe roluri la 

cele didactice.       

  În procesul familiarizării preșcolarilor cu mediul ambiant 

în cadrul activităților, excursiilor, plimbărilor, etc., se practică 

destul de frecvent și în mare măsură jocurile didactice, copilul îşi 

consolidează și lărgește reprezentările privind obiectele și 

fenomenele naturii, despre viața plantelor și animalelor, despre 

munca și rezultatele obținute de oameni, despre tainele naturii. 

Rezolvînd sarcinile jocului didactic, la copii se dezvoltă 

capacitatea de a analiza și a sintetiza, priceperea de a generaliza, 
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de a clasifica obiectele naturii pe baza trăsăturile și a legăturilor 

esențiale evidente. Jocul didactic intensivă activitatea mintală a 

copiilor, activizează procesele psihice, îmbogățesc vocabularul 

copiilor, trezesc un interes viu față de procesul de cunoaștere. El 

poate contribui la îmbogățirea bagajului de cultură și estetic, 

dezvoltîndu-i creativitatea, însușirile estetice, discernămîntului și 

sensibilitatea. Prin urmare, jocul serveşte atît la formarea, cît şi 

dezvoltarea personalităţii, pentru dezvoltarea conștiinței de sine și 

pentru dobîndirea posibilităților social-emoționale.  

  În lucrarea de față sînt prezentate jocuri didactice 

originale pentru copii de diferite vîrste, elaborate în conformitate 

cu curricula educaţiei preşcolare care pot fi clasificate astfel: 

1. Jocuri intuitive – jocuri cu obiecte naturale (frunze, flori, 

seminţe, fructe, plante de cameră, scoici, ierbare etc.), jucării şi 

mulaje: „Găseşte perechea” , „Ghici, ce planta este?”, „Ghici, ce-i 

în săculeţ?”, „Comestibil - necomestibil”, „Magazinul de 

seminţe” etc. 

 Prin intermediul acestor jocuri îi învăţăm pe copii să 

grupeze obiectele după semnele senzoriale (mărime, formă sau 

culoare), să afle calităţile obiectelor şi ale materialelor naturale cu 

care se joacă, să le compare, să le deosebească, să le numească 

etc. Jocurile cu obiecte naturale cel mai frecvent se aplică de către 

educatori în grupele mici şi mijlocii. 

2. Jocurile verbale: „Cine zboară, fuge, sare” , „Primăvara, 

vara, toamna”, „Şi eu...” etc. 

Acest jocuri au drept scop consolidarea cunoştinţelor copiilor 

despre funcţiile şi acţiunile anumitor obiecte, pentru a generaliza 

şi a sistematiza cunoştinţele obţinute în timpul activităţilor, 

excursiilor, plimbărilor etc. Ele se aplică în toate grădiniţele de 

copii, îndeosebi în cele mari, fiindcă într-o măsură mare 

contribuie la pregătirea copilului pentru şcoală, dezvoltă 
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capacitatea de a asculta atent educatorul, vorbirea coerentă; a 

utiliza cunoştinţele căpătate etc. 

3. Jocurile de masă cu materialele tipărite: „Lotul 

zoologic”, „În căutarea păsărilor”, „Cînd are loc aceasta”, „Ai cui 

sunt copiii”. 

În cadrul acestor jocuri sunt incluse elemente de 

sistematizare a cunoştinţelor despre plante, animale, fenomene ale 

naturii etc. O sarcină importantă a jocurilor acestea este de a-i 

învăţa pe copii gîndirea logică şi de a restabili imaginea 

obiectului pe baza cuvîntului. 

Paralel cu grupele enumerate, în care sunt descrise exerciţii 

cu caracter de joc, se practică şi jocuri-activităţi: „Recunoaşte 

după gust”, „Săculeţul minunat”. 

4. Jocuri mobile: „Aleargă-n casa numită”, „Toţi - la casele 

lor”, „Cine găseşte mai repede stejarul” etc. 

Jocurile elaborate şi cele selectate din literatură au o 

structură în care sînt indicate următoarele componente: scopul, 

sarcina didactică,regulile de joc, organizarea şi desfăşurarea 

jocului. Ele sunt eşalonate în conformitate cu particularităţile de 

vîrstă ale copiilor.     

 Sperăm că această lucrare îl va ajuta pe educator să aibă o 

atitudine creatoare faţă de activităţi,excursii,plimbări etc., 

dedicate cunoașterii mediului ambiant.  

 

Autorul 
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 GRUPA MICĂ 

GHICI DUPĂ GUST  

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

legume, a le determina după gust şi miros. 

Regulile de joc: A determina legumele numai după gust şi 

miros, cu ochii închişi. 

Elemente de joc: Ghicirea după gust şi miros, cu ochii 

închişi. 

Materiale: Legume bine spălate, tăiate mărunt. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului în semicerc, pregătirea materialului, 

crearea condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii.  

II. Desfăşurarea activităţii:  
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici după gust”. 

b) Convorbire generalizatoare despre legume. 
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c) Explicarea jocului: Educatoarea le explică regulile de joc: 

„Copii, priviţi aici, în talger am nişte legume, tăiate mărunt. Tot 

aici am şi şerveţele. Eu am să vă rog să închideţi ochii şi să 

deschideţi puţin gura. (Educatoarea le împarte la 3 copii legumele 

tăiate mărunt, se poate da şi cîte două bucăţi de legume diferite 

deodată). Mestecaţi bine şi vă rog să-mi spuneţi, ce-aţi mîncat? ”  

(Ceilalţi copii verifică dacă cei trei au ghicit). 

- Ionel, de ce crezi că ai mîncat ceapă? 

- Cum e la gust? 

- Dar tu, Zina, de ce spui că ai mîncat morcov şi mazăre? 

Jocul se prelungeşte pînă ce toţi copii participă de 2 ori. 

d) Încheierea jocului: Se adresează următoarea întrebare: 

„Copii, ce bucate din legume cunoaşteţi?”. Copiii povestesc 

despre diferite salate, legume conservate etc. 

 

CARE DIN ECHIPĂ SE 

ARANJEAZĂ MAI REPEDE? 
Scopul: A le reaminti că există cîteva stadii de coacere a 

legumelor; dezvoltarea rapidităţii în mişcări, formarea deprinderii 

de corectitudine în joc. 

Sarcina didactică: A determina nivelul de coacere a 

legumelor şi fructelor după semnele exterioare. 

Elemente de joc: Căutarea echipei. 

Reguli de joc: Căutarea locului printre semeni se permite 

numai după semnal. 

Materiale: Legume şi fructe (3-4), stadiile de coacere să fie 

diferite. De exemplu: pătlăgică verde, abia roză, roşie. 
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I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului, crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Care 

echipă se aranjează mai repede?”  

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: 

Educatoarea împarte copiilor legumele şi fructele şi le 

propune să le împrăştie. După semnul: „Aranjaţi-vă, legume şi 

fructe!” copiii care au în mîini legume sau fructe de acelaşi fel, se 

strîng în echipe. Iar în fiecare echipă să se aranjeze în ordinea 

dată: de la verde spre copt. Cîştigă acea echipă, care mai repede s-

a aranjat şi în ordinea cuvenită. Pe parcursul jocului copiii de 

cîteva ori îşi schimbă obiectele. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume coapte. 

E COPT - NU-I COPT 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor despre fructe şi legume, 

despre aceea că ele-s coapte şi-s bune de mîncat, iar dacă-s verzi 

– nu-s bune; dezvoltarea unor operaţii ale gîndirii: rapiditate, 

flexibilitate, deprinderi de corectitudine în joc. 

Elemente de joc: Căutarea perechii. 

Reguli de joc: Căutarea fructului copt sau verde după 

pereche numai la semnalul educatoarei. 

Materiale: Fructe şi legume ce se pot determina dacă-s 

coapte sau verzi după culoare, de exemplu – roşii, prune, piersici, 

caise etc. 
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I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii:  
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le împarte copiilor cîte 

o legumă ori un fruct, unele coapte, altele verzi. 

„- Ce aveţi în mîini? 

- Cum se numesc aceste fructe şi legume? 

- Ridicaţi mîna, la cine-s coapte? 

- La cine nu-s încă coapte fructele?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul cu aceste 

obiecte, ce se numeşte „E copt sau nu-i copt?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Jocul se poate efectua 

şi ca joc de mişcare. La o subgrupă de copii educatoarea le 

împarte fructe şi legume coapte, la a doua jumătate – verzi. După 

semnalul educatoarei, cei cu fructe verzi îşi caută perechea cu 

fruct copt. Pe parcursul jocului copiii de cîteva ori schimbă 

obiectele. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe coapte. 

POŞTAŞUL NE-A ADUS 

UN PACHET 
Scopul: Sistematizarea cunoştinţelor despre fructe, legume, 

consolidarea reprezentărilor despre forma, culoarea, gustul, 

mirosul lor, dezvoltarea spiritului de observaţie, dezvoltarea 

vorbirii cursive. 

Sarcina didactică: Descrierea obiectelor şi determinarea lor 

după descriere. 
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Elemente de joc: Alcătuirea povestirilor, determinarea 

obiectului. 

Regulile de joc: De a povesti despre obiect fără a-l denumi. 

Materiale: Educatoarea propune în pachete de hîrtie (prin 

care nu se prevede) cîte un fruct, o legumă, pentru fiecare copil; 

compune o scrisoare. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului în semicerc pregătirea materialului pentru 

crearea condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii.  

II. Desfăşurarea activităţii:  

a) Activitatea se începe cu momentul de surpriză. Copiii 

primesc un pachet mare de la poştaş, în el e şi o scrisoare. 

Educatoarea le citeşte scrisoarea.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom juca în jocul „Poştaşul 

ne-a adus un pachet”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le spune 

copiilor: „Astăzi poştaşul ne-a adus un pachet plin cu fructe şi 

legume. Fiecare dintre voi va primi cîte un pachet, vă uitaţi ce 

legumă aveţi, dar nu spuneţi nimănui. Noi vom ghici după 

descrierea voastră, ce fruct sau legumă aveţi”. Obiectele ghicite se 

pun pe masă. 

d) Încheierea jocului: La sfîrşitul jocului educatoarea 

serveşte copiii cu fructe şi legume şi-i roagă să denumească 

gustul.  
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SĂCULEŢUL FERMECAT 
Sarcina didactică: A-i învăţa pe copii să ghicească legumele 

prin pipăit. 

Elemente de joc: Determinarea legumelor prin pipăit. 

Ghicirea după descriere. 

Reguli de joc: A descrie numai o legumă, fără a o denumi. A 

scoate leguma din săculeţ numai după ce copiii au ghicit-o după 

descriere (altfel săculeţul fermecat nu se deschide). Fiecare, care a 

descris leguma, alege alt participant. 

Materiale: Săculeţ fermecat, legume. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă. 

Pregătirea materialului, aşezarea mobilierului în semicerc, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării jocului. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei „Săculeţul fermecat”.  

b) Convorbire generalizatoare despre legume. 

c) Explicarea jocului:  

-  „Ce-i aceasta, copii? 

- Cum credeţi, ce se află în el? 

- Corect, în acest săculeţ fermecat sînt legume, noi o să aflăm 

după ce ne vom juca puţin. Ne vom juca aşa: cel, pe care îl chem 

eu, vine, bagă mîna în săculeţ, îşi alege o legumă şi o descriere 

după pipăit, apoi noi vom ghici după descriere ce legumă este. 

Dacă ghicim – ne arată leguma, iar dacă leguma e descrisă greşit, 

săculeţul nu se va deschide şi va trebui încă o dată, amănunţit, să 

descriem împreună leguma. ”  
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d) Complicarea jocului: Se măreşte numărul de legume în 

săculeţ, se introduc astfel de legume mai rar întîlnite în grădiniţa 

de copii, ca: vinetele, usturoiul, ceapa etc. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii la 

prînz cu o salată de legume, pregătită împreună.  

 

GĂSEŞTE LOCUL 

POTRIVIT 
Scopul: A educa deprinderea de a grupa obiectele, rapiditatea 

în gîndire, activitatea de cunoaştere, dezvoltarea atenţiei, vorbirii, 

activităţii corecte de joc.  

Sarcina didactică: A-i antrena pe copii în clasificarea 

obiectelor după locul creşterii (unde ce creşte); a întări 

cunoştinţele despre fructe, legume, flori. 

Reguli de joc: A găsi căsuțele fructelor sau legumelor, 

florilor în corespundere cu tabloul principal: legumele – pe 

tabloul unde-i desenată grădina, fructele – pe tabloul unde-i 

livada, florile – pe răzoare. 

Elemente de joc: A găsi jetoanele cu imaginea fructelor, 

legumelor, florilor şi a le plasa în căsuţele lor de pe tabloul 

principal. Întrecere – cine primul găseşte şi acoperă toate căsuţele. 

Materiale: Trei tablouri cu reprezentarea unei livezi, grădini 

şi a unui răzor; jetoane pentru acoperirea căsuţelor cu diferite 

legume, fructe, flori. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării jocului: aerisirea sălii de grupă, aşezarea mobilierului 

în semicerc, pregătirea materialului. 
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II.   Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face prin momentul de 

surpriză. La copii vine în ospeţie Iepuraşul-poznaşul, cu 

un coşuleţ plin de jetoane: flori, fructe şi legume.  

b) Anunţarea jocului: „Copii, ce are Iepuraşul în coşuleţ? Cu 

aceste jetoane noi vom desfăşura jocul „Găseşte locul 

potrivit!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Copii, priviţi aceste 

trei tablouri. Despre ce vă vorbesc ele? (Grădina, livada şi 

răzorul). 

- Acum voi veţi aranja aceste jetoane în felul următor: 

legumele – în grădină, fructele – în livadă, florile – pe răzor. 

(Educatoarea le demonstrează). 

- Priviţi aceste tablouri. Pe ele se află căsuţe, dar în ele nu 

trăieşte nimeni, de aceea voi trebuie să găsiţi locatarii. Iepurilă va 

verifica dacă veţi plasa corect locatarii în căsuţele lor”. 

d) Încheierea jocului: La sfîrşitul jocului educatoarea 

serveşte copiii cu fructe şi legume şi-i roagă să denumească 

gustul. 

GĂSEŞTE FRUNZA 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele copiilor despre copacii 

cunoscuţi, a întări deprinderile de a face comparaţie între două 

obiecte, dezvoltarea rapidităţii mişcărilor, exersarea atenţiei şi a 

reacţiei la cuvînt.  

Sarcina didactică: A găsi o parte după întreg. 

Elemente de joc: Căutarea obiectului după descriere.  
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Reguli de joc: A căuta frunza pe pămînt după semnalul 

educatoarei. 

I. Organizarea activităţii: În aer liber, în parc, scuar ori pe 

teritoriul grădiniţei.  

II.   Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii generalizatoare: A exersa copiii în recunoaşterea 

copacilor după frunze.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

frunza”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea îi roagă 

pe copii să privească atent frunzele de pe un copac nu prea înalt. 

„Iar acum încercaţi să găsiţi astfel de frunze pe pămînt. La 

semnalul meu, o bătaie din palme, toţi încep a căuta. Cine primul 

a găsit, aleargă la mine”. 

d) Încheierea jocului: Se face analiza jocului, copiii activi 

sunt menţionaţi.  

GĂSEŞTE PERECHEA 
Scopul: A verifica cunoştinţele copiilor referitor la forma, 

culoarea, suprafaţa frunzelor de copaci; a dezvolta spiritul de 

observaţie; formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi obiectele asemănătoare. 

Elemente de joc: Căutarea obiectelor identice.  

Reguli de joc: A căuta perechea numai după semnal. 

Perechea este copilul cu acelaşi fel de frunze. 

Materiale: Frunzele a 3-4 feluri de copaci în corespundere cu 

numărul de copii. 

I. Organizarea activităţii: În parc, în pădure.  
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II.   Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii de pregătire: Convorbire cu copiii despre 

anotimpul prezent.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

perechea”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

împarte copiilor cîte o frunză şi le spune: „Bate vîntul, toate 

frunzele au zburat”. Auzind aceste cuvinte, copiii încep să alerge 

pe teren cu frunza în mînă. Apoi educatoarea le dă comanda: „Un-

doi-trei, găseşte perechea”. Fiecare trebuie să-şi găsească semnul 

care are aceeaşi frunză în mînă, adică perechea.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea cere copiilor să ridice mai 

întîi frunzele de stejar, apoi de nuc, arţar, tei etc. 

CINE ARE ASTFEL DE 

FRUNZE – „ZBOARĂ” SPRE MINE 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor cu privire la recunoaşterea 

copacilor după frunze; dezvoltarea rapidităţii în gîndire şi acţiune.   

Sarcina didactică: A găsi obiectul asemănător. 

Elemente de joc: A alerga la educatoare după semnalul ei.  

Reguli de joc: A alerga la educatoare se permite numai după 

semnalul ei şi cu aceeaşi frunză în mînă, ca cea de la pedagog. 

Materiale: Frunze de stejar, nuc, tei, salcîm etc. 

I. Organizarea activităţii: Se organizează în aer liber, din 

timp se prevede locul organizării jocului.  

II.   Desfăşurarea activităţii: 
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a) Exerciţii pregătitoare: Se consolidează denumirile 

copacilor din apropiere, semnele distinctive după care-i putem 

deosebi: culoarea tulpinii, forma frunzelor etc.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cine are 

astfel de frunze, „zboară” spre mine”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii stau în cerc, în 

jurul educatoarei. Pedagogul ridică, de exemplu, o frunză de stejar 

şi spune: „Cine are o astfel de frunză – „zboară” spre mine”. 

Copiii privesc cu atenţie frunzele din mîna lor, acel care are o 

astfel de frunză, aleargă la educatoare. Dacă copilul a greşit, 

educatoarea îi întinde frunza sa pentru comparare.   

d) Încheierea jocului: Încheierea jocului se poate realiza cu o 

mică plimbare prin parc, scuar  etc. 

GĂSEŞTE-ŢI CASA 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor copiilor cu privire la 

recunoaşterea copacilor după frunză; dezvoltarea rapidităţii 

mişcărilor, spiritul de observaţie, formarea deprinderii de 

corectitudine în joc. 

Sarcina didactică: A găsi întregul după părţi componente. 

Elemente de joc: Căutarea „căsuţei” după semnele date. 

Reguli de joc: Numai după semnalul educatoarei se permite 

să alergi la căsuţă. Frunza din mînă trebuie să coincidă cu 

frunzele copacului „căsuţei”. 

I. Organizarea activităţii: În parc ori în pădure.   

II.   Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările: 

- Ce copac cunoaşteţi? 
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- Care dintre ei au forma coroanei asemănătoare cu o 

umbrelă? 

- Care-s frunzele de stejar? 

- Dar dr arţar? 

- De nuc? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte-

ţi căsuţa”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea la 

împarte copiilor cîte o frunză a diferitor copaci. Toţi copii sînt 

„iepuraşi”. Ca iepuraşii să nu se piardă, „mama – iepuroaică” le 

dă cîte o frunză din crenguţa căsuţei lor. Toţi iepuraşii sar, se 

joacă prin pădure. La semnalul educatoarei „Toţi vin acasă, lupul 

e aproape!” – aleargă la căsuţa lor, după frunza din mînă. Jocul se 

prelungeşte, copiii schimbă frunzele şi corespunzător „căsuţele”.  

d) Complicarea jocului: Cu copiii grupelor medii şi mari 

jocul se organizează cu fructele şi seminţele copacilor. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să aleagă 

frunze, fructe, seminţe pentru confecţionarea unui ierbar.  

CINE VA SOSI PRIMUL   
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

lucrările sezoniere în cîmp. A-i învăţa corectitudinea îndeplinirii 

regulilor de joc. 

Elemente de joc: Jucătorii rostogolesc pe rînd zarul şi 

schimbă fişele pe altele, ce duc spre sărbătoarea roadei, 

reprezentată sus, pe tablou, cu atîţia paşi, cu cîte puncte le-a 

indicat zarul.   
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Reguli de joc: Nu se permite a trece cîmpul, a schimba fişa, 

fără a denumi ce-i reprezentat pe tablou. 

Materiale: Tabloul cu reprezentarea sărbătorii roadei, un zar. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea materialelor, aranjarea mobilierului în semicerc, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării jocului.  

II. Desfăşurarea activităţii:  
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Cine va sosi primul la sărbătoarea roadei”.  

b) Explicarea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

privească atent tablourile cîmpului de joc, unde se află cărăruşa 

spre Casa de cultură, în care se va desfăşura sărbătoarea roadei. 

La începutul cărării e sera, acolo cresc răsadul legumelor, apoi 

urmează cîmpia pe care o pregătesc pentru răsădire, după care – 

răsadul pe care îl udă, afînează solul ca răsadul să crească, iar 

cînd legumele se coc, le adună şi le transportă la oraş, în 

magazine. Aszfel se analizează toate tablourile pe parcursul 

mişcării spre Casa de cultură la sărbătoare. Cîştigător e acela care 

a sosit primul la această sărbătoare şi ne mai povesteşte ce-a văzut 

pe drum, cum munceau oamenii, ce făceau ei. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

recite poezii cu ocazia acestei sărbători. 
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FABRICA DE CONSERVE 

Scopul: A le comunica copiilor că la fabrica de conserve 

legumele şi fructele se prelucrează pentru păstrare. Din fructe şi 

pomuşoare se fac sucuri, dulceaţă. Legumele se conservează 

murate, pentru salată, fructele şi legumele pot fi uscate pentru 

diferite întrebuinţări în alimentaţie. Înainte de a transporta roada 

spre prelucrare, fructele şi legumele se aleg, din fructele cele mai 

coapte se face suc.  

Sarcina didactică: A determina nivelul de coacere a 

fructelor şi legumelor după aspectul exterior (culoare, mărime 

etc.), a le clasifica. 

Reguli de joc: A determina corect care fructe rămîn la 

suc, din care se fac compoturi şi care-s pentru uscat. 

Materiale: Pe 3-4 mese se aşează tăbliţe cu inscripţiile: 

„Fructe uscate”, „Sucuri”, „Conserve”, „Dulceaţă”. 

I.  Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II.  Desfăşurarea activităţii:  

a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea împarte rolurile pentru 

copii. 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Şefii de secţii împart 

producţia vînzătorilor în dependenţă de nivelul de coacere a 

fructelor: cele mai coapte – la suc, mai întregi – la compot etc. Ei 

se străduie să aleagă corect fructele şi că le dea o explicaţie 

concretă lucrătorilor, ce fructe anume să prelucreze şi pentru ce: 

pentru dulceaţă – coapte şi moi, pentru suc – foarte coapte etc. 
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Lucrătorii aleg şi sistematizează fructe după indicaţiile primite şi 

orientîndu-se după tăbliţe. Ceilalţi observă şi verifică îndeplinirea 

însărcinărilor. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea pregăteşte preventiv 

dulceţuri, compoturi etc. şi-i serveşte pe copii.  

HAI SĂ CĂLĂTORIM! 

Sarcina didactică: A găsi drumul după denumirea plantei. 

Reguli de joc: Nu se permite de a arăta direcţia cu mîna. 

Elemente de joc: Alergarea spre planta numită. 

I. Organizarea activităţii: Jocul se poate organiza în 

timpul plimbării ori în pădure. 

II.  Desfăşurarea activităţii:  

a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează următoarele întrebări: 

- Ce copaci cunoaşteţi? 

- Care este structura exterioară a copacului? 

- Ce tufari cunoaşteţi? 

- Descrieţi un tufar. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi, noi vom călători. Jocul se 

numeşte la fel: „Hai să călătorim!”  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

propune la doi copii să aleagă la dorinţă un loc al plimbării, să 

însemne drumul spre acest loc, să aleagă punctele de orientare 

(copaci mari sau tufari). Cînd au îndeplinit însărcinarea, vin şi le 

explică celorlalţi copii direcţia. Trebuie să denumească 2-3 puncte 

de reper, denumirea a 2-3 copaci sau tufari. De exemplu, 
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conducătorul spune: „Mergeţi pînă la cel mai mare pin, de la el 

cotiţi la dreapta, de acolo vă îndreptaţi spre stejarii mari; ajungînd 

la ei, cotiţi iarăşi la dreapta. După nucul cel rămuros va fi poiana 

pentru plimbare”. 

d) Încheierea jocului: Copiii se grupează în rînd cîte doi şi 

revin în sala de grupă. 

ARĂTĂ-MI, TE ROG, STEJARUL 

Sarcina didactică: Exersarea în determinarea copacului 

denumit. 

Elemente de joc: A fugi de conducător spre copacul denumit. 

Reguli de joc: Educatoarea schimbă des denumirea 

copacilor. Lîngă copacul denumit nu se permite să stai mult. 

Materiale: O tobă. 

I.  Organizarea activităţii: Se poate efectua în pădure, parc 

ori pe terenul grădiniţei, din timp se creează condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii:  

a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le comunică copiilor 

regulile de joc şi că jocul se petrece sub formă de joc de mişcare. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Arată-

mi, te rog, stejarul, nucul, arţarul, teiul etc.””. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Jocul se poate efectua 

ca un joc de mişcare. Cu ajutorul unei numărători educatoarea 

alege conducătorul. El are voie să prindă numai acei copii care nu 

se află sub copacul numit de educatoare. Educatoarea numeşte 
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mai întîi copacii care au semne proeminente de diferenţiere, apoi 

cei care puţin se aseamănă. Toţi copiii trebuie să asculte atent 

denumirea copacului şi după aceea să alerge la semnalul 

educatoarei (o bătaie în tobă). Copiilor li se permite să alerge sub 

diferiţi copaci cu aceeaşi denumire. 

d) Complicarea jocului: Pentru complicarea jocului, 

educatoarea împarte copiii în două echipe, de exemplu 

„fluturaşul” şi „albina”,  şi dă comanda: „Fluturaşii” îmi arată 

nucul, iar „albinele” – stejarul” şi la bătaia în tobă copiii aleargă. 

Cine a încurcat copacii este prins de conducător. Pentru ca 

conducătorul să observe mai repede, copiilor li se confecţionează 

măşti-căciuliţe respective denumirii echipelor. 

e) Încheierea jocului: La sfîrşit se numără cîţi „fluturaşi” şi 

cîte „albine” a prins conducătorul. La fiecare repetare a jocului, se 

schimbă  rolurile. 

 

GHICI, CE ŞI UNDE CREŞTE 

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele despre 

denumirea şi locul creşterii plantelor, a dezvolta atenţia; exersarea 

operaţiilor gîndirii, memoriei. 

Elemente de joc: Răspunde acela, cui i-a fost aruncată 

mingea. Pentru un răspuns corect şi rapid, copilului i se 

înmînează un coşuleţ. Cîştigă acel, care achiziţionează mai multe 

cerculeţe.  

Materiale: O minge. 
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I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea copiilor 

în cerc. 

II. Desfăşurarea activităţii:  

a) Introducerea în activităţile se face direct prin anunţarea 

temei: „Copii, astăzi vom desfăşura jocul „Ghici, ce şi unde 

creşte?” 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii se aranjează în 

cerc, în mijlocul lui se află cel ce conduce jocul. Conducătorul 

arunca cuiva mingea, denumind locul,  unde creşte planta dată: 

livadă, grădină, pădure, cîmpie. Cel căruia i-a fost aruncată 

mingea, o prinde şi răspunde repede la întrebare, întorcîndu-i 

mingea conducătorului. Pentru un răspuns corect şi rapid copilul 

primeşte un cerculeţ.   

c) Complicarea jocului: grupa de copii se împart în două-trei 

subgrupe. Jocul se organizează cu aspect de ştafetă. 

d) Încheierea jocului: stabilirea echipei învingătoare, 

înmînarea steguleţului, felicitarea copilului.  

 

PĂDURARUL 

Scopul: A le reaminti copiilor semnele caracteristice ale 

cîtorva copaci şi tufari, structura lor externă: tulpină, frunze, 

fructe, seminţe. A-i învăţa pe copii să-şi exprime cunoştinţele prin 

cuvinte. 

Sarcina didactică: A enumera semnele caracteristice plantei. 

A alege seminţele, fructele. 
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Reguli de joc: A aduna seminţele necesare, denumite de 

educator. 

Elemente de joc: Întrecerea în căutarea seminţelor. 

I. Organizarea activităţii: În pădure, în parc. 
II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire despre copaci, structura 

lor, denumirea seminţelor. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom juca „De-a pădurarul”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Cu ajutorul 

numărătorii, educatorul alege cîţiva „pădurari” pentru trei-patru 

echipe. Copiii au venit să le ajute pădurarilor la adunarea 

seminţelor pentru sădirea noilor păduri. Fiecare pădurar îşi alege 

un fel de seminţe pentru a le aduna. De exemplu, el spune: „Pe 

parcela mea cresc mulţi castani. Împreună vom aduna ghinde”. 

Pădurarul poate numi să descrie copacul, fără a-l denumi. Copiii 

caută seminţele, le strîng şi le arată pădurarului. Cîştigă acela, 

care strînge mai multe seminţe. 

d) Încheierea jocului: Dacă este posibil, educatoarea se duce 

împreună cu copiii să depună seminţe la cel mai apropiat punct de 

adiţionare a seminţelor. 

GĂSEŞTE CE DESCRIU 
Sarcina didactică:  A găsi planta după descriere. 

Elemente de joc: Căutarea plantei după descrierea semnelor 

de diferenţiere. 

Reguli de joc: Numai după descriere se permite să denumeşti 

planta. 
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Materiale:  5-6 plante, dintre ele cîte 2-3 dintr-o specie, de 

exemplu, muşcate de specii diferite, begonii şi altele. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului, crearea condiţiilor favorabile pentru 

desfăşurarea activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii:  

a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează următoarele întrebări: 

- Ce plante de cameră cunoaşteţi? 

- Cîte feluri de muşcată cunoaşteţi? 

- Cîte feluri de begonie? 

- Dar tradescanţie?  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „ Găseşte 

ce descriu”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea 

aranjează plantele pe masă, ca toţi copiii să observe semnele lor 

principale. Apoi descrie semnele caracteristice ale plantei, de 

exemplu, de muşcată, după aceea denumeşte semnul distinctiv al 

unei specii. Copiii ascultă atent povestirea educatorului. Apoi îl 

roagă pe un copil să arate planta şi s-o denumească. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să ude şi 

să afîneze solul plantelor din ungheraşul naturii.  

GHICI, CARE-I CASA 

NOASTRĂ? 
Sarcina didactică:  A descrie copacul şi a-l găsi după 

descriere. 

Elemente de joc: Ghicirea şi alcătuirea ghicitorilor. 

Reguli de joc: A denumi obiectul numai după descriere. 
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I. Organizarea activităţii: Se prevede din timp locul 

desfăşurării jocului: în pădure, parc ori pe terenul grădiniţei, se 

curăţă de pietre, se înlătură obiectele de prisos. 

II. Desfăşurarea activităţii:  

a) Convorbire pregătitoare: „Copii, ce anotimp este? 

- Ce se întîmplă cu copacii în acest timp? 

- Ce copaci cunoaşteţi? 

- Cum putem deosibi nucul de stejar?” 

b) Anunţarea jocului:  „Astăzi vom desfăşurarea jocului 

„Ghici, care-i casa noastră?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Cu ajutorul unei 

numărători, se alege conducătorul jocului, ceilalţi copii se împart 

în două subgrupe. Fiecare subgrupă îşi alege un copac, un 

reprezentant al subgrupei îl descrie conducătorului, care a mijit. 

Acesta, la rîndul lui, trebuie să ghicească copacul şi să-l 

denumească, adică căsuţa unde „trăiesc” copacii. Educatoarea le 

reaminteşte ordinea descrierii unui copac: culoarea tulpinii, 

înălţimea copacului, forma coroanei, mărimea frunzelor, a 

fructelor şi seminţelor. 

d) Încheierea jocului: Se vor aranja copiii în două grupuri şi 

se vor întoarce sală de grupă.  

UNDE-I ASCUNSĂ 

PLANTA? 
Sarcina didactică: A memoriza aranjarea obiectelor, a 

determina schimbările în aranjarea lor. 

Elemente de joc: Căutarea schimbările în aranjarea plantelor. 
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Reguli de joc: Nu se permite să te uiţi după semnalul 

„Închidem ochii.” 

Materiale: Pentru prima dată se folosesc 4-5 plante, apoi – 

pînă la 7-8 plante. 

I. Organizarea activităţii: se vor asigura condiţiile 

necesare desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului în formă de semicerc, pregătirea materialului, 

introducerea copiilor în sala de grupă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea va aranjarea pe masă, 

într-un, rînd, cîteva (4-5) plante de cameră. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „ Unde-i 

ascunsă planta?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea îi roagă 

pe copii să privească atent plantele de pe masă, apoi să închidă 

ochii. În acest timp educatoarea schimbă cu locul la începutul 

două plante, apoi două-trei. „Iar acum deschideţi ochii şi spuneţi, 

ce s-a schimbat?  Arătaţi, unde şedeau la începutul?” (Copii artă). 

d) Încheierea jocului: Se vor exagera copii în memorizarea 

denumirilor de plante.  

OARE, CARE ESTE 

PLANTA? 

Sarcina didactică: A găsi planta după denumire. 

Elemente de joc: Întrecere, cine mai repede găseşte planta. 

Reguli de joc: Găsind planta, trebuie să argumentezi cum ai 

recunoscut-o. 

Materiale: 6-8 plante de cameră. 
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I. Organizarea activităţii: Se vor asigura condiţiile 

necesare desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului în formă de semicerc, pregătirea materialului, 

introducerea copiilor în sala de grupă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 

a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire cu valoarea 

determinării semnelor de distingere a unei plante dintr-o specie.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Oare, 

care este planta?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Plantele (cîteva plante 

dintr-o specie) sunt aşezate la locurile lor permanente. 

Educatoarea le spune copiilor. „Eu voi denumi planta de cameră, 

iar voi trebuie s-o găsiţi, s-o arătaţi la toţi copii şi să ne 

argumentaţi, după care semn aţi găsit-o. Cine va găsi primul 

planta, va primi un cerculeţ mare, roşu. Cine va strînge mai multe 

cerculeţe, devine învingător ” . 

d) Complicarea jocului: La începutul jocului se introduc 6-8 

plante, spre sfîrşit se permit chiar 10 plante, dintre care copilul va 

trebui s-o caute pe una şi să-i denumească semnele distinctive. 

e) Încheierea jocului: Copiii sunt apreciaţi pentru răspunsuri 

corecte, pentru atenţie, pentru ordine şi disciplină, sunt menţionaţi 

învingătorii.   

GĂSEŞTE COPACUL 

DUPĂ SEMINŢE 
Sarcina didactică: A găsi copacul după seminţe. 

Elemente de joc: Alergarea spre copacul corespunzător. 
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Reguli de joc: A alerga spre copacul corespunzător, după 

seminţele respective, numai la semnalul educatoarei. 

Materiale: Seminţe şi fructe ale copacilor şi tufarilor, care se 

păstrează iarna. 

I. Organizarea activităţii: Se poate desfăşura în pădure, 

iarna - în parc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 

a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le propune copiilor să 

compare seminţele de copaci. 

b) Desfăşurarea jocului: Educatoarea le împarte copiilor 

seminţe de copaci şi-i roagă să se împrăştie în poiană. După 

semnalul educatoarei, fiecare să alerge la acel copac sau tufar, a 

căror seminţe le ţine în mînă. 

c) Încheierea jocului: Întrebări de generalizare: 

„- Cine dintre voi ţine în mînă seminţe de tei? 

- Cine ţine în mînă seminţe de arţar?”  

GĂSEŞTE ASEMĂNĂRILE 

ŞI DEOSEBIRILE 
Sarcina didactică: A-i exersa pe copii în procesele de analiză 

şi sinteză a obiectelor (sau a animalelor). 

Reguli de joc: Semnele de deosebire şi asemănare a două 

obiecte se denumesc în aşa mod, ca copiii să le recunoască, dar să 

nu le numească. 

Elemente de joc: Alcătuirea şi ghicirea ghicitorilor. Printr-un 

cerculeţ se înseamnă cea mai bună ghicitoare şi cel mai bun 

răspuns.  
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I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării jocului, aranjarea mobilierului în formă de clasă. 

II. Desfăşurarea activităţii:   

a) Introducerea în activitate se face printr-o convorbire 

generalizatoare despre cele văzute la ferma de porci, de vaci, de 

oi etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom determina, cine va ghici 

mai repede, ce animale sunt. Jocul se numeşte „Găseşte 

asemănările şi deosebirile”. 

c) Explicarea jocului: Educatoarea le propune copiilor să-şi 

reamintească două animale şi să alcătuiască în gînd cîte o 

ghicitoare despre ele. De exemplu: una mugeşte, alta latră. 

Ambele sunt animale domestice. Cine sunt? (vaca şi cîinele). 

Amintindu-vă animalele, găsiţi semnele care se aseamănă şi cele 

care se deosebesc. Numai nu le denumiţi. Le vom ghici noi. „Cu 

cît mai multe animale îşi reamintesc copiii, cu atît mai interesant 

decurge jocul. Pentru o ghicitoare interesantă şi pentru răspuns 

corect se înmînează cîte un cerculeţ roşu.” 

d) Complicarea jocului: Pentru repetarea jocului se pot da 

indicaţii, să alcătuiască ghicitori şi despre păsările domestice. 

e) Încheierea jocului: Se numără cerculeţele cîştigate şi se 

stabileşte învingătorul jocului, educatoarea şi copiii îl felicită.   

FRIGIDERUL DE 

LEGUME ŞI FRUCTE 
Scopul: A le reaminti copiilor despre aceea că grădinarii 

cresc legume în grădină, livădarii cresc fructe în livadă. Roada o 

aduc  în oraş şi o păstrează-n frigidere mari. Unele fructe şi 
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legume se pregătesc pentru iarnă, proaspete (cartofi, ceapă, 

morcov), altele se murează (castraveţi). Copiii trebuie să cunoască 

că sunt legume şi fructe care se păstrează şi proaspete, şi se 

murează, de exemplu, varza. Legumele şi fructele, care se 

păstrează proaspete au nevoie de alegere permanentă, de a fi 

înlăturate cele alterate.  

Sarcina didactică: De a alege şi a grupa obiectele după 

folosirea lor în munca casnică. 

Reguli de joc: A împărţi fructele şi legumele pentru păstrare 

în aşa mod, ca ele să se păstreze toată iarna şi primăvara. 

Materiale: Legume şi fructe în cantităţi mari. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 

Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările: 

a) – Ce vedeţi pe masă? (fructe, legume). 

- Cum se păstrează ele pentru iarnă? 

- Care dintre ele le putem păstra proaspete? 

- Pe care le putem mura? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Frigiderele de fructe şi legume”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le spune 

copiilor: „Livădarii şi grădinarii au strîns o roadă mănoasă pentru 

noi toţi, de la oraşe şi sate. Această roadă trebuie păstrată, ca să ne 

ajungă pentru toată iarna şi primăvara. Pentru aceasta noi trebuie 

să alegem roada şi s-o repartizăm, o parte în frigidere, pentru a o 

păstra mereu proaspătă, iar altă parte – pentru murat, pentru 

conservare”. Apoi educatoarea concretizează rolurile în joc: o 

parte de copii vor fi cei care primesc roada şi lucrează cu 

frigiderele, cealaltă parte vor fi livădarii, grădinarii. Ei aduc roada 

la oraş, iar prima subgrupă de copii o primeşte şi totodată 

stabileşte modul de păstrare a ei. Tot ei comentează, de ce anume 

o astfel de păstrare a legumelor se recomandă. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume. 
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CINE ŞI UNDE TRĂIEŞTE? 
Sarcina didactică: Clasificarea plantelor după structură 

(tufar, copac).  

Elemente de joc: A fugi de vulpe.  

Reguli de joc: A căuta căsuţa după semnal. A-şi găsi corect 

casa. 

Materiale: Măşti de vulpe, iepuri, veveriţe. 

I. Organizarea activităţii: În timpul excursiei în pădure 

sau în parc. Din timp trebuie prevăzut locul desfăşurării jocului. 

II. Desfăşurarea jocului:  

a) Convorbire pregătitoare: 

„- Copii, ce copaci cunoaşteţi? 

- Dar acum să-mi spuneţi, ce tufari cunoaşteţi? 

- Prin ce se deosebesc tufarii de copaci? 

- Prin ce se aseamănă?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cine şi 

unde trăieşte?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Copii, acum 

începem jocul, cîţiva dintre voi vor fi veveriţe, alţii vor fi 

iepuraşi, iar Ionel va fi vulpe. Veveriţele îşi caută locul unde se 

pot căţăra, iar iepuraşii – copacul sub care se pot ascunde”. Pe 

parcursul desfăşurării jocului educatoarea le comunică copiilor, că 

veveriţele trăiesc şi se ascund în copac, fac scorbură, iar iepuraşii 

n-au casă, ei se ascund sub tufar. Aleg conducătorul – vulpea, îi 

dau masca-căciuliţă. Veveriţele şi iepuraşii fug în cîmpie. La 

semnalul: „Atenţie – vine vulpea!” veveriţele fug sub copaci, 
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iepuraşii – spre tufari. Cine îndeplineşte greşit însărcinarea, este 

prins de vulpe. 

d) Încheierea jocului: Se numără cîte „veveriţe” şi cîţi 

„iepuraşi” a prins „vulpea”. La fiecare repetare a jocului copiii se 

schimbă cu rolurile. 

 

AZI E ZIUA MAMEI MELE 
Scopul: Copiii trebuie să cunoască, că florile de pe răzoare, 

cele de cameră se cresc pentru decoraţii, ele se mai numesc 

decorative. Florile le dăruim oamenilor la diferite sărbători, cu 

ocazia zilei de naştere, la 8 Martie. Florile ne aduc fericire. Ele se 

pot cumpăra la magazinele de flori. A le povesti copiilor, că 

florile sunt diferite: de cîmp, de pădure, de cameră, de grădină 

etc. Ele se deosebesc după forma tulpinii, a frunzelor, după culori.  

Sarcina didactică: A sistematiza plantele după locul 

creşterii, a le descrie; a-i exersa pe copii în folosirea cuvintelor 

„fermecate”, de politeţe. 

Elemente de joc: Descrierea plantelor.  

Reguli de joc: Cumpărătorul trebuie să descrie, fără a 

denumi, planta, pe care doreşte să i-o dăruiască mămicii, să spună 

unde creşte planta. Vînzătorul trebuie să recunoască planta, s-o 

denumească şi să i-o dea frumos cumpărătorului.  

Materiale: Plante de cîmp, de răzor, de pădure, de cameră.  

I. Organizarea activității: Ca pentru celelalte jocuri 

didactice, se eliberează sala de grupă, se fac o bună ventilație, se 

distribuie materialul pentru activitatea dată în forma unui magazin 

de flori. 
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II. Desfășurarea activității: 
a) Convorbire pregătire: „Copii, voi ştiţi, că florile ne aduc 

fericire. Ele se dăruie celor mai apropiaţi, celor iubiţi şi buni. Noi 

le dăruim cu ocazia zilei de naştere, cu ocazia diferitelor sărbători 

însemnate, ca semn de mulţumire. Eu prefer şi să dăruiesc flori, 

dar şi să le primesc în dar. 

- Copii, dar voi ce flori preferaţi să primiţi în dar? 

- Dar mămicile voastre, ce flori preferă?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom imagina că e ziua 

mămicii voastre şi voi doriţi să-i oferiţi, să-i dăruiţi un buchet de 

flori. Veniţi la magazin cu întrebarea: „Oare ce flori să-i dăruiesc 

mămicii?” Şi aici găsiţi răspunsul. Deci, astăzi vom desfăşura 

jocul „Azi e ziua mamei mele!” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

rolurile de cumpărători, vînzători. Plantele sunt aranjate după 

locul creşterii. Pentru început rolul de cumpărător îl îndeplineşte 

educatoare. Vine la magazin. 

Educatoarea: - Bună ziua, domnule vînzător. 

Vînzătorul:  - Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos? 

Educatoarea: - Fiţi atît de bun, ajutaţi-mă să-mi aleg o floare, 

pentru mămica mea. Eu ştiu că ea creşte în grădină, are tulpină 

subţire şi lungă, dreaptă, de culoare verde, formă cilindrică, 

frunzele-s late, lungi şi netede, de culoare verde-închisă, floare e 

alcătuită din mai multe petale de culoare roşie. Dar nu ştiu cum se 

numeşte. 

Vînzătorul: - Aceasta-i laleaua, copile, poftim, ia-o.  

Educatoarea: - Mulţumesc, la revedere. 

Pe parcursul desfăşurării jocului, educatoarea urmăreşte 

interpretarea rolurilor, intervine în caz de greşeli sau încălcări de 

reguli. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

recite poezii, să cînte cîntece despre flori sau despre sărbătorile cu 

flori. Educatoarea le recită, de exemplu, poezia lui Grigore Vieru 

„de 8 martie”. 
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FLUTURAŞII VIN LA 

FLORI 
Scopul: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre 

insecte şi flori, a denumirilor, educarea rapidităţii şi 

independenţei în acţiune.  

Sarcina didactică: Reportarea corectă a culorilor la lucrurile 

de aceeaşi culoare. 

Elemente de joc: Prezentarea florilor, denumirea culorilor, 

selectarea fluturilor.  

Reguli de joc: Copiii care au fluturele de aceeaşi culoare cu 

acea a florii indicate de educatoare, vin la semnal şi-l aşează pe 

floare, după ce  unul dintre ei a denumit-o.  

Materiale: Flori confecţionate din carton de toate culorile: 

roşie, verde, galbenă, albastră, albă şi, pentru fiecare copil – 

fluturi din hîrtie creponată de aceeaşi culoare; machetă 

(flanelograf sau tablă magnetică).  

I. Organizarea activității: Se vor crea condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii, aranjarea măsuţelor în formă de careu 

deschis, aerisirea sălii de grupă, aranjarea florilor pe flanelograf, 

introducerea copiilor în sala de grupă. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Intuirea materialului prin 

următoarele întrebări: 

„-  Ce vedeţi pe flanelograf? (nişte flori). 

- Ce culoare au florile? (roşie, verde, galbenă, albastră, albă). 

- Ce culoare au fluturaşii?” 
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom juca cu aceiaşi 

fluturaşi şi floricele în jocul „Fluturaşii vin la flori”” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Florile de dimensiuni 

mai mari vor fi aşezate, pe rînd, pe machetă (flanelograf sau tablă 

magnetică). Copiii vor avea 2-3 fluturaşi de diferite feluri. După 

reprezentarea florii, un copil îi denumeşte culoarea, în timp ce 

ceilalţi copii selectează fluturele de aceeaşi culoare şi îl aşează 

lîngă floare. 

Jocul continuă pînă se epuizează toţi fluturii. Copiii se împart 

în „fluturi” şi „flori” în număr egal, iar la semnal se formează 

perechi după culoare. Fiecare pereche denumeşte culoarea pe care 

o are. În partea de încheiere a jocului copiii din grupă se împart în 

fluturi şi flori. O parte  dintre sunt fluturi (de diverse culori), iar o 

parte – flori, cîte una de fiecare culoare. La semnalul educatoarei 

„Fluturii vin la flori!” copiii se grupează în jurul florii de aceeaşi 

culoare. Devine cîştigătoare echipa care s-a grupat mai repede în 

jurul florii. 

d) Încheierea jocului: Copiii împreună cu educatoarea ies pe 

teren la plimbare. 

 

MAGAZINUL 

„FLORICICA” 
Scopul: A-şi reaminti împreună cu copiii denumirea 

plantelor, structura externă a lor, semnele caracteristice.  

Sarcina didactică: A descrie, a găsi, a denumi obiectul după 

semnele distinctive. 
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Reguli de joc: A denumi despărţitura şi a descrie planta, fără  

o denumi.  

Elemente de joc: Cumpărarea prin descriere şi vînzarea 

plantelor.  

Materiale: Plante de cameră, de grădină, de cîmp.  

I. Organizarea activității: Ca şi pentru celelalte jocuri 

didactice, se eliberează sala de grupă, se dotează un colţ al sălii cu 

poliţe pentru magazin şi diferite jetoane: „flori de cîmp”, „flori de 

cameră”, „flori de grădină”. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Convorbire pregătitoare:  

- Denumiţi cîteva plante de cameră. 

- Plante de grădină. 

- Ce plante de cîmp cunoaşteţi? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom deschide magazinul 

„Floricica”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Pe o poliţă a 

magazinului sunt aranjate plante de cameră, pe alta – plante de 

grădină şi pe a treia – plante de cîmp. Acesta-i magazinul 

„Floricica”. Cumpărătorii (copiii) nu denumesc planta ce o 

doresc, dar numai o descriu şi denumesc secţia „plante de cîmp” 

ori alta. Vînzătorul trebuie s-o recunoască după descriere şi s-o 

denumească, apoi s-o înmîneze cumpărătorului. La începutul 

jocului educatoarea poate îndeplini rolul de cumpărător pentru a 

demonstra copiilor exemplul de descriere a plantei, reamintindu-

le ordinea: are tulpină sau nu, dacă da, cum e (groasă, dreaptă, 

agăţătoare), ce formă au frunzele, cum sunt colorate, are oare 

floare, de ce culoare. Apoi copiii descriu de sine stătător plantele.   

d) Încheierea jocului: La sfîrşitul jocului educatoarea 

efectuează analiza, aprecierea copiilor, menţionează cine şi-a 

interpretat rolul corect şi de ce. 
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CINE A VENIT LA NOI? 
Scopul: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre 

animalele cunoscute privind culoarea, hrana, foloasele pe care le 

aduc, formarea deprinderilor de a descrie pe scurt animalul, 

folosind materiale intuitive, dezvoltarea capacităţii de a efectua 

legături simple între cunoştinţe.  

Sarcina didactică: Recunoaşterea animalelor după 

onomatopee. Denumirea şi descrierea înfăţişării acestora, 

indicarea hranei necesare animalului corespunzător şi a unor 

foloase pe care le aduce omului. 

Elemente de joc: Răspunsul la întrebări, căutarea jetoanelor, 

demonstrarea animalelor-jucării. 

Reguli de joc: La întrebările educatoarei răspunde numai 

copilul numit de ea. El alege jetonul corespunzător animalului şi 

jetonul din care se poate deduce unele foloase aduse de acel 

animal.  

Materiale: Animale-jucării sau mulaje (cîine, pisică, vacă, 

iepure, găină, cocoş etc.), jetoane reprezentînd hrana fiecărui 

animal, jetoane reprezentînd foloase aduse de ele.  

I. Organizarea activității: Se vor crea condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii, aranjarea măsuţelor în formă de careu 

deschis, aerisirea sălii de grupă, aranjarea jucăriilor în faţa 

copiiilor, introducerea copiilor în sala de grupă. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Aceste animale-jucării” le vom folosi la jocul care se  

numeşte „Cine a venit la noi?”  
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b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii ascultă 

onomatopeele, fie imitate de învăţătoare, fie înregistrate pe disc, 

recunosc animalul, iar cel numit alege jucăria (sau imaginea) 

corespunzătoare de pe masa educatoarei şi o descrie. După 

descrierea acesteia, alt copil alege jetoanele ce reprezintă  hrana 

specifică animalului respectiv şi foloasele aduse de el, exprimă 

verbal ce conţin acestea şi aşează în dreptul animalului jucărie. În 

încheiere copiii vor imita sunetele produse de animalul descris, 

eventual unele mişcări specifice (sărituri, ciugulitul găinii etc.).  

c) Complicarea jocului: Copiii sunt solicitaţi să-şi 

reamintească cîte o poezie, un cîntec, o ghicitoare despre aceste 

animale-jucării şi să le prezinte în faţa grupei. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să 

aranjeze jucăriile pe poliţe. 
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GRUPA MEDIE 
 

GHICEŞTE CE-I ÎN MÎNĂ 
Scopul: A întări reprezentările copiilor despre fructe şi 

legume; dezvoltarea analizatorilor tactili şi formarea deprinderii 

de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: De a recunoaşte obiectul denumit cu 

ajutorul analizatorului tactil, prin pipăit. 

Reguli de joc: Nu se permite a privi la obiectul din mîna 

educatoarei. Trebuie denumit doar după pipăit. 

Materiale: Fructe şi legume, cîte 2-3 de fiecare fel. 

Elemente de joc: Alergare pînă la educator cu obiectul 

recunoscut prin pipăit. 

I. Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  
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„- Ce vedeţi pe masă? 

- Ce legume sunt? 

- Ce fructe sunt? 

- Ce formă au?” 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste fructe şi legume vom 

desfăşura jocul „Ghici ce-i în mînă?”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii sunt aşezaţi pe 

scăunele în semicerc, cu mîinile la spate, educatoare împarte 

fiecărui copil fructe şi legume. Apoi le demonstrează o legumă 

sau un fruct. Copii care au în mîini această legumă, la comanda 

educatoarei aleargă spre ea. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume. 

 

GĂSEŞTE CE SPUN 

(variantă) 
Scopul: A întări reprezentările copiilor despre fructe şi 

legume; dezvoltarea analizatorilor tactili şi formarea deprinderii 

de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: De a găsi obiectul după cuvîntul-

denumire. 

Elemente de joc: Căutarea legumelor şi fructelor „ascunse”. 

Reguli de joc: A căuta obiectul se permite numai în vaza 

corespunzătoare după forma ori culoarea legumei sau fructului 

denumit (de exemplu, sfeclă, ridiche, portocală, măr…). În toate 

vazele n-ai dreptul să te uiţi. 
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Materiale: Legume şi fructe  aranjat la marginea mesei, ca să 

fie bine văzută forma, mărimea. Ele trebuie să fie asemănătoare 

după mărime, dar diferite după culoare. 

I. Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  

   - Ce vedeţi pe masă? 

- Denumiţi legumele. 

- Denumiţi fructele. 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste obiecte vom desfăşura 

jocul „Găseşte ce spun”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

propune copiilor, pe rînd: „Găseşte mărul galben, arată-l copiilor” 

etc. Copilul găseşte obiectul, îl demonstrează celorlalţi copii, 

încearcă să-i stabilească forma. 

(a II-a variantă). Legumele şi fructele se plasează în diferite 

vaze după formă: cilindrice, sferice, lunguieţe, ovale. În 

corespundere cu forma vazei trebuie să fie şi forma legumei 

ascunse în vază. 

(a III-a variantă). Jocul se organizează şi se desfăşoară ca şi 

în cele două variante, dar sarcina didactică e de a consolida în 

memoria preşcolarilor culorile obiectelor. Legumele şi fructele se 

pun în corespundere cu culoarea vazei, adică să corespundă 

culoarea vazei cu cea a legumei. 

d) Încheierea jocului: Copiii vor fi serviţi cu fructe şi 

legume. 
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COMESTIBIL-

NECOMESTIBIL 
Scopul: A le reaminti copiilor, că fructele şi legumele se 

cultivă pentru hrană. La unele e comestibilă partea exterioară, la 

altele – rădăcinile.  

Sarcina didactică: A alege plante ce se folosesc în 

alimentaţie. 

Reguli de joc: Copilul mai întîi adresează întrebarea celuilalt 

copil, apoi denumeşte planta. 

Materiale: Pe masă sunt fructe şi legume cu rădăcina 

comestibilă (morcov, sfeclă, ridiche, ceapă, usturoi) şi cu vîrfurile 

comestibile (roşii, mazăre, castraveţi). 

I. Organizarea activității: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea adresează copiilor 

următoarele întrebări:  

  „- Ce plante comestibile cunoaşteţi? 

- Denumiţi plantele a căror rădăcină o folosim în alimentaţie. 

- Denumiţi plantele cu vîrfurile comestibile”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Comestibil-necomestibil”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii sunt aranjaţi în 

semicerc, educatoarea îi roagă să închidă ochii. De pe masa plină 

cu legume alege una şi o ascunde sub şerveţel. La semnalul 

educatoarei „gata”, copilul deschide ochii. Pedagogul îi adresează 

următoarea întrebare: „Ce-i comestibil la această legumă, vîrful 
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sau rădăcina?” Dacă copilul a ghicit, el devine conducătorul  

jocului şi îl cheamă pe altul s ghicească. În cazul în care copilul n-

a ghicit, lui i se dă un cerculeţ, la sfîrşitul jocului pentru fiecare 

cerculeţ-greşeală el va recita o poezie sau va spune  o ghicitoare. 

d) Încheierea jocului: Copiii îşi răscumpără cerculeţele prin 

recitarea poeziilor, numărătorilor, ghicitorilor. 

MAGAZINUL DE FRUCTE 

ŞI LEGUME 
Scopul: A le reaminti copiilor, că în oraşe fructele şi 

legumele se cumpără de la magazine, gherete etc. Copiii trebuie 

să cunoască semnele exterioare distinctive ale legumelor şi 

fructelor, să ştie să le denumească. A le povesti preşcolarilor, că 

fructele proaspete şi cele conservate se aduc la magazinele de la 

punctele de păstrare, din frigidere mari.  

Sarcina didactică: A grupa obiecte după categorii, a descrie 

şi a găsi planta după semnele caracteristice. 

Reguli de joc: A descrie cumpărăturile, fără a le denumi. 

Materiale: A pregăti tăbliţe de felul: „Legume”, „Fructe”, un 

colţişor al grupei va fi magazinul cu poliţe. 

I. Organizarea activității: pregătirea materialului; 

aerisirea sălii de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările ce ţin de 

obiectele ce se află-n magazin: compoturi, sucuri, fructe uscate, 

din ce se pregătesc, cum se prelucrează.  



46 
 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom juca „De-a magazinul 

de legume şi fructe”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

rolurile copiilor cu ajutorul numărătorilor: directori de magazin, 

vînzători, cumpărători. Directorul trebuie să împartă producţia 

prin secţii, să pregătească totul pentru lucru. Cumpărătorul 

descrie ce doreşte să cumpere, denumeşte secţia unde se află 

marfa, spune din ce şi cum e pregătită. Vînzătorul denumeşte 

cumpărătura şi i-o dă cumpărătorului. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume. 

 

SPUNE CUM SUNT: MARI 

SAU MICI? 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre mărimea 

obiectelor; a educa deprinderea de a compara obiectele; 

perseverenţa şi voinţa; formarea deprinderilor de corectitudine în 

joc.  

Sarcina didactică: A-i antrena pe copii în diferenţierea şi 

compararea obiectelor (mari, mici, identice); a educa atenţia, 

rapiditatea în reacţie la cuvînt, deprinderea de autocontrol. 

Elemente de joc: Căutarea obiectelor, aşezarea lor la semnal. 

Reguli de joc: La semnalul educatorului, a aranja obiectele în 

ordinea descrescîndă, apoi în ordinea crescîndă. Cine le aşează 

mai repede şi corect, acela cîştigă. Cîştigătorul primeşte un 

cerculeţ. 



47 
 

Materiale: Material din natură: ghinde, conuri, boabe diferite 

după mărime. 

I.  Organizarea activității: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului, aranjarea mobilierului în careu  deschis, 

intrarea copiilor în sala de grupă. 

II. Desfășurarea activității: 
a)  Exerciţii pregătitoare: Educatoarea îi întreabă pe copii:  

  „- Priviţi, copii, aceste ghinde, conuri. Cum credeţi, ele sunt la 

fel după mărime?  

- Nu, ele sunt diferite. 

- Ionel, arată-ne, care dintre ele e cea mai mare? 

- Lenuţa, cum este această ghindă? (mai mică)” 

b) Anunţarea jocului: „ Iată, cu aceste ghinde, conuri, boabe, 

seminţe ne vom juca astăzi în jocul „Spune, cum sunt: mari sau 

mici?”  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Aţi privit atent 

conurile, frunzele, ghindele etc., noi ne vom învăţa să le aşezăm 

corect după mărime: cel mai mare, mai mic şi cel mai mic 

(demonstrez acţiunile pe masă, cu ghindele). Trebuie să aşezi în 

rînd numai obiectele asemănătoare. Cine are în mînă conuri, 

aranjează conurile după mărime.” 

- Dar care are frunze, ce aşează? 

- Frunze, desigur (obiectele se află toate pe masă). 

- Acum eu voi da comanda, iar voi, la semnalul meu, 

începeţi să aranjaţi obiectele. Nu uitaţi: de la mare la mic. 

(Educatoarea bate din palme). Cine a aranjat primul obiectele în 

ordinea descrescîndă, cîte 5-6 obiecte de fiecare fel, acela cîştigă. 

(Educatoarea le permite celorlalţi copii să îndeplinească sarcina, 

iar pe învingători îi laudă. Pentru a menţine interesul către joc, 

schimbă însărcinarea: „Aranjaţi obiectele în ordinea crescîndă: de 

la mic la mare”). 

d) Complicarea jocului: Pentru a verifica atenţia copiilor la 

semnalul educatorului şi cum ascultă însărcinarea, se pot schimba 

consecutiv însărcinările, iar cîteodată se repetă aceeaşi însărcinare 

de cîteva ori. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să facă 

ordine pe mese, să strîngă materialul în cutii. 
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CINE VA OBŢINE MAI 

REPEDE FIGURA 
Scopul: A educa deprinderea de a compara, a generaliza, a 

denumi corect obiectul, a dezvolta deprinderile şi procesele de a 

percepe şi a concentra.  

Sarcina didactică: A-i exercita pe copii în formarea unui 

întreg din părţi componente, a educa voinţa, perseverenţa, 

răbdarea. 

Elemente de joc: Căutarea părţilor componente; alcătuirea 

imaginii în întregime. 

Reguli de joc: A lucra independent, a nu greşi la alegere. 

Cîştigă acel, care primul a obţinut şi a denumit ilustrata sa. 

Materiale: Două cutii cu imagini ale diferitor obiecte (fructe, 

legume, plante etc.). În una din ele se află imaginile în întregime, 

în a doua – imaginile tăiate în patru părţi egale pe orizontală sau 

verticală. 

I.  Organizarea activității: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării jocului. Aerisirea sălii, aranjarea mobilierului în 

formă de cerc sau semicerc, pregătirea materialului, introducerea 

organizată a copiilor în sala de grupă şi revizuirea ţinutei lor. 

II. Desfășurarea activității: 
a)  Exerciţii pregătitoare: Se prezintă imaginile în întregime 

ale obiectelor. Educatorul va familiariza copiii cu ele. Copiii vor 

denumi ce-i reprezentat pe aceste ilustraţii.  

  „- Ce vedeţi pe această ilustrată? (un măr).  

- Din care clasă face parte – fructe ori legume?” 
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b) Anunţarea jocului: „ Educatoarea ridică în mînă a patra 

parte din ilustrată (a mărului, de exemplu). 

- Cum credeţi, de la care ilustrată e această părticică? 

- De la măr, - răspund copiii. 

Educatoarea depune părticica pe cea întreagă: 

- Iar acum să găsim celelalte părţi ale mărului. 

Educatoarea numeşte pe rînd 3 copii care vor găsi celelalte părţi 

ale ilustratei. Cînd toate părţile sunt găsite şi aranjate alături de 

imaginea întreagă, educatoarea spune: 

- Priviţi, copii, am obţinut mărul întreg. Acum eu vă voi 

împărţi ilustratele (lui Dumitru îi dau pară, lui Ionel - caisă). 

- Iar acum, copii, găsiţi părţile componente ale obiectului 

de pe ilustrată, aranjaţi-le alături. 

c) Complicarea jocului: Educatoarea poate introduce 

elemente de întrecere: cine va obţine primul imaginea, acela va 

învinge şi va primi un cerculeţ. Complicarea poate fi şi după 

numărul de părţi tăiate, poate fi tăiata ilustrata în şase părţi şi 

după conţinutul ilustratei (pe ea poate fi reprezentat nu numai un 

obiect, ci şi un simplu subiect). În grupele mari pot fi utilizate şi 

fragmente din poveşti. 

d) Încheierea jocului: Sunt menţionaţi copiii învingători, se 

numără cerculeţele acumulate, se felicită copiii pentru atenţie, 

pentru voinţă, curaj, pentru ordine şi disciplină. 

Notă: Activitatea de joc (jocul didactic) la vîrsta preşcolară 

mică reuşeşte atunci, cînd este realizat  foarte bine cadrul afectiv, 

pe fondul căruia se realizează obiectivele educative. 
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GĂSEŞTE CEEA CE ARĂT 
Scopul: Folosirea corectă a cuvintelor generalizatoare: 

fructe, legume; consolidarea cunoştinţelor copiilor despre fructe 

şi legume; dezvoltarea spiritului de observaţie şi formarea 

deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: De a găsi obiectele după asemănare. 

Elemente de joc: Căutarea obiectului arătat şi ascuns de 

educatoare. 

Reguli de joc: Sub şerveţel nu trebuie să te uiţi. 

Materiale: Pe două farfurii – aceleaşi fructe şi legume. Unul 

(acoperit educator) acoperit cu şerveţel. 

I.  Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării jocului. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  

„- Ce vedeţi pe masă?  

- Care din ele-s legume? Denumiţi-le. 

- Care sunt fructe? Denumiţi-le” 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste fructe şi legume vom 

desfăşura jocul „Găseşte ceea ce arăt”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le arată 

copiilor pe un timp scurt unul dintre obiectele ascunse sub 

şerveţel şi iarăşi îl ascunde, apoi le propune copiilor: „Găsiţi pe 

altă farfurie un astfel de obiect şi amintiţi-vă cum se numeşte”. 

Copiii îndeplinesc pe rînd însărcinarea, pînă ce toate legumele şi 

fructele ascunse sub şerveţel vor fi denumite. 



51 
 

d) Complicarea jocului: În continuare jocul poate fi 

complicat prin adăugarea legumelor şi fructelor, asemănătoare 

după formă, dar deosebite după culoare. De exemplu: sfeclă, 

ridiche, lămîie, roşii, mere. 

e) Încheierea jocului: Copiii vor fi serviţi cu fructe şi 

legume. 

 

GHICI CE-AI MÎNCAT? 
Scopul: A consolida reprezentările copiilor despre forma, 

culoarea, gustul legumelor şi fructelor; dezvoltarea analizatorilor 

gustativi şi formarea deprinderii de joc.  

Sarcina didactică: A determina ce fruct sau legumă este, cu 

ajutorul analizatorilor gustativi. 

Elemente de joc: A ghici după gust. 

Reguli de joc: În timpul cînd ghiceşti, ochii să fie închişi. 

Materiale: Fructe şi legume diferite după gust, spălate, tăiate 

în bucăţi mici, pe masă, în faţa copiilor – fructe şi legume întregi 

pentru verificare şi comparare. 

I. Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  

„- Ce legume cunoaşteţi?  

- Ce fructe cunoaşteţi? 

- Cum sunt legumele la gust? (diferite, acre, usturoiase, iuţi)”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici, 

ce-ai mîncat?”. 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

propune copiilor să guste din farfuria cu legume şi fructe tăiate 

mărunt. Trece un copil în faţă, îl roagă să închidă ochii. Apoi îi 

spune: „Mestecă, bine, acum spune ce-ai mîncat? Găseşte o astfel 

de legumă pe masă”. 

d) Complicarea jocului: Se va cere de la copii să 

denumească gustul perceput. Întrebarea o putem adresa astfel, ca 

în caz de complicare copiii să poată găsi cuvîntul necesar pentru 

aprecierea gustului: „Ce simţi în gură?” (e iute, e dulce, e acru). 

e) Încheierea jocului: După ce toţi copiii îndeplinesc 

însărcinarea, educatoarea îi serveşte cu fructe şi legume. 

GĂSEŞTE CEEA DESPRE 

CE POVESTESC 
Scopul: A întări reprezentările copiilor despre fructe şi 

legume, despre formă, culoare, suprafaţă, gust; a dezvolta 

memoria imaginativă, vorbirea cursivă; a forma deprinderi 

corecte de joc.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după însuşirile descrise. 

Elemente de joc: Ghicirea obiectelor după calităţile descrise. 

Reguli de joc: A denumi fructele sau legumele recunoscute, 

numai la rugămintea educatoarei. 

Materiale: Legumele şi fructele se aşează pe masă, ca să 

vadă toţi copiii forma, culoarea, mărimea lor. 

I. Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  
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„- Ce vedeţi pe masă?  

- Ce legume sunt? 

- Ce fructe sunt? (diferite, acre, usturoiase, iuţi)”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

ceea de spre ce povestesc”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea descrie 

amănunţit un obiect de pe masă, adică denumeşte forma, culoarea, 

gustul. Apoi le propune copiilor: „Arătaţi pe masă şi denumiţi 

obiectul despre care am povestit eu”. Dacă copilul a îndeplinit 

însărcinarea, educatoarea descrie alt obiect, însărcinarea o 

îndeplineşte alt copil. Jocul se prelungeşte pînă cînd toţi copiii 

ghicesc obiectele descrise. 

d) Complicarea jocului: Cînd copiii au însuşit conţinutul şi 

regulile jocului, atunci descrierea obiectelor poate fi efectuată de 

ei, cu scopul dezvoltării vorbirii cursive. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea cere copiilor să recite 

poezii, ghicitori despre fructe şi legume. 

 

SĂCULEŢUL FERMECAT 

(variantă) 
Scopul: A întări reprezentările copiilor despre fructe şi 

legume, dezvoltarea analizatorilor tactili, formarea deprinderii de 

corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A recunoaşte obiectul cu ajutorul unui 

analizator. 
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Elemente de joc: Nu se permite să te uiţi în săculeţ, mai întîi 

trebuie să determini ce ai în mîini, după aceea să arăţi tuturor 

obiectul. 

Materiale: La început se aleg fructe şi legume ce se 

deosebesc evident după formă, apoi care puţin se aseamănă. Un 

săculeţ „fermecat”. 

I. Organizarea activității: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  

„- Ce fructe cunoaşteţi?  

- De ce le numim fructe? 

- Ce legume cunoaşteţi?  

- De ce le numim legume? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Săculeţul fermecat”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea pune în 

săculeţ legumele şi fructele şi-i roagă pe copii s-o urmărească. 

Apoi îi propune unui copil: „Găseşte după pipăit, fără să te uiţi în 

săculeţ, de exemplu, un măr. Iar acum spune, ce ţii în mîini?”. 

Toţi copiii îndeplinesc pe rînd această însărcinare. 

d) Complicarea jocului: Pentru repetarea jocului, săculeţul 

va fi umplut din timp, ca să nu vadă copiii (a II-a variantă – 

pentru copiii grupei mijlocii). 

Sarcina didactică: A determina obiectul prin pipăit după 

caracteristicile date. Explicarea şi demonstrarea jocului: 

Educatoarea enumeră caracteristicile obiectului, pe care le poţi 

determina prin pipăit: - forma, suprafaţa, detaliile – şi-i roagă: 

„Găseşte în săculeţ, ceea ce se aseamănă cu o minge, cu coadă 

lungă, tare, cu riduri”. Copilul caută şi după descriere găseşte 

sfecla. 

e) Încheierea jocului: Copiilor li se cere să recite poezii, 

ghicitori despre fructe şi legume. 
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CINE GĂSEŞTE MAI 

REPEDE STEJARUL, MESTEACĂNUL, NUCUL 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre copaci: 

stejar, mesteacăn, nuc; a dezvolta reacţia la cuvînt, a-i exersa pe 

copii în memorizarea denumirilor de copaci, a contribui la 

dezvoltarea rapidităţii în gîndire şi în acţiune.  

Sarcina didactică: A găsi copacul după denumire. 

Elemente de joc: Alergarea spre copacul denumit  

(concurenţa „Cine găseşte mai repede copacul”). 

Reguli de joc: A alerga la copacul denumit se permite numai 

după semnalul educatoarei: „Aleargă!”. 

I. Organizarea activității: În parc, pădure ori scuar 

II. Desfășurarea activității: 
a) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cine 

găseşte mai repede copacul”. 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea 

denumeşte copacul bine cunoscut copiilor, avînd semne evidente 

şi-i roagă să găsească stejarul „Cine găseşte mai repede stejarul? 

Un – doi – trei  – aleargă”. Copiii aleargă la orice stejar care 

creşte în apropiere. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea întreabă: 

„- Ce copaci cresc prin apropiere?  

- După ce aţi recunoscut stejarul? 

- Dar nucul, cum l-aţi recunoscut? 

- Mai sunt şi altfel de copaci?”. 
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CINE GĂSEŞTE CEL MAI 

SCURT DRUM? 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre exteriorul şi 

denumirea copacilor, tufarilor, semnele lor distinctive.  

Sarcina didactică: A descrie copacul şi a-l găsi după 

descriere. 

Reguli de joc: A descrie copacul-reper, fără a-l denumi. 

Elemente de joc: Căutarea după descriere. 

I. Organizarea activității: Se desfăşoară în pădure. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le reaminteşte copiilor 

regulile de comportare în locurile necunoscute, să nu rupă crengi, 

să nu mănînce pomuşoare etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom călători şi jocul se 

numeşte „Cine găseşte cel mai scurt drum?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Cu ajutorul unei 

numărători se aleg doi conducători ai jocului, care vor indica 

direcţia călătoriei şi le vor explica celorlalţi copii, unde vor pleca 

şi cum vor găsi drumul (cel mai scurt). Primul conducător alege 

3-4 plante bine cunoscute copiilor pentru repere vizuale, le 

descrie, nu le denumeşte, le explică unde  şi încotro să cotească. 

Toţi ceilalţi, după descriere, determină reperele, le denumesc şi 

caută după ele drumul. În acelaşi mod le explică şi al doilea 

conducător, numai că el îşi alege alt drum şi alte repere vizuale 

(plante, copaci, tufari). Copiii se împart în două subgrupe – una 

pleacă după descrierea  primului conducător, cealaltă – după 
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descrierea  conducătorului al doilea. Se stabileşte care echipă a 

ajuns prima la locul determinat şi cine-i conducătorul călătoriei. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea efectuează analiza 

jocului, felicită copiii care primii au găsit locul călătoriei şi 

menţionează agerimea conducătorului care a descris drumul cel 

mai scurt. 

SĂ FACEM UN TABLOU 

DE TOAMNĂ 
Scopul: Fixarea cunoştinţelor referitoare la fenomenele, 

activităţile, îmbrăcămintea, fructele, legumele caracteristice 

anotimpului toamna. Educarea capacităţii copiilor de a selecţiona 

după un criteriu dat elementele corespunzătoare, de a acţiona în 

comun în utilizarea materialului şi în rezolvarea sarcinilor în 

cadrul jocului. 

Sarcina didactică: Asocierea şi completarea povestirii cu 

materialul corespunzător, sensul celor relatate şi plasarea lui pe 

tablou la locul potrivit. 

Elemente de joc: Ghicirea ghicitorilor, recitarea poeziilor, 

povestirea istorioarelor, descrierea anotimpurilor. 

Reguli de joc: La întreruperea povestirii, copiii trebuie să 

caute şi să aleagă din materialul primit acele imagini care 

corespund continuării logice a povestirii. Copiii care au găsit mai 

repede materialul, îl denumesc şi-l aşează în mod corespunzător 

pe tabloul prezentat. 

Materiale: Se repartizează la fiecare masă cîte un săculeţ (o 

tavă, un capac de cutie), în care se află cartonaşe cu imagini de: 

fructe, legume, flori, îmbrăcăminte, activităţi, fenomene naturale 
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specifice diferitor anotimpuri (mai ales toamnei). Un tablou de 

toamnă incomplet sau un flanelograf cu un cadru corespunzător 

(livadă, vie, grădină etc.). 

I. Organizarea activității: Asigurarea condiţiilor necesare 

pentru desfăşurarea jocului: aerisirea sălii de grupă, aşezarea 

mobilierului în formă de careu deschis, pregătirea materialului 

necesar. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Introducerea în joc se face prin intuirea materialului 

primit de copii sau prin reactualizarea cunoştinţelor într-o formă 

concisă (discuţie, poezie, ghicitori). 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul care se 

numeşte „Să facem un tablou de toamnă”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea începe 

jocul expunînd copiilor o povestire în care include diferite aspecte 

caracteristice anotimpului: „Într-o zi de toamnă, oamenii au 

încărcat lăzile în camion şi a u plecat în livadă să culeagă ce?... 

Un copil de vîrsta voastră ascultă foşnetul cui?... În altă zi 

gospodarii s-au dus în grădină să strîngă ce?...” etc. Cînd 

educatoarea  povesteşte, copiii grupaţi la mese, selecţionează 

imaginea corespunzătoare, spunînd ce reprezintă. Cîte un 

reprezentant o aranjează în cadrul respectiv. Altul denumeşte 

elementele aşezate. Aceste sarcini vor fi precizate de educatoare 

înainte de începerea jocului. Se va avea grijă să fie antrenaţi cît 

mai mulţi copii. 

d) Complicarea jocului: Copiii se împart în 3-4 echipe. 

Fiecare din acestea primeşte aceeaşi categorie de imagini (ale 

fructelor, legumelor etc.). După o intuire sistematică fiecare grup 

alege din materialul primit imaginile corespunzătoare anotimpului 

toamna, apoi le afişează pe panou. Cîştigă echipa care n-a comis 

nici o greşeală. 

e) Încheierea jocului: Se fac totalurile jocului, e felicitată 

echipa cîştigătoare. 
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GHICI, CE A DISPĂRUT? 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele copiilor despre plantele 

de cameră, despre condiţiile de viaţă, structura, forma, culoarea 

frunzelor şi florilor, dezvoltarea spiritului de observaţie şi 

formarea deprinderii de corectitudine de joc. 

Sarcina didactică: A denumi plantele după memorie (fără 

repere vizuale). 

Elemente de joc: A ghici ce plantă a dispărut. 

Reguli de joc: Cînd educatoarea ascunde planta toţi copiii 

sunt cu ochii închişi. 

Materiale: Pe masă – 3-4 plante bine cunoscute de copii din 

jocurile precedente. 

I. Organizarea activității: Ase vor pregăti materialele şi 

sala de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

jocului. 

II. Desfășurarea activității: 
a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire despre plantele de 

cameră: condiţiile de viaţă, structura, forma, culoarea frunzelor, 

florii etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici, 

ce-a dispărut?”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

propune  copiilor să privească plantele de pe masă, apoi să 

închidă ochii. În timpul acesta educatoarea întreabă: „Ce plantă 

lipseşte?”. Dacă cel întrebat răspunde corect, pune planta la loc şi 

jocul continuă în acelaşi mod.  
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d) Încheierea jocului: Se analizează desfăşurarea jocului, se 

menţionează răspunsurile corecte, sunt lăudaţi copiii activi. 

GHICI, CE A DISPĂRUT? 
Scopul: Sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre plantele 

de cameră; dezvoltarea atenţiei vizuale, a deprinderii de a se 

orienta în spaţiu; formarea deprinderilor corecte de joc. 

Sarcina didactică: A determina locul iniţial al plantei. 

Elemente de joc: Copiii găsesc schimbările în aranjarea 

plantelor. 

Reguli de joc: Să închidă ochii absolut toţi copiii, în timp ce 

educatoarea schimbă locul plantelor. 

Materiale: Pe două mese se aranjează 3-4 plante 

asemănătoare, într-o ordine cuvenită, de exemplu, ficus, muşcată, 

asparagus, coleus. 

I.  Organizarea activităţii: Se vor pregăti materialele şi 

sala de grupă, pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Exerciţii pregătitoare: Organizarea unei convorbiri despre 

plantele de cameră: structura, condiţiile de trai etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ce s-a 

schimbat?”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea îi roagă 

pe copii să privească atent plantele aranjate pe masă, să 

memorizeze locul lor, consecutivitatea  aranjării: prima – ficus, a 

doua – muşcată etc. Copiilor li se propune să închidă ochii, în 

acest timp educatoarea schimbă plantele cu locul. Apoi îi roagă pe 
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copii să spună ce s-a schimbat şi dacă copilul, indicat de 

educatoare, a găsit – el trece şi aranjează ghiveciurile cu plante 

cum au fost. Pentru repere vizuale în grupele mici se pot aranja pe 

o masă alături aceleaşi plante în consecutivitatea dată, încît copiii 

să se poată orienta.  

d) Încheierea jocului: Se face analiza şi aprecierea, 

educatoarea menţionează răspunsurile copiilor. 
 

GĂSEŞTE UNA 

ASEMĂNĂTOARE 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre plantele de 

cameră; a sistematiza cunoştinţele despre structura plantei: are 

tulpină, frunză, floare; dezvoltarea spiritului de observaţie şi 

formarea deprinderilor de corectitudine în joc. 

Sarcina didactică: A găsi obiectul după asemănare. 

Elemente de joc: Căutarea obiectului asemănător. 

Reguli de joc: A arăta obiectul (planta) recunoscută după 

descrierea educatoarei numai după indicaţiile ei. 

Materiale: Plante asemănătoare (cîte 3-4) aranjate pe mese, 

pervazuri. 

I.  Organizarea activităţii: Se vor pregăti materialele şi 

sala de grupă, pentru a crea condiţii  favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Exerciţii pregătitoare: Susţinerea unei convorbiri despre 

plantele de cameră, structura, condiţiile de trai. 
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

una asemănătoare”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea 

demonstrează o plantă de pe masă, o descrie după semnele 

distinctive, apoi le propune copiilor să găsească o plantă 

asemănătoare în grup. Jocul se repetă cu cîte o plantă nouă ce se 

află în grupă (3-4 ori).  

d) Încheierea jocului: Se face aprecierea îndeplinirii 

însărcinărilor. 

 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
Scopul: Alcătuirea grupelor de animale de acelaşi fel; 

dezvoltarea atenţiei, memoriei, gîndirii,denumirea corectă a 

animalelor; dezvoltarea vorbirii. 

Sarcina didactică: Denumirea şi separarea animalelor de 

acelaşi fel la indicaţia educatoarei; aşezarea animalelor în cuşcă 

după felul lor (iepuraşii – în cuşca iepuraşilor, veveriţele . în 

cuşca veveriţelor etc.); vizitarea grădinii zoologice. 

Elemente de joc: Copilul chemat de educatoare denumeşte 

animalele indicate de ea şi formează grupa animalelor de acelaşi 

fel (dacă educatoarea prezintă iepuraşul, copilul îl denumeşte şi 

formează grupa iepuraşilor în cuşca lor). În timpul vizitării 

grădinii zoologice copiii vor hrăni animalele, vor recita poezii, 

ghicitori despre aceste animale. 

Materiale: Iepuraşi, veveriţe, ursuleţi, vulpi şi cuşti (după 

numărul de animale), pîine, morcovi – hrană pentru animale. 
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I. Organizarea activităţii: Sala de grupă va fi pregătită 

pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii: aerisirea, aranjarea 

scaunelor în formă de semicerc, aşezarea materialului la locul 

potrivit şi introducerea copiilor în sală. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Exerciţii recapitulative: materialul (jucăriile-animale) este 

acoperit. Educatoarea înscenează găsirea unei scrisori. O arată 

copiilor şi apoi o citeşte: „Dragi copii din grupa mică! Noi, copiii 

grupei mari, vă trimitem  nişte jucării. Vă rugăm să vă jucaţi cu 

ele şi să ne răspundeţi prin scrisoare, ce joc aţi jucat?”. 

Educatoarea descoperă jucăriile şi exclamă: „Ce jucării frumoase! 

Şi ce multe! Ce este acesta? (un iepuraş). Dar acesta? (un 

ursuleţ)”. Aşa se procedează pînă se denumesc toate animalele. 

Apoi educatoarea precizează, că acestea sunt animale-jucării, dar 

animalele adevărate, ca iepuraşii, urşii, veveriţele, vulpile trăiesc 

în pădure şi pot fi văzute de oameni şi de copii în apropierea unor 

localităţi (oraşe), într-un loc împrejmuit cu gard, în care se află 

cuşti cu animale. Acest loc se numeşte grădină zoologică. 

b) Anunţarea temei: „Hai să ne jucăm şi noi de-a  „Grădina 

zoologică!”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „După cum am spus, 

la grădina zoologică animalele stau în cuşti, fiecare la locul lor 

(urşii aparte, iepuraşii într-o cuşcă aparte etc.)”. în acest timp 

educatoarea arată cuştile, în care se află cîte un animal-jucărie, 

pentru a orienta copiii în gruparea lor. „Aceste jucării trebuie duse 

în cuştile lor”. Copilul chemat de educatoare alege jucăria 

preferată, o denumeşte, apoi o duce la cuşca ei. Pe rînd sunt 

chemaţi alţi copii să caute jucăriile de acelaşi fel, să le 

denumească şi să le ducă la aceeaşi cuşcă. Aşa se va proceda în 

desfăşurarea jocului pînă cînd vor fi duse în cuşti toate 

„animalele”. Educatoarea demonstrează o plantă de pe masă, o 

descrie după semnele distinctive, apoi le propune copiilor să 

găsească o plantă asemănătoare în grup. Jocul se repetă cu cîte o 

plantă nouă ce se află în grupă (3-4 ori).  

d) Complicarea jocului: copiii vor primi bucăţi de pîine şi 

vor vizita grădina zoologică; în acest timp vor arunca bucăţile de 
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pîine (fără a introduce mîna în cuşcă), vor recita şi poezii despre 

animale. Copiii nu au voie să viziteze singuri grădina zoologică. 

e) Încheierea activităţii: Se înscenează răspunsul la 

scrisoarea copiilor din grupa mare: „Dragi copii, noi vă 

mulţumim că ne-aţi trimis jucării frumoase. Ne-am jucat de-a 

„Grădina zoologică”. Am grupat animalele de acelaşi fel. Vă 

mulţumim! Grupa mică”. 

 

 

GĂSEŞTE FRAŢII MEI! 
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor despre animale; 

stimularea unor operaţii ale gîndirii (analiză, comparaţie, sinteză), 

dezvoltarea vorbirii.  

Sarcina didactică: Recunoaşterea animalelor după exterior, 

denumirea lor. 

Reguli de joc: Copiii chemaţi de educatoare acţionează şi 

răspund verbal, iar ceilalţi urmăresc executarea sarcinii pentru 

înlăturarea eventualelor greşeli. 

Materiale: Mai multe grupe de animale: pisici, căţei, 

veveriţe, fluturaşi (aranjate prin grupă); o păpuşă mare, un săculeţ 

şi cîte o jucărie din fiecare grupă pregătită. 

I. Organizarea activității: crearea climatului afectiv în 

vederea desfăşurării activităţii în bune condiţii; aerisirea sălii de 

grupă, aranjarea mobilierului în semicerc, pregătirea materialului 

necesar, introducerea copiilor în sală. 

II. Desfășurarea activității: 
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a) Exerciţii pregătitoare: În grupă intră păpuşa Ilenuţa; ţine 

în braţe un săculeţ cu cîte un exemplar din jucăriile pregătite pe 

masa educatoarei. Se va trezi curiozitatea copiilor prin întrebarea: 

„Ce ne-a adus păpuşa?” (un săculeţ). Educatoarea spune copiilor: 

- Copii, păpuşa v-a adus nişte jucării care şi-au pierdut 

frăţiorii şi vă roagă să-i găsiţi. Vreţi? Păpuşa ia loc pe scăunel şi 

asistă la desfăşurarea jocului. 

b) Anunţarea jocului: „Ştiu că voi iubiţi păpuşa şi vreţi s-o 

ajutaţi la găsirea frăţiorilor. Deci, veţi juca jocul „Găseşte fraţii 

mei!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copilul numit de 

educatoare scoate din sac o jucărie, spune cum se numeşte şi o 

aşează pe masă. Acelaşi copil va căuta frăţiorii şi surioarele, după 

caz, la cuvintele educatoarei: „Găseşte fraţii mei!”. Jucăriile 

găsite vor fi aduse la jucăriile scoase pe masă, formînd un grup de 

jucării. Jucăria îi mulţumeşte copilului, fiindcă i-a găsit frăţiorul. 

Copiilor se adresează întrebarea: „Ce-s aceştia toţi? (căţei)”. Aşa 

se va desfăşura jocul, găsindu-se fraţii şi surioarele tuturor 

jucăriilor din sac. Grupurile vor fi aşezate în faţa copiilor în 

sistem liniar. 

d) Complicarea jocului: Se cere copiilor să închidă ochii şi 

se ascunde un grup de jucării (căţeii). Cînd copiii vor deschide 

ochii, vor sesiza care grup de jucării lipseşte. Apoi vor închide din 

nou, iar educatoarea va amesteca jucăriile şi le va împărţi în două 

grupuri: I grupă – pisici şi căţei (cîte o pisică şi un căţel în 

pereche), a II-a grup – veveriţe şi fluturaşi (cîte un fluturaş şi o 

veveriţă în pereche). 

Cînd copiii deschid ochii, educatoarea adresează întrebarea: 

- Cu cine dansează veveriţele? (cu fluturaşii). 

- Dar pisicile cu cine dansează ? (cu căţeii). 

e) Încheierea jocului: Se va propune copiilor să recite poezii, 

ghicitori, să cînte cîntece despre aceste animale. 
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CE A GREŞIT PICTORUL? 
Scopul: Fixarea cunoştinţelor despre aspectele caracteristice 

ale animalelor sălbatice cunoscute (iepurele, vulpea, lupul, 

veveriţa, ursul) dezvoltarea spiritului de observaţie şi a capacităţii 

de analiză, sinteză şi comparaţie; perfecţionarea deprinderilor de a 

acţiona rapid la îndeplinirea sarcinilor, de a colabora cu ceilalţi 

membri ai echipei din care fac parte. 

Sarcina didactică: Căutarea şi descoperirea greşelii de pe 

imagine, găsirea imaginii corecte. 

Elemente de joc: Recitarea poeziilor, ghicirea ghicitorilor. 

Reguli de joc: Fiecare echipă trebuie să descopere greşeala 

de pe imaginea primită şi s-o comunice celorlalte echipe, atunci 

cînd este solicitată. La semnalul educatoarei, reprezentaţii echipei 

trebuie să caute imaginea cu animalul corect sau complet redat.  

Materiale: 12-14 ilustraţii, format mijlociu, redînd animalele 

sălbatice cunoscute, cu unele părţi lipsă sau cu unele părţi 

specificate altui animal. De exemplu: vulpe cu coadă de urs, lup 

cu coadă de vulpe, iepuraş cu coarne de cerb, vulpe cu urechi de 

iepure. Se vor pregăti şi imaginile corecte ale aceloraşi animale, 

care au fost prezentate în forma eronată. Plicuri cu diverse părţi 

decupate ale corpului animalelor. Flanelograf.  

I.  Organizarea activităţii: Se vor crea condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii şi aerisirea sălii de grupă, scăunelele vor fi 

aşezate în formă de semicerc  sau pătrat, astfel încît copiii unei 

echipe să se poată vedea din faţă fără nici o dificultate, să 

comunice cu uşurinţă. 

II. Desfășurarea activității:  
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a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

jocului şi împărţirea grupei de copii în 4-6 echipe, în funcţie de 

numărul copiilor, astfel încît fiecare echipă să cuprindă 5-6 copii.  

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

fiecărei echipe cîte o imagine şi stimulează copiii să privească cu 

atenţie ilustraţia primită şi să discute asupra greşelii. Echipa care 

a descoperit mai repede greşeala se ridică în picioare. Unul din 

copii comunică greşeala de pe imaginea tuturor copiilor. Apoi 

întrebă pe rînd celelalte echipe: „Ce a greşit pictorul ?”, 

solicitîndu-le să comunice. La semnalul educatoarei, căte un 

membru al echipei merge să caute imaginea corectă, presupunînd 

că a fost aşezată pe un panou cu diverse imagini de animale 

cunoscute de copii (domestice, sălbatice). 

c) Complicarea jocului: Educatoarea împarte la fiecare masă 

cîte un plic, în care sunt amestecate diferite părţi ale animalelor 

cunoscute de copii. Ei trebuie să selecţioneze numai acele părţi 

care corespund animalelor sălbatice şi să reconstituie apoi corpul 

acelora, pentru care au găsit toate părţile. 

d) Încheierea jocului: Menţionarea echipelor cîştigătoare şi 

premierea în mod simbolic (o insignă). 
 

AI CUI SUNT COPIII? 
Scopul: De a întări cunoştinţele copiilor despre animalele 

domestice şi copiii lor; a educa deprinderile de a clasifica 

ilustraţiile după conţinut, dezvoltarea atenţiei vizuale şi a vorbirii. 

Sarcina didactică: Consolidarea cunoştinţelor copiilor 

despre animalele domestice, despre copiii lor, care cum şi strigă; 
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a-i antrena în pronunţarea corectă a sunetelor, a le forma 

deprinderi şi priceperi, de a clasifica, a identifica imaginile 

reprezentate ale copiilor de animale cu imaginile animalului 

matur. 

Elemente de joc: De a găsi copilul pe ilustrată şi a-l plasa pe 

flanelograf alături de animalul matur. 

Materiale: Flanelograf şi un set de ilustraţii cu imaginile 

animalelor domestice şi ale copiilor lor (vacă - viţel, cal - mînz, 

capră - ied, cîine - căţel, pisică - motănaş). 

 Reguli de joc: A plasa ilustrata cu imaginea copilului 

(puiului) pe flanelograf se permite atunci, cînd se aude glasul 

animalului matur, imitat de copii, şi după denumirea corectă a 

copilului.  

I.  Organizarea activităţii: Pentru desfăşurarea activităţii 

se vor asigura condiţii favorabile: aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului pe masa educatoarei,aranjarea mobilierului 

în formă de semicerc, introducerea organizată a copiilor în sala de 

grupă, revizuirea ţinutei lor. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Exerciţii pregătitoare: Se ridică pe rînd cîteva ilustrate 

(jetoane); se cere copiilor să numeascdă imaginile de pe ele.   

 - Ce animale sunt acestea?  

- De ce ele se numesc domestice? 

- Care sunt copiii (puişorii) lor? 

- Ce sunete produc ele? 

- Cum mugeşte vaca? 

- Cum miaună pisica? 

- Cum latră cîinele? etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi ne vom juca în jocul „Ai cui 

sunt copiii?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea ridică 

cîte un jeton cu imaginea unui animal domestic şi-l plasează pe 

flanelograf, unde se află poieniţa verde. 

Copiilor li se împart imaginile cu puii (copiii) animalelor. 

Educatoarea spune: „În poieniţă vor veni animalele şi îi vor 

chema pe copiii lor. Voi veţi găsi acel copil a cărui mamă se află 

în poieniţă şi îl cheamă la ea. Ilustrata o veţi plasa numai după ce 
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veţi auzi glasul animalului. Aţi înţeles? Iată-n poieniţă a ieşit…”. 

Copiii denumesc vaca. Educatoarea pune jetonul pe flanelograf. 

 - Cum îşi strigă ea copilul său?  

- Mu-mu-mu! Pronunţă în cor copiii, privesc jetoanele lor. La 

Vlad e viţelul. El fuge la flanelograf cu jetonul şi-l aşează 

alături. 

- Cine a venit la mamă-sa, Vlad? 

- Viţelul. 

- E corect, copii? 

- Da. 

d) Complicarea jocului: La una din grupe se află jetoanele 

cu imaginea animalelor mature, la a doua grupă – copiii lor. Unii 

copii numesc pe rînd animalul şi pronunţă sunetele respective, iar 

ceilalţi găsesc repede copiii lor, aleargă la masă şi depun 

amîndouă jetoanele cu imaginea animalului matur şi a copilului. 

Cînd toate ilustratele vor fi alese în perechi, jocul se încheie . 

e) Încheierea jocului: La indicaţi verbală a educatoarei, 

copiii vor fi solicitaţi să deseneze cu creioane colorate, la dorinţă, 

un animal sau un copil al lor; altă variantă – vor fi solicitaţi să 

recite poezii, ghicitori, să cînte cîntece despre aceste animale. 

GĂSEŞTE-ŢI HRANA 
Scopul: Fixarea cunoştinţelor copiilor despre hrana unor 

animale domestice şi sălbatice; folosirea corectă a acordului între 

subiect şi predicat; obişnuirea copiilor să acţioneze în grup, fără 

să se stingherească unii de alţii; fără să se îmbulzească. 

Sarcina didactică: Stabilirea raporturilor corecte între 

diferite animale şi alimentele cu care se hrănesc ele. 
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Reguli de joc: Copiii care interpretează rolurile de animale 

caută prin sala de grupă hrana corespunzătoare animalului pe care 

îl reprezintă şi se aşează în dreptul lor. „Copilu-animal”, a cărui 

onomatopee a fost reprodusă de conducătorul jocului (educator), 

va preciza ce mănîncă animalul pe care îl reprezintă. Dacă nu ştie, 

va rămîne fără hrană. 

Elemente de joc: De a găsi copilul pe ilustrată şi a-l plasa pe 

flanelograf alături de animalul matur. 

Materiale: Flanelograf şi un set de ilustraţii cu imaginile 

animalelor domestice şi ale copiilor lor (vacă - viţel, cal - mînz, 

capră - ied, cîine - căţel, pisică - motănaş). 

I.  Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării cu succes a activităţii. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Introducerea în activitate se va face direct prin anunţarea 

jocului şi împărţirea grupei de copii în două subgrupe.   

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: O subgrupă de copii 

va purta măşti (medalioane) reprezentînd diferite alimente care 

contribuie la hrana animalelor. Copii din a doua subgrupă vor fi 

reprezentaţi ca diferite animale: ursul, lupul, vulpea, iepurele, 

pisica, cîinele, vaca, oaia, porcul, calul, găina, raţa, etc. echipele 

vor fi aşezate vor fi faţă-n faţă pe scăunele, în două rînduri, la o 

distanţă anumită, fără a realiza vecinătatea între animale şi hrană. 

La semnalul educatoarei: „Caută-ţi hrana!”, copiii care posedă 

imagini de animale pornesc în căutarea hranei. Cei care nu găsesc 

sau întîrzie, nu au voie să-şi ia imaginea reprezentînd hrana ce i se 

potriveşte. 

c) Încheierea jocului: Sînt menţionaţi copiii învingători.  
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CAUTĂ MAMA ŞI PUIUL! 
Scopul: Fixarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile 

unor animale (aspectul exterior), la modul lor de viaţă, la 

foloasele aduse de ele şi la denumirea puilor; precizarea noţiunii 

de animal domestic şi sălbatic; dezvoltarea atenţiei, memoriei şi 

perspicacităţii . 

Sarcina didactică: Recunoaşterea animalelor după descriere; 

denumirea corectă a puilor lor. 

Reguli de joc: Copilul, care ghiceşte mai repede animalul 

după descrierea făcută de către educatoare, caută imaginea care-l 

reprezintă şi o afişează pe flanelograf. La întrebarea: „Care este 

puiul?”, un alt copil selecţionează imaginea corespunzătoare, o 

denumeşte şi o aşează în dreptul imaginii animalului matur.  

Elemente de joc: De a găsi copilul pe ilustrată şi a-l plasa pe 

flanelograf alături de animalul matur. 

Materiale: Un set de ilustraţii reprezentînd puii lor; 

flanelograf. 

I.  Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării cu succes a activităţii. 

II. Desfășurarea activității:  
a) Introducerea în activitate se va face direct prin anunţarea 

jocului şi printr-o convorbire generalizatoare despre animale.   

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: În cadrul jocului 

educatoarea va descrie sumar cîte un animal, insistînd asupra 

înfăţişării lui şi asupra foloaselor pe care le aduce. După 

descrierea unui animal, copilul care ghiceşte mai repede vine la 

masa educatorului, alege ilustraţia corespunzătoare descrierii, o 
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arată la copiilor şi o afişează, întrebînd: „Care este puiul?”. Un 

copil care se anunţă sau care este solicitat de către educatoare, 

vine la rîndul lui în dreptul animalului descris.    

c) Complicarea jocului: În funcţie de nivelul grupei, 

copiii pot fi antrenaţi să descrie animalul după ce au ales 

imaginea cu animalul dorit, să spună din ce grupă face parte 

(domestic sau sălbatic), să spună cum se numeşte puiul său 

şi ce foloase aduce omului.  

d) Încheierea jocului: Copiii sunt solicitaţi să recite poezii, 

ghicitori despre aceste animale şi despre puii lor. 

ÎN CURTEA PĂSĂRILOR 
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre păsările 

domestice, educarea culturii sonore, pronunţarea corectă a 

sunetelor, dezvoltarea vorbirii active. 

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

aceea, ce sunete emit păsările domestice, a educa la copii cultura 

sonoră. 

Reguli de joc: Toţi împreună să pronunţe sunetele emise de 

păsări. 

Elemente de joc: Pronunţarea clară a sunetelor. 

Materiale: Jetoane cu imaginea păsărilor domestice. 

I. Organizarea activităţii: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru a crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: se folosesc întrebările: 

- Ce păsări domestice cunoaşteţi? 
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- Cum strigă gîştele? Găinile? Raţele? 

- Denumiţi păsările de pe tablou. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom face o excursie „În curte 

la păsări”. 

c) Explicarea şi demonstrarea  jocului.  

Educatoarea împarte copiii în patru subgrupe: cocoşi, găini, 

raţe, gîşte şi le zice: 

- Ascultaţi o poezie. Cînd veţi auzi că am numit pasărea pe 

care o reprezentaţi voi, să strigaţi ca ele. Fiţi atenţi, strigă numai 

subgrupa dată, atunci cînd eu fac semn. 

Educatoarea: 

- Găinuşă cotcodac, cîte litere îţi plac? 

Copiii: 

- Cot-co-dac, cot-co-dac. 

Educatoarea: 

- Numai cinci litere îţi plac? 

Copiii: 

- Cot-co-dac, cot-co-dac. 

Educatoarea: 

- Măi, răţoiule, mac, mac, cîte litere îţi plac? 

Copiii: 

- Mac-mac-mac, mac-mac, mac. 

Educatoarea: 

- Bine, ştiu, trei litere-ţi plac. 

Educatoarea: 

- Gîşte, gîşte! 

Copiii: 

- Ga-ga-ga, ga-ga-ga! 

Educatoarea: 

- Voi ştiţi două, nu-i aşa? 

Copiii: 

- Ga-ga-ga, ga-ga-ga! 

Educatoarea: 

- Cocoşule pieptănat, dar ţie cîte-ţi plac? 

Copiii: 

- Cu-cu-ri-gu, cu-cu-ri-gu. 

Educatoarea: 
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- Zici că-ţi place mult covrigul? 

În cadrul acestui joc educăm la copii reţinerea de sine. Toţi 

au dorinţa de a striga şi ca raţele, şi ca găinile, dar, ţinînd cont de 

condiţiile jocului, să strige au voie o singură dată, împreună cu 

subgrupa sa. 

d) Complicarea jocului: Se vor împărţi copiii în mai multe 

subgrupe şi conţinutul poeziei va fi mai complicat, vor fi incluse 

şi curcile, curcanii, gînsacii şi alte păsări. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea organizează aprecierea 

subgrupelor, menţionează care a pronunţat corect sunetele. Le 

propune copiilor să recite poezii despre păsările domestice. 

 

CÎND ARE LOC 

ACEASTA? 
Scopul: Întărirea cunoştinţelor despre anotimpuri, 

dezvoltarea vorbirii cursive, atenţiei, reţinerii de sine. 

Sarcina didactică: De a întări cunoştinţele copiilor despre 

anotimpurile anului, a-i familiariza cu fenomenele caracteristice 

fiecărui anotimp, a dezvolta vorbirea cursivă, atenţia, creaţia 

imaginativă. 

Elemente de joc: Ghicirea şi compunerea ghicitorilor, 

învîrtirea săgeţii. 

Reguli de joc: Povesteşte despre ilustrata sa şi ghiceşte acela, 

pe care-l indica săgeata. Ilustrata n-o arăta nimănui, pînă n-o 

ghicesc. 

Materiale: Cîte 2-3 ilustrate pentru fiecare anotimp (peisaje 

de iarnă, lucrul copiilor iarna, primăvara, toamna, vara). 
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I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului în formă de semicerc, masa educatoarei la 

mijloc; în jur, în formă de cadran de ceasornic sunt aranjaţi copiii 

cu faţa la educatoare,la mijloc o săgeată, acul de ceasornic. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea va începe activitatea 

printr-o convorbire introductivă despre anotimpuri. 

- Cîte anotimpuri are anul? 

- Prin ce se caracterizează iarna? Vara? Primăvara? Toamna? 

Care-s semnele caracteristice? 

- Cine ştie ghicitori, poezii, cîntece despre anotimpuri? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom povesti despre 

anotimpurile anului şi vom ghici „Cînd are loc aceasta?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea  jocului:  

„Copii, astăzi ne vom juca astfel: priviţi, eu am în mîini 

multe ilustrate. Eu nu vi le arăt şi voi nu le arătaţi unul altuia 

atunci cînd le voi împărţi. Noi vom ghici ce-i desenat pe ilustrată. 

Priviţi! Pe masă este o săgeată, un ac de ceasornic. Acela, în 

direcţia căruia se va opri acul, ne va povesti ce-i desenat pe  

ilustrata sa, iar apoi acul ne va indica copilul care va ghici ce 

anotimp e la primul pe desen. Fiţi cu toţii atenţi, să nu greşiţi” 

Educatoarea le împarte copiilor ilustratele, fiecărui căte una. 

Învîrteşte acul ceasornicului. 

- Ionel ne va povesti despre ilustrata sa. 

Educatoarea după ce copilul a terminat de povestit, 

educatoarea mai învîrteşte o dată acul. 

- Zina va ghici ce anotimp e, cînd are loc aceasta? 

După răspuns, primul arată desenul copiilor şi copiii se 

conving dacă răspunsul e corect sau nu. Jocul se prelungeşte, pînă 

copiii povestesc despre ilustratele lor. 

d) Complicarea jocului: Educatoarea le poate indica copiilor 

numărul de propoziţii, pe care copilul trebuie să le alcătuiască 

după ilustrata sa (5-6 propoziţii). 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să iasă 

în curte şi să alcătuiască individual cîte o povestire despre 

anotimpul în care se află educatoarea le va înregistra în scris într-

un caiet şi vor alcătui o carte despre acest anotimp. 
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CÎND ARE LOC 

ACEASTA? (variantă) 
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

diferite schimbări sezoniere în natură, a dezvolta atenţia, 

rapiditatea în gîndire şi exersarea operaţiunilor ei. 

Elemente de joc: Copilul (sau educatoarea) ridică tabloul cu 

reprezentarea unui fenomen sezonier al naturii (de exemplu, 

căderea frunzelor). Copiii trebuie să ridice repede pătratul 

corespunzător culorii (galben). 

Reguli de joc: Pentru un răspuns corect, copilul primeşte un 

cerculeţ. Cîştigă acela, care a adunat cele mai multe cerculeţe. 

Materiale: Tablouri cu diferite fenomene sezoniere ale 

naturii, cerculeţe roşii, pătrate de diferite culori. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii, aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului în semicerc, pregătirea materialului. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare:  

- Cîte anotimpuri are anul? 

- Care sunt ele? 

- Cîte luni are fiecare anotimp? 

- Care sunt lunile de primăvară? 

- Care sunt lunile de vară? etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cînd are 

loc aceasta?”. 
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c) Explicarea şi demonstrarea  jocului: Educatoarea alege 4 

serii de tablouri cu subiect şi obiectuale, despre schimbările 

naturii în diferite anotimpuri: natura nevie, fenomenele naturii vii, 

a plantelor şi animalelor, munca şi îndeletnicirile  oamenilor. De 

exemplu, în seria „Toamna” se includ: „Parcul toamna”, „Ploaia”, 

„Prima zăpadă”, „Treieratul grîului”, „Strîngerea merelor”, 

„Ciupercile”, „Plecarea păsărilor” etc.; în seria „Iarna” – „Parcul 

iarna”, „Ţurţurii”, „Hrănitoare pentru păsări”; în seria 

„Primăvara” – „Parcul primăvara”, „Graurniţele”, „Jocurile de 

primăvară”, „Sădirea copacilor”, „Copacii înfloriţi”, 

„Lăcrimioara”; în seria „Vara” – „Parcul vara”, „Furtuna”, 

„Curcubeul”, „La cosit”, „Scăldatul în rîu” etc. La toţi jucătorii  li 

se împarte cîte un pătrat de diferite culori, fiecare culoare 

corespunde unui anotimp, de exemplu: galben – toamna, alb, 

albastru – iarna, verde – primăvara, roşu – vara. De exemplu, cînd 

educatoarea sau copilul ce conduce jocul ridică tabloul cu căderea 

frunzelor, copiii trebuie să ridice în sus pătratul de culoare 

galbenă. Cine a ridicat primul, cîştigă un cerculeţ roşu. 

d) Indicaţii: 

1) Pentru desfăşurarea jocului se foloseşte albumul „Cînd are loc 

aceasta?” autor Z. Graevskaia, pictor V. Fedotov (M., 1967). 

2) Dacă la joc participă cîţiva copii, se împart copiilor nu pătrate 

colorate, ci tablouri cu diferite reprezentări despre anotimpuri. 

(Variantă) 1) Se organizează o expoziţie pe tema „Iarna - vara”, 

„Primăvara - toamna”. (De a alege tablourile şi a povesti, de ce a 

ales anume aceste tablouri); 

2) A organiza expoziţia pe tema „Iarna - vara”, „Primăvara - 

toamna”; 

3) Fără a denumi tabloul, să povestească ca să înţeleagă toţi, ce 

anotimp e reprezentat. 

e) Încheierea jocului: Sunt menţionaţi copiii care au cîştigat. 
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GRĂDINA CU FLORI 
Scopul: Separarea şi recunoaşterea unei flori sau a mai 

multor flori dintr-un grup; dezvoltarea atenţiei, a operaţiilor şi 

calităţilor gîndirii; dezvoltarea vorbirii. 

Sarcina didactică: Culegerea din grădină a unei flori sau a 

mai multora şi verbalizarea acţiunii, aşezarea florii în vază. 

Elemente de joc: Mişcare, culesul şi aşezarea florilor, 

aplauze. 

Reguli de joc: Copiii numiţi vor culege acele flori, care le va 

denumi educatoarea. 

Materiale: O ladă cu nisip în care sunt flori de diferite culori 

(naturale sau din materiale plastice) reprezentînd grădina (fiecare 

floare trebuie să fie formată din codiţă, frunză şi o singură floare), 

trei vaze. 

I. Organizarea activităţii: Sala de grupă va fi pregătită în 

aşa fel, ca activitatea să se desfăşoare în condiţii optime: aerisirea 

sălii, aşezarea scaunelor în semicerc, „grădina cu flori” în faţa 

semicercului şi cele trei vaze fără flori pe masă.  

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Copilul-grădinar (din grupa mare) 

prezintă grădina în care au lucrat colegii lui de grupă: 

- Copii, florile pe care le vedeţi sunt sădite de copiii din 

grupa mare. Noi ne-am jucat cu aceste flori şi vă propunem şi 

vouă să vă jucaţi. 

Educatoarea le mulţumeşte copiilor din grupa mare şi-i 

asigură că dorinţa va fi îndeplinită. Ea continuă, subliniind că în 
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lădiţă sunt multe flori. Florile culese  din grădină şi aşezate în 

vază. 

b) Anunţarea jocului: „Noi am promis copiilor din grupa 

mare că ne vom juca cu florile dăruite de ei. Am spus că sunt 

multe flori – ca într-o grădină. Avem nişte vaze pentru flori. Să ne 

jucăm de-a „Grădina cu flori!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea  jocului: Copilul numit culege 

floarea denumită de educatoare, o aşează în vază şi spune: „Eu am 

cules o lalea de culoare roşie şi am aşezat-o în vază”. Aşa se va 

proceda pînă cînd florile vor fi culese şi aranjate în cele trei vaze 

după culoare: roşie, galbenă, albă. Executarea corectă a sarcinii va 

fi simulată prin aplauze.   

d) Complicarea jocului: Copiilor li se va propune să găsească 

o floare de diferite culori (de exemplu, lalea roşie, galbenă, albă). 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

cînte un cîntec sau să recite poezii despre romaniţă, lalea, 

trandafir etc. 

SĂ FACEM UN 

BUCHEŢEL DE FLORI! 
Scopul: Precizarea cunoştinţelor despre florile cunoscute 

(ghiocei, viorele, lalele etc.) referitoare la denumirea, culoarea, 

mărimea, forma lor (după caz), educarea rapidităţii în gîndire şi 

acţiune. 

Sarcina didactică: Gruparea după un criteriu dat. 

Elemente de joc: Căutarea florilor, gruparea, desenarea lor. 

Reguli de joc: La semnalul  „Să facem un bucheţel de flori” 

(după culoare, anotimpul în care înfloresc etc.), copiii care posedă 
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medalionul corespunzător cerinţei, se grupează. Cîştigă grupul de 

copii care este mai rapid în acţiune. Copiii care greşesc (sau nu se 

orientează la timp) sunt scoşi din joc pentru o tură. 

Materiale: Medalioane cu imaginea diferitor flori cunoscute 

de copii (în loc de medalioane se pot folosi flori naturale sau 

artificiale). 

I. Organizarea activităţii: Se vor crea condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii, aranjarea meselor în formă de careu 

deschis, aerisirea sălii de grupă, aranjarea reperelor vizuale (flori 

în vaze sau ilustraţii).  

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

jocului şi împărţirea medalioanelor. 

Educatoarea le mulţumeşte copiilor din grupa mare şi-i 

asigură că dorinţa va fi îndeplinită. Ea continuă, subliniind că în 

lădiţă sunt multe flori. Florile culese  din grădină şi aşezate în 

vază. 

b) Explicarea şi demonstrarea  jocului: Fiecare copil va primi 

cîte un medalion, pe care este desenată o floare cunoscută, acolo 

unde este cazul – de diferite culori. Jocul se realizează la 

semnalele verbale ale educatoarei, prin care se indică ce fel de 

grupări de flori să se facă. Se va începe gruparea copiilor după 

felul florii, se va continua după criteriul culorii, apoi al 

anotimpului. Pentru a orienta copiii asupra locului unde să 

alcătuiască grupul, se pot folosi materiale, ca: flori, vase cu flori 

diferite, ilustraţii. În cadrul jocului se vor schimba medalioanele 

între copii.  

c) Complicarea jocului: Se poate cere copiilor să deseneze 

bucheţele de flori, respectînd unul din criteriile stabilite (felul 

florii, culoarea). 

d) Încheierea jocului: Se fac totalurile jocului, învingătorii 

sunt menţionaţi. 
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CÎND SE ÎNTÎMPLĂ? 
Scopul: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor 

despre fenomene, îmbrăcăminte, activitatea oamenilor, jocurile 

copiilor în anotimpurile iarna şi primăvara, dezvoltarea 

capacităţilor de a dezvolta şi analiza sinteza şi comportarea pe 

baza materialului ilustrativ. 

Sarcina didactică: Descrierea şi interpretarea ilustraţiei, 

raportarea ilustraţiei la anotimpul potrivit. 

Elemente de joc: Alegerea ilustraţiilor, descrierea unui 

anotimp. 

Reguli de joc: Cîte un copil din fiecare echipă, pe rînd, va 

scoate din săculeţ o imagine, o va descrie fără să specifice 

anotimpul. Echipa care are lotoul cu anotimpurile 

corespunzătoare relatării, va solicita imaginea motivîndu-şi 

cererea. 

Materiale: Ilustraţii reprezentînd aspecte variate specifice 

anotimpurilor de iarnă şi primăvară (sau alte anotimpuri 

cunoscute), două lotouri mai reprezentînd cele două anotimpuri. 

I. Organizarea activităţii: Se vor crea condiţii favorabile 

desfăşurării activităţii, aranjarea măsuţelor în formă de careu 

deschis, aerisirea sălii de grupă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin împărţirea 

copiilor în două echipe.  

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Fiecare echipă va 

primi cîte un loto reprezentînd unul din cel două anotimpuri. 

Copiii fiecărei echipe vor merge pe rînd la masa educatoarei, de 
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unde aleg o imagine şi o descriu. Echipa care are lotoul 

corespunzător anotimpului descris o cere, arătînd cum se 

potriveşte ea la lotoul lor.  

c) Complicarea jocului: Fiecare copil primeşte cîte o imagine 

reprezentînd un obiect de îmbrăcăminte, un fruct, o floare sau o 

activitate din diferite anotimpuri. La întrebarea „Ce se potriveşte 

anotimpului iarna?” copiii care au imagini corespunzătoare 

acestui anotimp le aduc şi completează lotoul. După aceea 

educatoarea le împarte din nou copiilor imaginile şi jocul 

continuă pînă la o nouă completare a lotoului. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să facă 

ordine pe mese şi să sistematizeze imaginile după anotimp.  

 

OARE CE LEGUMĂ SĂ 

FIE? 
Scopul: A verifica cunoştinţele copiilor despre legume, 

fructe – forma, culoarea gustul, a consolida reprezentările despre 

legume, fructe, dezvoltarea vorbirii cursive; activizarea 

vocabularului, formarea deprinderii de corectitudine în joc. 

Sarcina didactică: Descrierea obiectelor şi determinarea lor 

după descriere. 

Elemente de joc: Alcătuirea ghicitorilor şi ghicirea lor. 

Reguli de joc: Descrierea obiectelor după un plan dat: forma, 

culoarea, gustul, mirosul, nu se permite de a denumi obiectul, ci 

numai de a-l  descrie. 
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I. Organizarea activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea îi roagă pe copii să 

spună ghicitori, poezii despre fructe, legume.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Oarece 

legumă să fie?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: 

 Cu ajutorul unei numărători, educatoarea alege conducătorul 

jocului, mai bine zis, cine primul va începe jocul. Unul dintre 

copii descrie leguma sau fructul care doreşte şi tot el numeşte 

copilul care va ghici. Educatoarea atrage atenţia copilului care 

povesteşte să nu privească îndelung obiectul, deoarece copiii se 

pot dumeri uşor despre ce obiect se povesteşte.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea serveşte copiii cu fructe şi 

legume.  
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GRUPA MARE 
 

FII ATENT 
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

legume. A educa atenţia auditivă, rapiditatea reacţiei la cuvînt. 

Reguli de joc: Copiii îşi aleg cîte o denumire de legumă. 

Cînd îşi aude denumirea, copilul se ridică şi face un semn cu 

capul. Cine nu-i atent, va plăti cu un obiect. 

Elemente de joc: A se ridica şi a înclina la timp capul; a plăti 

cu vreun obiect, apoi a-l răscumpăra. 

Materiale: Povestirea „Cine cum e îmbrăcat”, autor E. Şima. 

I. Organizarea activităţii: Se aeriseşte sala de grupă, se 

aranjează mobilierul în formă de clasă, se creează condiţii 

favorabile desfăşurării jocului. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Fii atent”.  

b) Citirea povestirii „Cine şi cum e îmbrăcat”, autor E. Şima.  
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Cine cum e îmbrăcat 

Zilele au devenit posomorîte, nopţile mai friguroase şi în 

grădină au început să strîngă legumele, ca să nu se piardă, să nu 

îngheţe. 

Mai întîi au strîns castraveţii – dezbrăcaţi. 

Apoi ceapa – în hăinuţe de hîrtie. 

Mai pe urmă boabele – în ciorăpei de lînă. 

Au strîns ridichea, spanacul, morcovul, mazărea şi diferite 

zarzavaturi – pătrunjel, mărar etc. 

Numai varza a rămas. Pe ea o strîng mai tîrziu. Eu nu ştiam 

de ce, doar pe urmă m-am dumerit. Ea are şaptezeci şi şapte de 

broboade şi toate desfăşate. Ea nu se teme de frig. 

c) Explicarea jocului: „Copii, în text se povesteşte despre 

mai multe legume, care vă sunt cunoscute. Acum ne vom juca şi 

vom afla, dacă aţi memorizat despre ce legume se povesteşte în 

text. Fiecare dintre voi îşi alege o legumă. Copiii îşi aleg cîte o 

denumire. Dacă jucătorii sunt mai mulţi, jocul se poate repeta. 

- Cînd eu voi citi iarăşi textul, voi să fiţi atenţi şi să 

ascultaţi. Cînd veţi auzi denumirea legumei ce v-aţi ales-o, vă 

ridicaţi şi înclinaţi puţin capul. Iată aşa (se demonstrează). Cine 

nu va fi atent, va plăti cu un obiect pe care-l va răscumpăra la 

sfîrşit cu o poezie ori ghicitoare”. 

d) Indicaţii: La începutul jocului educatoarea citeşte rar, iar 

mai apoi, cînd copiii au însuşit regulile, se citeşte mai rapid, 

pentru a activiza atenţia copiilor. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor 

ghicitori despre legume: 

Am un lac 

Cu malurile verzi,  

Apa e roşie,  

Iar peştii – negri. 

  (Harbuzul) 

Am o fetiţă 

Cu o sută de rochiţe. 

Cînd începe-a le arunca,  

Toţi încep a  lăcrima. 

  (Ceapa)  
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CE CREŞTE ÎN LIVADĂ, 

GRĂDINĂ, PE RĂZOR? 
Sarcina didactică: Dezvoltarea rapidităţii în gîndire; a-i 

învăţa pe copii să clasifice obiectele după închipuire, orientîndu-

se după locul creşterii lor. Activizarea vocabularului: grădină, 

răzor, livadă, cîmpie. 

Reguli de joc: A denumi numai un singur obiect, a răspunde 

repede fără a reţine mingea în mîini. Dacă cineva dintre jucători 

nu-şi reaminteşte denumirea, loveşte mingea de podea şi o 

întoarce conducătorului. 

Elemente de joc: Aruncarea şi prinderea mingii. 

Materiale: Mingi. 

I.Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii, aerisirea sălii de grupă, aşezarea copiilor în 

cerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Ce creşte în livadă, grădină, pe răzor?”.  

b) Explicarea jocului „Copii, noi cunoaştem multe lucruri 

despre legume, fructe, flori. Astăzi vom desfăşura jocul „Ce 

creşte în livadă, grădină, pe răzor? Vom verifica cum aţi 

memorizat denumirile. Eu voi numi cuvintele: grădină, răzor, 

livadă, iar eu voi vă veţi reaminti, ce şi unde creşte. Eu vă arunc 

mingea şi spun, de exemplu: „grădină”. Ce trebuie de răspuns? Să 

denumiţi o legumă şi să întoarceţi mingea”.  
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c) Încheierea jocului: Se adresează întrebări generalizatoare, 

de totalizare. 

 

GHICI, CE-I ÎN 

SĂCULEŢ? 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor copiilor despre legume, 

fructe, consolidarea reprezentărilor copiilor despre forma, 

culoarea, gustul, mirosul fructelor, legumelor; educarea unor 

calităţi ale gîndirii: flexibilitate, operativitate, rapiditate etc., 

formarea deprinderii de corectitudine în joc – forma, culoarea 

gustul, a consolida reprezentările despre legume, fructe, 

dezvoltarea vorbirii cursive; activizarea vocabularului, formarea 

deprinderii de corectitudine în joc. 

Sarcina didactică: Descrierea obiectelor după pipăit. 

Elemente de joc: Ghicirea obiectului după pipăit. 

Reguli de joc: Băgînd mîinile în săculeţ, copilul n-are voie să 

se uite, trebuie să descrie leguma după pipăit. 

Materiale: Legume, fructe (ceapă, ridiche, sfeclă, roşii, 

prune, mere, pere). 

I. Organizarea activităţii: Se pregăteşte materialul, se 

aeriseşte sala de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Cineva a lăsat în grupă un săculeţ 

fermecat, educatoarea le propune copiilor să vadă ce-i în el.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici, 

ce-i în săculeţ?” 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le spune 

copiilor, că cei ce trec în faţă, bagă mîna în săculeţ, dar nu se uită, 

şi după pipăire ne povesteşte despre semnele caracteristice 

fructului. Ceilalţi copii denumesc obiectul, pe care încă nu l-au 

văzut, după aceea copilul scoate obiectul din săculeţ şi-l arată 

celorlalţi copii. Obiectul denumit nu se pune înapoi în săculeţ 

d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume. 

  

VÎRFUL ŞI RĂDĂCINA 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre legume, a 

educa atenţia, curiozitatea, concordanţa în acţiune. 

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele despre aceea, că 

sunt legume care au atît vîrfurile comestibile, cît şi rădăcinile. 

Reguli de joc: Să se caute vîrfurile şi rădăcinile. De fiecare 

dată se schimbă perechile. 

Elemente de joc: Căutarea perechii. 

Materiale: Legume naturale. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările: 

„- Ce legume cunoaşteţi? 

- Ce-i comestibil la morcov? Vîrful sau rădăcina? 

- Iar la roşii? 

- La pătrunjel?” 



89 
 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom verifica, cum aţi însuşit 

voi, care părţi sunt comestibile la legume. Jocul se numeşte 

„Vîrful şi rădăcina”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Pe masa educatoarei 

se află vîrfurile şi rădăcinile unor plante şi legume. Copiii se 

împart în 2 subgrupe: una se va numi „vîrfurile”, alta – 

„rădăcinile”. 

„Copii, pe masă se află vîrfurile, adică fructele plantelor şi 

legumelor şi rădăcinile lor comestibile. Copiii din echipa care se 

numeşte „vîrfurile” îşi iau în mînă cîte o legumă ori vîrful plantei, 

iar cei din „rădăcinile” îşi iau cîte o rădăcină. La semnalul meu (o 

bătaie din palme) va împrăştiaţi prin grupă. La a doua bătaie din 

palme vă găsiţi repede vîrful-rădăcina, şi invers: rădăcina-vîrful. 

Cine şi-a găsit perechea, vine la „poarta de aur” să verificăm”.  

(„poarta de aur” – educatoarea şi un copil, ţinîndu-se de mînă). 

d) Încheierea jocului: Educatoarea şi copiii pregătesc 

împreună o salată de legume. 

 

 

MAGAZINUL DE 

FRUCTE ŞI POMUŞOARE 
Sarcina didactică:A dezvolta deprinderea copiilor de a 

descrie corect forma, culoarea, gustul, locul creşterii fructelor şi 

pomuşoarelor; verificarea închipuirilor şi deprinderilor de a se 

folosi de cuvintele generalizatoare: fructe, pomuşoare. 

Elemente de joc: Descrierea, cumpărarea, ghicirea. 



90 
 

Reguli de joc: Copilul trebuie să descrie ilustraţiile astfel, ca 

„vînzătorul” să înţeleagă ce fructe ori pomuşoare  doreşte să 

cumpere. Vînzătorul vinde fructe şi pomuşoare (le dă jetoane cu 

imaginea lor) numai acelui copil care a îndeplinit corect 

însărcinare. 

Materiale: Jetoane cu imaginea fructelor şi a pomuşoarelor. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea colţişorului de joc „magazinul”, pregătirea materialului 

pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările următoare: 

 „- Copii, ce fructe cunoaşteţi? 

- Unde cresc ele? 

- Ce pomuşoare cunoaşteţi? 

- Unde cresc ele?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Magazinul de fructe şi pomuşoare”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii aleg 

vînzătorul. Cumpărători sunt toţi ceilalţi. Ei se apropie de tejghea, 

unde se află jetoane sau jucării din hîrtie. Fără a denumi, ei 

descriu fructul ori pomuşoarele pe care doresc să le cumpere. De 

exemplu: „Eu vreau să cumpăr pomuşoare. Ele cresc în pădure, pe 

tufe mici. Pomuşoarele-s mici, de culoare albastră-închisă, 

rotunde, suculente, dulci. Din aceste pomuşoare se face dulceaţă 

gustoasă”. 

Vînzătorul ghiceşte ce pomuşoare sunt şi i le dă 

cumpărătorului. 

d) Încheierea jocului: E de dorit ca educatoarea să 

pregătească din timp cîteva fructe, pomuşoare proaspete, să 

servească copiii. 
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CE URMEAZĂ? 
Sarcina didactică:A sistematiza şi a concretiza cunoştinţele 

copiilor despre  consecutivitatea etapelor de creştere a pîinii. A 

educa perseverenţa, rapiditatea gîndirii. Activizarea vorbirii 

copiilor, îmbogăţirea vocabularului lor. 

Reguli de joc: A denumi etapa următoare numai după 

primirea mingii în mîini. Mingea se aruncă haotic copiilor, nu la 

rînd, pentru a menţine atenţia copiilor. Cine a greşit – plăteşte cu 

un obiect, iar la sfrîşit, pentru înapoierea lui va fi dator să recite o 

poezie, ghicitoare etc. 

Elemente de joc: Prinderea mingii, recitarea poeziilor, 

ghicitorilor 

Materiale: O minge. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii, aerisirea sălii de grupă, aranjarea copiilor 

în cerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei şi printr-o convorbire generalizatoare despre munca 

plugarului. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ce 

urmează?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea, 

adresîndu-se copiilor, le spune: „Noi am vorbit despre munca 

plugarilor. Ştim că oamenii de la sate cresc pentru noi pîinea cea 

de toate zilele de pe mesele noastre. Să ne reamintim toate acestea 

prin jocul „Ce urmează?”. Eu am în mînă o minge. Încep jocul: 
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Pentru a creşte pîine, mai întîi se pregăteşte pămîntul pentru 

semănatul grîului, apoi ce urmează? Cui îi voi arunca mingea, 

acela îmi va răspunde repede şi corect. Ce fac plugarii după 

pregătirea pmîntului? (Aruncăm unuia dintre copii). – „Împrăştie 

îngrăşăminte”, răspunde repede cel care a prins mingea şi o 

aruncă altui copil, adresîndu-i întrebarea „Ce urmează” şi tot aşa 

pînă ce denumesc toate etapele”. 

Participă toţi copiii. Cine nu-şi reaminteşte ce etapă urmează, 

acela bate mingea de podea, o prinde  şi o întoarce, fără răspuns, 

altui jucător. Pierde acel copil care mai des lasă fără răspuns 

întrebările. La fiecare răspuns greşit se lasă un obiect.   

d) Încheierea jocului: Copiii care au greşit şi au pierdut 

multe obiecte, le răscumpără printr-o poezie, cîntec, ghicitoare. 

 

GHICI, UNDE CREŞTE? 
Scopul: A exersa copiilor în clasificarea plantelor după locul 

creşterii; a dezvolta activismul şi independenţa în gîndire, vorbire. 

Sarcina didactică:A consolida cunoştinţele copiilor despre 

plante; a le dezvolta deprinderea de a stabili legăturile între 

obiecte, a clasifica plantele după locul creşterii, a dezvolta 

vorbirea cursivă.   

Reguli de joc: Întrecere, cine mai repede va găsi căsuţele 

plantelor pe tablourile mari (pădure, cîmpie, livadă, grădină). 

Elemente de joc: Alegerea jetoanelor, găsirea căsuţelor. 

Materiale: Patru tablouri mari cu reprezentarea unei grădini, 

livezi, păduri şi cîmpii, pe ele se află locuri – „căsuţe”, unde ar 
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trebui căutaţi şi plasaţi „locatarii”; jetoane cu imaginea florilor de 

cîmp, legume, fructe, ciuperci, pomuşoare. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face prin recitarea poeziei de 

către educator: 

 

„Sănătate – de la toate” 

A. Ciocanu 

De la mare – iau putere   Ei, dar 

poama 

De la cele căpşunele   Îmi dau 

seama -   

Se fac dulci    Ea e 

dulce 

Buzele mel,    Cum e 

mama! 

De la miezul     Mîncăm 

fructe şi legume -  

De harbuz –     Nu-i 

nimic mai bun pe lume! 

Iau avînt     O ştiu 

bine, 

Şi cresc în sus    O ştiu 

bine 

Cu-n zemos –     Că au 

multe vitamine, 

Mă fac frumos,   

 Vitaminele, măi frate, 

      Ne dau 

multă 

     

 SĂNĂTATE! 
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 „Despre ce se vorbeşte în poezie, copii? Ce ne dau nouă 

fructele şi legumele? Vouă vă plac fructele? Dar legumele? 

Cine ştie unde cresc ele? Dar ciupercile unde cresc?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom verifica, dacă ştiţi unde 

cresc florile, plantele, legumele, fructele. Jocul se numeşte 

„Ghici, unde creşte?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii primesc cîte un 

tablou cu peisaj diferit, jetoanele se află într-o cutioară. La 

comanda educatoarei, copiii îşi aleg jetoanele corespunzătoare 

peisajului şi cu aceste jetoane acoperă căsuţele de pe tablou. De 

exemplu, peisajul e o cîmpie – copilul alege flori de cîmp; peisaj 

livadă – alege fructele. Cîştigă acela care primul a acoperit toate 

căsuţele şi le-a denumit corect. Copiii fac schimb de peisaje şi 

jocul continuă.   

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să-şi 

reamintească ghicitori despre fructe, legume, flori etc. 

„De la moară vine-acasă: 

- Bună ziua, sită deasă! 

Apoi intră în cuptor, 

Din cuptor vine pe masă”. 

   (Grîul) 

COPILAŞII PE 

CRENGUŢE 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor despre fructe şi legume; 

dezvoltarea rapidităţii în atenţie, a spiritului de observaţie, 

formarea deprinderii de corectitudine în joc. 
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Sarcina didactică:Alegerea obiectelor ce se referă la o 

plantă.   

Elemente de joc: Căutarea perechii.  

Reguli de joc: Căutarea se începe numai după semnal. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă pentru 

crearea condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Copilaşii 

pe crenguţe” 

 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Jocul se poate începe 

cu împărţirea copiilor în două subgrupe: O subgrupă primeşte 

frunze („crenguţe”), altă subgrupă – legume („copilaşi”). La 

semnalul „Copilaşi, găsiţi-vă crenguţele!” fiecare copil îşi caută 

perechea, ca frunza să corespundă cu leguma, adică ambele să fie 

de la o plantă. Verifică îndeplinirea însărcinării „porţile de aur” 

(educatoarea sau doi copii apucaţi de mîini), „Porţile” se închid 

(mîinile ridicate se lasă în jos), dacă perechea e împerecheată 

greşit. La repetarea jocului copiii fac schimb de frunze şi legume.   

c) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

legume şi fructe. 

 

GHICI, CE PLANTĂ ESTE?  
Sarcina didactică:A descrie obiectul şi a-l recunoaşte după 

descriere.   

Elemente de joc: Ghicirea şi alcătuirea ghicitorilor.  

Reguli de joc: A denumi plantele numai după descrierea lor. 
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Materiale: Plante de cameră (7-8 la număr). 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire cu copiii despre 

plantele de cameră, condiţiile de viaţă etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici, ce 

plantă este?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Plantele sunt aranjate 

la locurile lor. Educatoarea îi propune unui copil să-şi aleagă o 

plantă şi s-o descrie în aşa mod, ca ceilalţi copii s-o recunoască. 

Pedagogul  le reaminteşte preşcolarilor planul de descriere a 

plantei: în primul rînd, ce are – tulpină ori crenguţe. Apoi cum 

sunt ele (tîrîtoare, drepte, agăţătoare, subţiri ori groase), a descrie 

frunzele, forma, suprafaţa (netedă, cu riduri), coloritul (verde-

închis, deschis, vărgate, cu pete). Mai departe descriem floarea. 

Cînd copiii ghicesc planta, le propunem să caute în sala de grupă 

o asemenea plantă.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor care 

doresc, să-i ajute să ude plantele, să afîneze solul. 

 

LOTOUL ZOOLOGIC 
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor despre animalele 

sălbatice şi domestice, educarea atenţiei, isteţimii. 

Sarcina didactică:A consolida cunoştinţele copiilor despre 

animalele sălbatice şi domestice; a educa atenţia, isteţimea.   
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Reguli de joc: Cine primul va aranja toate jetoanele, acela 

cîştigă. 

Elemente de joc: A fi atent: a nu pierde nici o şansă, la timp 

să-şi aranjeze jetoanele sale.  

Materiale: Jetoane cu imaginea animalelor sălbatice şi 

domestice cunoscute de copii.  

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aşezarea mobilierului în semicerc, distribuirea jetoanelor, 

introducerea copiilor în grupă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Educatoarea duce o convorbire de 

recapitulare despre animalele domestice şi cele sălbatice. 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste jetoane noi vom desfăşura 

o convorbire despre animalele domestice şi cele sălbatice”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Participă cîte 4 

jucători. Jetoanele-s aşezate pe masă, cu imaginea-n jos. Copiilor 

li se propune să numere cîte 6 jetoane. Educatoarea le explică 

copiilor, că pot aranja alături numai jetonul cu imaginea 

asemănătoare. Dacă jetonul cu imaginea necesară lipseşte, copilul 

îi permite următorului să participe. Dacă unul din jucători rămîne 

fără de jetoane, el se consideră învingător în acest joc. Jocul se 

repetă, numai că jetoanele se amestecă şi se iau altele.  

d) Complicarea jocului: după acelaşi principiu se poate 

organiza şi „lotoul biologic”, în procesul căruia se sistematizează 

cunoştinţele copiilor despre plante. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea organizează aprecierea 

învingătorilor, menţionează faptul cum au procedat, cum de-au 

reuşit să învingă. 
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CE PASĂRE ESTE? 
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor despre păsări, 

dezvoltarea mişcărilor, gîndirii şi a vorbirii active 

corespunzătoare faptelor, a iniţiativei. 

Sarcina didactică:A-i învăţa pe copii să descrie păsările după 

semnele caracteristice şi să le cunoască după descriere.   

Elemente de joc: Imitarea mişcărilor diferitor păsări, ghicirea 

păsării descrise. Alegerea conducătorului jocului cu ajutorul unei 

numărători. 

Reguli de joc: A descrie pasărea sosită trebuie nu numai prin 

cuvinte, ci şi prin mişcări de imitare. Cine va denumi corect 

pasărea, acela rămîne conducător.  

Materiale: Jetoane cu imaginea păsărilor cunoscute de copii.  

I. Organizarea activităţii: Aerisirea grupei, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurări activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: acest joc necesită o pregătire 

prealabilă. Copiii fac observări asupra păsărilor, atrag atenţia la 

semnele lor distinctive (de exemplu, la mărimea şi lungimea 

ciocului, a picioarelor, culoarea penelor, la locul de trai, modul de 

hrănire, cum strigă, cum cîntă), după care vor putea recunoaşte ce 

pasăre e. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ce 

pasăre este?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului:  

Jocul începe cu alegerea, cu ajutorul unei numărători, a 

conducătorului, care va descrie ce pasăre a poposit. Descrierea o 
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prezintă sub formă de cîntec. Iar toţi ceilalţi repetă anumite 

cuvinte-n cor. De exemplu, conducătorul poate spune: 

    - Am o pasăre frumoasă. 

    Iată aşa-i, iată aşa-i! 

(Arată cu mîinile ce mărime are pasărea). 

Toţi copiii spun:  - Zboară, zboară păsărică, 

    Zboară, zboară chiar la noi! 

Conducătorul:   - Are aripi păsărica 

    Uite aşa-s, uite aşa-s! 

(Demonstrează, deschizînd larg mîinile, ce aripi are pasărea). 

Toţi copiii spun:  - Zboară, zboară păsărică, 

    Zboară, zboară chiar la noi! 

Conducătorul:   - Ciocul îl are 

    Uite aşa, uite aşa! 

Dacă cel care conduce jocul nu e sigur că jucătorii au 

recunoscut pasărea, el mai poate povesti unde trăieşte pasărea, cu 

e se hrăneşte etc. Încheie cu întrebarea: „Ce pasăre a poposit?” 

Răspunde la întrebare acel copil spre care a indicat 

conducătorul.  Dacă cel indicat răspunde corect, ceilalţi spun: 

„Iată ce pasăre a poposit la noi!”. Cel ce a ghicit devine 

conducător. Dacă răspunsul copilului nu e corect, conducătorul îi 

spune: „La noi n-a poposit această pasăre”. Apoi el se adresează 

altui copil şi repetă întrebare. Conducător poate deveni fiecare 

copil cîte o singură dată. 

d) Complicarea jocului: Copiii pot descrie nu numai păsări, 

ci şi animale: tigru, iepure, vulpe, elefant, arici etc., numai că 

trebuie să schimbe cuvintele: „Am un animal, uite aşa-i!”. toţi 

repetă: „Aleargă. Aleargă animalule, la noi!”. 

e) Încheierea jocului: Sunt menţionaţi copiii învingători, 

sunt felicitaţi copiii pentru gîndirea logică, atenţia, descrierea 

corectă. 
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ANIMALE (PĂSĂRI, 

PEŞTI) 
Scopul: Exercitarea în clasificarea animalelor, păsărilor şi 

peştilor; consolidarea cunoştinţelor despre ele; dezvoltarea vitezei 

reacţiei la indicaţia verbală. 

Sarcina didactică:A consolida deprinderile copiilor de a 

clasifica şi a denumi animalele, păsările, peştii.   

Elemente de joc: Transmiterea pietricicăi, cîştigarea 

cerucleţelor. 

Reguli de joc: A denumi pasărea (animalul, peştele) se 

permite după primirea pietricicăi; trebuie de răspuns repede; se 

interzice a repeta răspunsurile. 

Materiale: O pietricică sau alt obiect.  

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii, aşezarea mobilierului 

în semicerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Educatoarea organizează o 

convorbire despre păsările cunoscute de copii. Dacă jocul are 

la bază cunoaşterea peştilor, atunci convorbirea tot despre 

peşti va fi. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Păsări”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Unul din jucători ia în 

mîini o pietriciă şi o transmite vecinului din dreapta, spunîndu-i: 

„Iată pasărea. Ce pasăre este?”. Vecinul primeşte repede pietricica 

şi numeşte o pasăre  la dorinţă, de exemplu, „cuc”. Apoi el 

transmite pietricica vecinului său şi îi spune: „Iată pasărea. Ce 
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pasăre e?”. „Vrăbiuţă” , - răspunde acela repede şi transmite 

pietricica următorului. Obiectul se poate transmite de cîteva ori 

împrejur, pînă ce bagajul de cunoştinţe al copiilor se va 

„descărca”. E necesar a răspunde repede, fără încetineală. Nu se 

permite a numi de două ori una şi aceeaşi pasăre. De fiecare dată, 

celui ce denumeşte corect o pasăre i se înmînează cîte un cerculeţ, 

atunci cînd copilul repetă aceeaşi pasăre, i se ia înapoi un 

cerculeţ.  

d) Complicarea jocului: Cînd copiii cunosc la perfecţie 

clasificările de păsări, animale, peşti, se recomandă de a introduce 

în joc cele trei subgrupe împreună, numai că, odată cu 

transmiterea pietricicăi, copilul trebuie să se adreseze următorului 

după dorinţa sa. De exemplu: „Iată peştele. Ce peşte e?”. Alt 

jucător  poate spune: „Iată animalul. Ce animal e?” etc. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le cere copiilor să numere 

cerculeţele, sunt menţionaţi copiii cu număr mai mare de 

cerculeţe acumulate, li se aduc mulţumiri pentru cunoştinţele 

vaste în acest domeniu. 

 

CINE ZBOARĂ, SARE, 

ÎNOATĂ? 
Sarcina didactică:A concretiza cunoştinţele copiilor despre 

modul de deplasare a animalelor şi păsărilor; dezvoltarea 

deprinderii de clasificare după acest criteriu, dezvoltarea atenţiei, 

memoriei.   

Elemente de joc: Aranjarea în subgrupe după semnal. 
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Reguli de joc: Copiii nu trebuie să cunoască din timp 

culoarea pătratului ce se află la şeful echipei. Şeful echipei ridică 

pătratul la semnalul educatorului. Cîştigă echipa care a îndeplinit 

mai repede însărcinarea, a denumit corect animalele, păsările de 

pe imagine. 

Materiale: Jetoane cu imaginea diferitor păsări, animale, 

insecte; trei pătrate de diferite culori.  

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea alege ilustraţii, 

tablouri cu păsări, animale, insecte, care pot fi clasificate după 

principiul: „zboară”, „sare”, „înoată”. Imaginile trebuie să fie 

reale, clare. De asemenea trei pătrate de diferite culori: verde – 

„zboară”; galben – „sare”; alb – „înoată”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „cine 

zboară, sare, înoată?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii se împart în 

trei echipe, fiecare echipă îşi alege şeful echipei. Educatoarea le 

dă şefilor cîte un pătrat, copiii nu trebuie să le vadă. 

Celorlalţi copii le împarte tablouri cu păsări, animale, care 

înoată, zboară, sar. La comanda educatorului, şefii ridică sus 

pătratele, ceilalţi copii se orientează ce tablou au în mînă, de 

exemplu, pasăre – se duce la şeful care ţine pătratul verde – 

„zboară” şi ceilalţi la pătratul respectiv. 

d) Complicarea jocului: Se pot introduce şi animale, care se 

tîrăsc, care fug etc. Se măreşte numărul tablourilor şi, respectiv, al 

pătratelor. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea face analiza jocului, 

determină echipele învingătoare şi le felicită. 

 



103 
 

VÎNĂTORUL 
Scopul: Exersarea în clasificarea animalelor, peştilor, 

păsărilor; dezvoltarea orientării şi reamintirii.  

Sarcina didactică:A exersa pe copii în clasificarea şi 

denumirea animalelor, peştilor, păsărilor etc. 

Reguli de joc: Se permite să treci în următoarea căsuţă numai 

după ce denumeşti animalul. Cîştigă acel vînător care ajunge pînă 

la pădure, denumind atîtea animale cîte căsuţe sunt pe drum. 

Elemente de joc: Păşirea peste linie, denumind animale 

sălbatice fără a se repeta. Cine nu-şi aminteşte, rămîne pe loc. 

I. Organizarea activităţii: Pe teren, unde este destul spaţiu, 

pentru ca toţi copiii să poată mişca liber. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii generalizatoare: Introducerea în activitate se face 

direct cu ajutorul ghicitorilor: 

Cine sub apă     

 Saltă, saltă şi iar saltă, 

Nicicînd nu se-neacă?    

 Nu face un pas o dată. 

  (Peştele)     

 (Vrabia) 

    Vara umblu după miere, 

    Iarna dorm să prin putere. 

      (Ursul) 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Vînătorul”. 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

reaminteşte copiilor regulile jocului; cîştigător devine acela care 

ajunge primul la pădure. Într-un capăt al terenului se află în grupa 

de lucrători, în alt capăt – un semn care ar fi pădurea. Pînă la 

pădure jucătorii trebuie să treacă printre nişte căsuţe (cerculeţe), 

ieşind din fiecare cerculeţ, trebuie să denumească un animal 

sălbatic. Cine intră primul în pădure, acela e învingătorul, cel mai 

bun vînător. Înainte de a se porni la vînătoare, vînătorul îşi alege 

grupa care va vîna păsări şi animale. Jocul se organizează deodată 

cu 2 copii, ceilalţi stau pe marginea terenului şi verifică, dacă 

aceştia denumesc corect păsările sau animalele.  

d) Indicaţii: După acest principiu se poate organiza şi jocul 

„Pescarul”. Pescarul spune: „Mă duc la pescuit şi voi prinde… o 

ştiucă, un caras…” 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

recite poezii despre animale, păsări, peşti. 

 

SE ASEAMĂNĂ SAU NU? 
Scopul: Educarea deprinderii de a compara obiectele după 

închipuire, a găsi semnele de asemănare şi cele de deosebire, a 

ghici obiectele.  

Sarcina didactică:A-i învăţa pe copii să compare două 

obiecte, a găsi asemănările şi deosebirile, a determina obiectul 

după descriere. 

Reguli de joc: A determina deosebirile şi asemănările dintre 

2 obiecte. 
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Elemente de joc: Transmiterea pietricicăi celui care trebuie 

să numească 2 obiecte, ghicite după descrierea semnului. 

Materiale: O pietricică. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării jocului. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii generalizatoare: Educatoarea le reaminteşte 

copiilor despre modul de comportare a două obiecte din cadrul 

activităţii. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Se 

aseamănă sau nu?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Vă amintiţi, noi am 

învăţat să descriem două obiecte, prin ce se deosebesc şi prin ce 

se aseamănă ele? Astăzi ne vom juca în felul următor: fiecare îşi 

alege două obiecte, îşi reaminteşte prin ce se aseamănă şi se 

deosebesc, ne va povesti, iar noi vom ghici, care obiect este? Toţi 

închidem ochii şi ne reamintim două obiecte, (Pauză). Eu am în 

mînă  o pietricică, cui o voi arunca, acela ne va descrie obiectele, 

care doreşte. Descrierea să fie clară, ca noi să ghicim ce obiecte 

sunt”.  

Descrierea a 2 obiecte: 

Model: „Două flori, una cu petalele albe şi mijlocul galben, 

alta cu mijlocul tot galben, dar petalele albastre. Una e floare de 

cîmp, alta creşte pe răzor”. Acel copil care a descris obiectele, 

aruncă pietricica altui jucător, acesta trebuie să ghicească 

(romaniţa şi astra) şi să descrie obiectele sale. 

Model: „Două animale, ambele-s sălbatice. Una de culoare 

sură, alta – roşcată. Trăiesc în pădure, una în vizuină, alta – prin 

arbori şi tufişuri. Unuia îi plac găinuşe, altuia – să dea tîrcoale 

stînei”. (Vulpea şi lupul) 

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

înveţe o poezie despre romaniţă. 

 

M

.

 

V
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„Romaniţa” 

     Romaniţă, 

     Romaniţă, 

     Fetişoară 

     Cu rochiţă şi pe cap 

     Cu coroniţă, 

     Cu dantele verzi gătită, 

     Sora mică-a răsăritei, 

     Floricica soarelui, 

     Nepoţica dumnealui. 

 

 

 

ZBOARĂ – NU ZBOARĂ 
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre obiecte; 

educarea atenţiei, reţinerii de sine.  

Sarcina didactică:A dezvolta la copii atenţia auditivă, 

reţinerea de sine. 

Reguli de joc: A ridica măna numai în cazul, dacă obiectul e 

zburător. 
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Momente de joc: Bătăi cu palmele în genunchi, ridicarea 

mîinilor, întoarcerea cerculeţelor. 

I.  Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, se 

aşează scaunele în semicerc şi se introduc copiii în sala de grupă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Educatoarea organizează o 

convorbire despre obiectele zburătoare, păsări, avioane etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Zboară – 

nu zboară”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii se aşează în 

semicerc, pun mîinile pe genunchi. Educatoarea le explică 

regulile jocului: 

- Eu voi denumi obiectul i voi întreba: „Zboară?”. De 

exemplu: „Hulubul zboară? Avionul zboară? etc.  Dacă eu 

denumesc obiectul care într-adevăr zboară, voi ridicaţi mîinile. 

Dacă obiectul denumit nu zboară, voi nu ridicaţi mîinile. Trebuie 

să fiţi atenţi, pentru că eu voi ridica mîinile şi atunci cînd obiectul 

nu va fi zburător. Cine va greşi, va întoarce un cerculeţ de culoare 

sură, aceasta înseamnă că voi aţi greşit. Trebuie să fiţi cinstiţi. 

Începînd cu bătăi în genunchi, educatoarea şi copiii spun: „Am 

pornit”, apoi educatoarea începe jocul: „Cioara zboară?” şi ridică 

mîinile. Copiii răspund: „Zboară” şi tot ridică mîinile. „Casa 

zboară?” – întreabă educatoarea şi ridică mîinile. Copiii tac. La 

începutul jocului mulţi copii ridică întîmplător mîinile, dar în 

aceea şi constă  jocul, ca la timp să se poată reţine. Cine a greşit şi 

a ridicat mîinile, întoarce un cerculeţ din cele împărţite de 

educatoare, cu partea sură în sus. 

d) Încheierea jocului: În încheiere, pentru fiecare cerculeţ de 

culoare sură, adică pentru fiecare greşeală, copilul trebuie să 

recite o poezie, o ghicitoare. 
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ŞI EU… 
Scopul: A educa atenţia, reţinerea de sine, simţul umorului.  

Sarcina didactică: A duca atenţia, reţinerea de sine, simţul 

umorului. 

Reguli de joc: Se permite a adăuga o propoziţie la spusele 

educatoarei, numai prin două cuvinte: „Şi eu”. A fi atent. 

Momente de joc: Primirea cerculeţelor. 

Materiale: Cerculeţe de culoare roşie. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii, introducerea copiilor 

în sala de grupă, aranjarea scaunelor în semicerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea cere de la copii să-şi 

reamintească cîte o frămîntare de limbă,ghicitoare, poezie. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Şi 

eu…”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea 

intervine: 

- Eu am să vă povestesc o întîmplare. Cînd  mă voi opri de 

povestit, voi să spuneţi cuvintele: „Şi eu”, dacă aceste cuvinte 

coincid cu sensul povestirii. Dar dacă ele nu coincid după sens, nu 

trebuie să le pronunţaţi. Cine le spune, va primi un cerculeţ. 

Educatoarea începe: „Mă duceam odată la rîu…”. Copiii: „Şi eu”. 

- Adunam flori, mure… 

- Şi eu… 

- Pe drum întîlnesc un cuib cu puişori. 

(Copiii tac). 
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Şi tot aşa educatoarea prelungeşte povestirea mai departe. 

Dacă unii copii au pronunţat cuvintele „Şi eu” nelalocul lor, 

aceasta provoacă rîsul la copii, iar cel ce s-a grăbit cu răspunsul 

primeşte  un cerculeţ. 

d) Complicarea jocului: Cînd copiii vor însuşi regulile de 

joc, ei pot alcătui de sine stătător mici povestiri şi să 

îndeplinească rolul de conducător. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea intervine şi cere de la 

copii să-şi recupereze greşelile printr-o poezie, ghicitoare, 

frămîntare de limbă. 

 

OMUL ŞI NATURA 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele despre aceea , ce-i dă 

natura omului şi rolul omului în natură, educarea atitudinii grijulii 

faţă de natură şi obiectele ei, dorinţa de a o ocroti.  

Sarcina didactică: A consolida, a sistematiza cunoştinţele 

copiilor despre om şi natură. 

Reguli de joc: A răspunde numai după prinderea mingii. 

Elemente de joc: Aruncarea şi prinderea mingii. 

Materiale: O minge. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile, se poate organiza şi pe teren. Aranjarea 

copiilor în cerc.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii generalizatoare: Despre rolul omului în natură şi 

obiectele naturii folosite de om. De exemplu, pădure, cărbune, 
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gaz – există în natură, iar casa, uzinele, transportul le produce 

omul. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Omul şi 

natura”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea întreabă 

„Ce e făcut de om? Casa, transportul etc. – şi aruncă cuiva 

mingea. După cîteva răspunsuri ale copiilor, educatoarea 

adresează altă întrebare: „Ce e redat de natură? (apa, soarele, 

cărbune etc.). 

d) Încheierea jocului: Educatoarea organizează o convorbire 

cu copiii despre aceea că omul foloseşte natura pentru crearea 

condiţiilor bune de viaţă şi totodată omul ocroteşte natura de 

incendii ale pădurilor, curăţă lacurile, rîurile, ocroteşte păsările, 

animalele. 

 

GHICI DUPĂ DESCRIERE 
Sarcina didactică: A-i învăţa pe copii să descrie maşinile 

agricole-jucării, în aşa mod, ca după descriere să se determine ce 

maşină e şi a o determina dintre celelalte. 

Reguli de joc: A descrie maşina, fără a privi la ea, 

evidenţiind cele mai principale caracteristici. Fără a denumi 

maşina, să spună ce funcţii îndeplineşte ea: ară, cară, treieră etc. 

Elemente de joc: Cel care primul denumeşte jucăria descrisă, 

o poate lua să se joace cu ea. 

Materiale: Maşini-jucării, tractoare, combine, treierători, 

pluguri etc. 
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I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii; pregătirea materialului, aşezarea 

mobilierului în semicerc.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici după descriere”. 

b) Explicarea jocului: Educatoarea aşează pe masă diferite 

maşini-jucării construite. Toate sunt agricole. Educatoarea 

numeşte un copil, el vine la masă, priveşte maşinile şi îşi alege 

una, o descrie, dar n-o priveşte mult. Toţi ascultă atent şi ghicesc. 

Jocul continuă pînă cînd copiii descriu toate maşinile-jucării. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea le propune  copiilor: „Iar 

acum organizaţi un joc interesant cu aceste jucării”. 

ORDINEA 

ANOTIMPURILOR 
Sarcina didactică: A concretiza cunoştinţele copiilor despre 

consecutivitatea anotimpurilor; dezvoltarea rapidităţii în gîndire, a 

atenţiei. 

Elemente de joc: La semnalul conducătorului, copilul scoate 

ilustraţiile  din plic şi le aranjează repede în ordinea cuvenită, 

începînd cu orice anotimp sau după indicaţiile pedagogului. 

Reguli de joc: Se începe acţiunea numai la semnalul 

conducătorului. Cîştigă acela care primul aranjează ilustratele. 

Materiale: Plicuri cu ilustrate ale celor 4 anotimpuri. 

I. Organizarea activităţii: Sala se va aerisi bine, mobilierul 

va fi aranjat în semicerc; crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii.   
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II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Copii, astăzi vom verifica cît de bine cunoaşteţi voi 

ordinea anotimpurilor. Aşa se numeşte jocul nostru: „Ordinea 

anotimpurilor”. 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii sunt aşezaţi la 

mese, fiecărui i se înmînează cîte un plic cu ilustrate ale celor 4 

anotimpuri. La semnalul conducătorului, de exemplu: „Aranjarea 

ilustratelor în ordinea cuvenită, începînd cu vara”. Cine aranjează 

primul ilustratele, ridică mîna. Educatoarea va verifica – 

învingătorului i se dă un cerculeţ. Cine cîştigă mai multe 

cerculeţe, devine învingătorul jocului. 

c) Complicarea jocului: Se pot adresa şi însărcinări de felul: 

„Aranjează în ordinea cuvenită creşterea şi dezvoltarea mărului”, 

de exemplu: Copilului i se dau mai multe jetoane, cu etapele de 

creştere a mai multor plante, în cazul dat ele trebuie să aranjeze 

mai întîi jetonul unde se indică înflorirea copacului de măr, apoi 

cum creşte mărul, se coace şi în cel de-al treilea caz, cum se 

strînge roada. 

d) Încheierea jocului: Copiii vor primi însărcinări de a 

strînge materialul folosit în joc. 
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GRUPA PREGĂTITAORE                     

PENTRU ŞCOALĂ 

 

SĂ CULEGEM FRUCTE 

(LIVĂDARII HARNICI) 
Scopul: Separarea fructelor după criteriul culorii şi a formei, 

dezvoltarea bazei senzoriale prin acţiunea copilului cu obiectele şi 

însuşirile lor pe baza percepţiilor şi reprezentărilor cu privire la 

formă şi culoare: educarea dragostei de muncă.  

Sarcina didactică: Recunoaşterea şi denumirea corectă a 

fructelor după criteriul formei şi al culorii. 

Elemente de joc: Surpriza , culegerea, mînuirea, închiderea  

şi deschiderea ochilor, întrecerea. 

Reguli de joc: Vor fi numiţi cîte doi copii care vor culege 

fructele indicate pe imaginea de pe coşul înmînat de educatoare. 

Fructele culese sunt aşezate în coş şi copiii verbalizează acţiunea 

îndeplinită, ce fel de fructe au cules, ce formă au, ce culoare? 
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Materiale: Doi pomi (din crengi) reprezentînd un măr şi u 

păr: mărul are mere verzi şi roşii (confecţionate din carton), iar 

părul are pere verzi şi galbene; două coşuleţe, unul cu imaginea 

unei pere şi altul cu imaginea unui măr, patru lăzi pentru 

depozitarea fructelor în cămară. 

I. Organizarea activităţii: Se pregătesc condiţiile pentru 

desfăşurarea activităţii: se aeriseşte sala, se aranjează cei doi 

pomi.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Cei doi pomi vor fi prezentaţi sub 

formă de surpriză. Se vor adresa întrebările:  

- Ce este acesta? (un măr) 

- Dar acesta? (un păr) 

- Cu ce este încărcat mărul? (cu mere) 

- Cu ce este încărcat părul? (cu pere) 

- Cum le spunem într-un cuvînt? (fructe) 

- Ce culoare au fructele? (roşii, galbene, verzi) 

- Ce formă au fructele? (rotunde şi ovale, alungite) 

- Cînd se coc aceste fructe? (toamna) 

- Ce fac oamenii cu aceste fructe? (le culeg) 

b) Anunţarea jocului: Jocul nostru se numeşte „Să culegem 

fructele”. Deci, vom culege şi noi fructele, ca şi livădarii. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Vor fi solicitaţi doi 

copii care vor primi cîte un coş. Ei vor culege fructe din pomul 

corespunzător imaginii de pe coş. După aceasta, în faţa copiilor 

vor spune ce-au cules: „Eu am cules mere roşii. Merele au formă 

rotundă”. Aceiaşi copii vor duce coşurile cu fructe îngă lăzi, 

merele se vor aşeza într-o ladă, perele – în alte. În felul acesta vor 

fi culese toate merele şi perele, fiind solicitaţi toţi copiii. 

d) Complicarea jocului: Copiilor li se va atrage atenţia 

asupra culorii merelor din ladă (verzi şi roşii). Pentru a fi duse în 

cămară, ele vor fi sortate pe culori. Atît lada cu pere, cît şi cea cu 

mere vor fi răsturnate în locuri diferite şi va începe sortarea. Vor 

fi numiţi 4 copii: unul sortează merele roşii, altul – pe cele verzi 

etc. Sortarea se face prin întrecere. Celui ce cîştigă i se adresează 

aplauze şi denumirea de „cel mai bun livădar”. 
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e) Încheierea jocului: Se grupează copiii (cîte 4) şi duc cîte o 

lădiţă în cămară. 

 

SĂ ADUNĂM LEGUME 

(GRĂDINARII ISCUSIŢI) 
Scopul: Alcătuirea de grupuri de obiecte după criteriul 

culorii şi al formei, dezvoltarea spiritului de observaţie şi a 

independenţei în acţiune; educarea dragostei de muncă.  

Sarcina didactică: Separarea şi gruparea după formă şi 

culoare, denumirea corectă a legumelor. 

Elemente de joc: Mişcarea, mînuirea, întrecerea, surpriza. 

Reguli de joc: Copiii acţionează la comanda şi indicaţiile 

educatoarei. 

Materiale: Legume naturale (morcov, varză albă şi roşie, 

tomate verzi şi roşii, ceapă roşie şi albă, ardei roşii şi verzi), 

coşuleţe şi lădiţe. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea grădinii, aşezarea mobilierului.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Introducerea în activitate se face cu 

ajutorul ghicitorii:  

„Frunzele au îngălbenit. Plouă, bate vîntul. Cine a venit?” 

(Toamna) 

„Ce fac oamenii toamna? (adună roada). Ce roadă creşte în 

grădini? (morcov, ceapă, varză, ardei etc.)” 

Educatoarea prezintă sub formă de surpriză grădina 

improvizată.  
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi desfăşurăm jocul „Să adunăm 

legume!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Se numesc 5 copii şi 

la comanda educatoarei începe adunatul legumelor. Fiecare copil 

va aduna un coşuleţ un fel de legume, fără a lua în consideraţie 

culoarea (de exemplu, tomate roşii şi verzi etc.). copilul care 

termină de adunat, vine în faţa grupei, răstoarnă coşul şi spune: 

„Eu am adunat morcovi. Ei au formă lunguiaţă”. 

În continuare se trece la gruparea legumelor după culoare. 

„Eu am adunat tomate. Ele au formă rotundă şi lunguiaţă, sunt de 

culoare roşie şi verde”. Copilul le plasează în lădiţe după formă şi 

culoare. Se denumesc grupurile de legume, precizînd forma şi 

culoarea. Cîştigătorii întrecerii vor fi răsplătiţi cu aplauze. 

d) Complicarea jocului: Educatoarea atrage atenţia copiilor, 

că pe rînd vor fi duse legumele în cămară. La comanda ei, copiii 

închid ochii, în timp ce un copil va duce una din lădiţe în cămară. 

Copiii deschid ochii, privesc şi sunt întrebaţi: „care ladă cu 

legume a fost dusă în cămară?” (lada cu ceapă roşie, de formă 

rotundă). Se procedează la fel cu toate lăzile. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea întreabă: 

„- Ce am adunat astăzi? (legume) 

- Ce legume am adunat? (ceapă, morcov, tomate, etc.) 

- Mai sunt şi altfel de legume?” 
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DESCRIE ŞI NOI VOM 

GHICI 
Scopul: A consolida şi a sistematiza cunoştinţele copiilor 

despre fructe şi legume; a dezvolta vorbirea cursivă şi deprinderea 

de a formula propoziţii, apoi o povestire; a le forma deprinderi 

corecte de joc.  

Sarcina didactică: A descrie obiectele şi a le găsi după 

descriere. 

Elemente de joc: Alcătuirea şi ghicirea ghicitorilor despre 

legume, fructe. 

Reguli de joc: A descrie obiectul amănunţit şi clar, în ordinea 

cuvenită. 

Materiale: Fructe şi legume aşezate pe masă. 

I. Organizarea activităţii: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă, pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării jocului.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se stabileşte ordinea descrierii 

obiectului, forma, mărimea, culoarea, gustul. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi desfăşurăm jocul „Descrie şi 

noi vom ghici”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copilul ce conduce 

jocul iese după uşă, ceilalţi copii alcătuiesc descrierea unei 

legume sau a unui fruct. Cînd conducătorul se întoarce, unul 

dintre copii povesteşte, descrie semnele caracteristice fructului în 

cauză, pe care trebuie să-l găsească şi să-l denumească 

conducătorul. 
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d) Încheierea jocului: Educatoarea îi serveşte pe copii cu 

fructe şi legume. 

 

DESCRIE ŞI EU VOI 

GHICI 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre fructe şi 

legume, a forma deprinderi de a răspunde la întrebări clar, 

laconic; a dezvolta vorbirea cursivă a preşcolarilor, a forma 

deprinderi corecte de joc.  

Sarcina didactică: A scoate în evidenţă şi a denumi semnele 

caracteristice obiectului prin răspunsurile la întrebările adultului. 

Elemente de joc: A alcătui ghicitori. 

Reguli de joc: Să nu denumească obiectul descris. A 

răspunde la întrebările educatorului clar şi corect. 

Materiale: Legume şi fructe aranjate pe masă. Scaunul 

educatorului se aranjează în aşa mod, ca educatorul să nu vadă 

obiectele de pe masă. 

I. Organizarea activităţii: Se vor pregăti materialul şi sala 

de grupă, pentru a crea condiţii favorabile desfăşurării jocului.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările:  

- Ce vedeţi pe masă?  

- Ce legume sunt? 

- Ce fructe sunt? 

 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi, cu aceste legume şi fructe, 

vom desfăşura jocul „Descrie şi eu voi ghici”. 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatorul le spune 

copiilor: „Din obiectele ce se află pe masă, alegeţi-vă unul. Eu am 

să întreb cum este el, iar văi să răspundeţi. Numai să nu-mi 

spuneţi cum se numeşte. Eu am să încerc să ghicesc după 

răspunsurile voastre”. Educatoarea începe să adreseze întrebări 

într-o consecutivitate anumită: „Cum e după formă? Peste tot e 

rotund? Are găuri, adîncituri? Ce culoare are?” etc. Copiii 

răspund amănunţit şi clar la întrebări. După ce copiii au răspuns la 

întrebări, educatoarea ghiceşte ce obiect e. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea iese cu copiii în curte şi 

organizează o excursie în livada grădiniţei, pentru a-i familiariza 

pe copii cu pomii fructelor respective. 

 

GĂSEŞTE COPACUL 

DUPĂ DESCRIERE 
Scopul: A verifica reprezentările copiilor despre semnele 

caracteristice copacilor; exersarea atenţiei auditive, memorie; 

formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după descriere. 

Elemente de joc: A găsi obiectul după descriere. 

Reguli de joc: A căuta copacul numai după povestirea 

educatoarei. 

I. Organizarea activităţii: Pe teren, în parc.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările:  

- Ce copaci cunoaşteţi?  

- Ce puteţi spune despre salcîm? 
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- Ce puteţi spune despre stejar? 

- Dar despre nuc? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

copacul după descriere”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea descrie 

copacul bine cunoscut copiilor, alegînd din toţi pe acei care au 

semne mai mult asemănătoare. Copiii trebuie să găsească acel 

copac, despre care le-a povestit educatoarea. Ca să le fie 

interesant copiilor  la căutarea copacului după descriere, se poate 

ascunde sub copac ori în copac un steguleţ, o steluţă etc. 

d) Încheierea jocului: Obiectele ascunse sub copac şi găsite 

de către copii li se lasă copiilor care au găsit aceste obiecte. 

Educatoarea le solicită copiilor să ridice obiectele găsite. Copiii 

activi sunt menţionaţi. 

TOŢI – LA CASELE LOR! 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor despre copaci; cultivarea 

operaţiilor gîndirii logice: analiza, sinteza, comparaţia, 

generalizarea, abstractizarea; formarea deprinderii de 

corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi întregul după părţi componente. 

Elemente de joc: Căutarea „căsuţei” după un semn dat. 

Reguli de joc: Se permite de a alerga la „căsuţa” sa numai 

după semnalul educatoarei. 

Materiale: Frunze a 3-4 copaci (după numărul copiilor). 

I. Organizarea activităţii: În pădure, în aer liber, în parc.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează întrebările:  
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- Ce aveţi în mîini?  

- Frunzele căror copaci? 

- Ce copaci mai cunoaşteţi? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Toţi – la 

casele lor!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

împarte copiilor cîte o frunză şi le spune: „Imaginaţi-vă că noi am 

pornit în marş turistic. Fiecare detaşament şi-a aranjat cortul sub 

un copac. Voi aveţi în mînă cîte o frunză de la copacul sub care e 

„căsuţa” voastră. Noi ne jucăm. Dar deodată a început o ploaie. 

„Toţi – la casele lor!”. La acest semnal copiii aleargă la „căsuţele” 

lor, sub copacul, a cărui frunză o ţin în mînă. Ca să controlăm  

dacă e îndeplinit corect însărcinarea, copilului i  se propune să 

compare frunza din mînă cu frunza de pe copacul sub care a 

alergat. 

d) Încheierea jocului: Obiectele ascunse sub copac şi găsite 

de către copii li se lasă copiilor care au găsit aceste obiecte. Copiii 

se vor aranja cîte doi în rînd şi se vor întoarce în sala de grupă. 

 

GĂSEŞTE O FRUNZĂ 

ASEMĂNĂTOARE CU CELE DE PE COPAC 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre anotimpul 

toamna, a sistematiza reprezentările copiilor despre copaci; 

dezvoltarea spiritului de observaţie; formarea deprinderii de 

corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi întregul după părţi componente. 

Elemente de joc: Căutarea obiectului. 
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Reguli de joc: A căuta pe pămînt numai astfel de frunze, ca 

cele din copacul demonstrat de pedagog. 

I. Organizarea activităţii: Pe teren, toamna.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire cu copiii despre 

toamnă.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

o frunză asemănătoare cu cele de pe copac”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

copiii în cîteva subgrupe. Fiecare subgrupă trebuie să privească 

bine frunzele unui copac, ca mai apoi să găsească frunze 

asemănătoare pe pămînt. Educatoarea le spune: „Să vedem, care 

echipă va găsi mai repede frunza corespunzătoare copacului”. 

Copiii încep să caute. Apoi participanţii fiecărei echipe, 

îndeplinind însărcinarea, se strîng în jurul copacului dat, a cărei 

frunză au căutat-o. Cîştigă acea echipă, care perima se strînge 

lîngă copac. 

d) Încheierea jocului: Se face analiza jocului, se 

menţionează echipele învingătoare şi cauza care le-a ajutat să 

învingă (au fost atenţi, au căutat împreună etc.). 

ÎNCOTRO SĂ ALERG? 
Scopul: A educa deprinderea de a se orienta în spaţiu; a 

consolida cunoştinţele despre copaci; dezvoltarea rapidităţii în 

orientare, a deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

copacii care cresc pe terenul grădiniţei, a-i învăţa să se orienteze 

repede în spaţiu, a găsi copacul dat. 
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Reguli de joc: A alerga la copacul denumit numai după 

comanda educatoarei (o bătaie din palme). Cine va greşi şi nu va 

alerga corect la copacul denumit, îşi va răscumpăra greşeala 

printr-o poezie sau ghicitoare. 

Elemente de joc: Căutarea copacului, recitarea poeziilor, 

ghicitorilor. 

I. Organizarea activităţii: La plimbare în parc, pe teren, în 

pădure etc.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Astăzi ne vom juca în jocul „Încotro să alerg?”.  

b) Explicarea şi demonstrarea jocului:”Priviţi în jur, copii, şi 

spuneţi-mi ce observaţi? 

- Ştiţi voi oare cum se numesc aceşti copaci?  

- Prin ce se deosebesc unul de altul? 

 Jocul „Încotro să alerg?” cere de la noi să fim atenţi şi să 

cunoaştem foarte bine denumirile copacilor din jur. La comanda 

mea, toţi copiii trebuie să alerge la copacul pe care-l voi denumi. 

Dar în jur avem cîte 2-3 copaci de acelaşi fel, de aceea voi puteţi 

alerga nu numaidecît toţi la un copac, ci la alţii, acre poartă 

aceeaşi denumire. Cine va greşi şi va alerga la alt copac, ne va 

recita o poezie sau o ghicitoare. Cel care ajunge primul la copac 

trebuie să ne explice, de ce a alergat anume la acest copac şi nu la 

altul, adică trebuie să ni-l descrie: ce fel de tulpină, ce fel de 

frunză are, e înalt ori jos etc.” 

c) Complicarea jocului: Cînd copiii au însuşit bine semnele 

caracteristice copacilor, nu se mai denumesc copacii, ci se descriu 

şi copiii trebuie să-i găsească după descriere. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

recite poezii, proverbe, ghicitori despre natură. Însăşi educatoarea 

le poate recita poeziile „Codrule, codruţule!” de M. Eminescu, 

„Oaspeţii primăverii” de V. Alecsandri. 
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DE LA GRĂUNCIOR – LA 

CHIFLĂ 
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

maşinile agricole, despre etapele de lucru ale plugarului în orice 

anotimp. A educa perseverenţa, deprinderea de a respecta 

corectitudinea în joc. 

Reguli de joc: A acoperi căsuţele din cîmpul de joc cu acele 

jetoane, pe care sunt reprezentate maşinile agricole folosite de 

plugar în anotimpul reprezentat pe tabloul dat. echipele încep să 

acţioneze numai la semnalul conducătorului. Cîştigă acea echipă 

care corect şi repede a închis căsuţele cîmpului de joc. Fiecare 

victorie se înseamnă cu un steguleţ. La repetarea jocului copiii se 

schimbă tablourile, iar jetoanele se amestecă. 

Elemente de joc: Întrecerea  între echipe – cine mai repede şi 

corect va astupa căsuţele libere. Înmînarea steguleţului echipei 

cîştigătoare. 

Materiale: Trei tablouri mari: 1) grîu, 2) spic, 3) chiflă; altele 

trei – cu reprezentarea lanului de grîu primăvara, alta – vara şi a 

treia – toamna, jetoane cu imaginea maşinilor agricole la 

semănatul grîului, treieratul lui şi maşinile de făcut pîine.  

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii, aerisirea sălii de grupă, aranjarea copiilor 

cîte patru într-o echipă.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate începe cu o convorbire despre 

munca plugarului. 
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „De la 

grăuncior – la chiflă”.  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

copiii în trei subgrupe: I – „Grăunciorul”, II – „Spicuşorul”, III - 

„Chifla”. În fiecare echipă sunt cîte 2-3 copii. Apoi copiii aleg 

unul din tablouri cu diferite subiecte: lanul de grîiu primăvara, 

vara, toamna. Se aleg pentru fiecare subiect jetoane cu 

reprezentarea maşinilor agricole folosite la semănat, la treierat, la 

producerea pîinii. Pe aceste tablouri cu subiect sunt căsuţe goale 

pe cîmpul de joc. La semnalul educatoarei, fiecare echipă îşi alege 

repede din toate jetoanele numai acele jetoane, de care are nevoie 

pe cîmpul său de lucru. De exemplu, echipa „Grăunciorul” va 

alege astfel de maşini şi inventar ca: tractorul, plugul, boroana, 

semănătoarea etc. celelalte echipe – maşinile corespunzătoare 

subiectului de pe tablou. Va cîştiga echipa care va acoperi mai 

repede căsuţele de pe cîmpul de lucru. Conducătorul duce 

evidenţa îndeplinirii însărcinărilor. 

d) Complicarea jocului: Pentru dezvoltarea atenţiei copiilor 

se pot introduce jetoane cu imaginea maşinilor de felul: troleibuz, 

maşini mici, macara etc. Aceste jetoane se introduc pe 

neobservate şi la repetarea jocului, nu de la început. 

e) Încheierea jocului: Se felicită echipele cîştigătoare şi se 

înmînează steguleţe. 

NOTĂ! 

Acest joc se organizează cu copiii numai după lucrul 

preventiv: familiarizarea copiilor cu lucrul plugarului, cu maşinile 

agricole,  cu etapele de creştere a grîului, cu producerea  pîinii 

etc. 
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MAGAZINUL DE 

SEMINŢE 
Scopul: A le comunica copiilor despre aceea că fiecare 

plantă are seminţe. A-i familiariza cu seminţele de morcov, varză, 

castraveţi etc., a le reaminti preşcolarilor cîteva moduri de 

semănare a seminţelor măşcate şi mărunte. Copiii trebuie să 

însuşească faptul că legumele le cresc grădinarii, iar florile – 

florăresele.  

Sarcina didactică: A sistematiza plantele după locul creşterii 

şi folosirii lor. A descrie obiectele şi a le găsi după descriere. 

Reguli de joc: Directorul trebuie să aranjeze seminţele după 

secţii, dar să nu le denumească. Cumpărătorului trebuie de spus, 

cine-i după profesie (florar, grădinar). A descrie seminţele şi 

plantele care cresc din ele, modul de semănare. Vînzătorul trebuie 

să denumească seminţele şi să i le vîndă cumpărătorului. 

Materiale: Tăbliţe cu desene şi inscripţia „Seminţe de 

legume” etc.; seminţe în cutii de chibrituri. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii, materialului pentru crearea condiţiilor 

favorabile desfăşurării activităţii.   

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare:  Convorbire cu copiii despre 

seminţele de legume şi flori.  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„Magazinul de seminţe”. 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

rolurile de director, cumpărători, vînzători, la dorinţa copiilor. 

Directorul aranjează magazinul, se pregăteşte pentru deschidere: 

agaţă tăbliţele, împarte seminţele după secţii. Vînzătorul ocupă 

locurile la tejghele. Vin cumpărătorii: unii sunt florari, alţii – 

grădinari, fiecare îşi denumeşte profesia, apoi descrie seminţele şi 

plantele care vor creşte din ele, denumesc modul de semănare. 

Vînzătorul trebuie să ghicească după descriere seminţele, să le 

denumească, să le dea cumpărătorului. Directorul şi ceilalţi copii 

verifică îndeplinirea însărcinărilor. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea le demonstrează copiilor 

ce plante cresc din seminţele respective (imagini, ilustraţii). 

 

GĂSEŞTE CEEA DESPRE 

CE VORBESC 
Scopul: Consolidarea deprinderii de a se orienta în spaţiu, de 

a găsi după denumire copacul numit, dezvoltarea rapidităţii în 

mişcare, exersarea reacţiei de răspuns la cuvînt.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după semnele 

caracteristice. 

Elemente de joc: Căutarea obiectului după descriere. 

Reguli de joc: De a alerga la copacul recunoscut numai la 

semnalul educatorului. 

I. Organizarea activităţii: În curte, în aer liber. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare:  Se adresează întrebările: 

- Ce copaci cunoaşteţi?  
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- Care sunt seminţele lor caracteristice? 

- De exemplu, ale stejarului? 

- Semnele caracteristice ale teiului? 

- Ale salcîmului?  

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

despre ceea despre ce vorbesc”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea descrie 

un copac (mărimea, grosimea, culoarea tulpinii, frunzelor, forma 

lor), denumeşte şi descrie fructul, seminţele copacului. Apoi îi 

roagă pe copii să spună ce copac este. Acel care a ghicit, trebuie 

să alerge la semnalul educatoarei (o bătaie din palme) la copacul 

dat. 

d) Complicarea jocului: Descrierea poate fi alcătuită şi de 

copii, în cazul cînd ei cunosc foarte bine semnele caracteristice 

fiecărui copac. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

aleagă cele mai frumoase frunze pentru ungheraşul naturii. 

 
GHICI GHICITOAREA MEA 

Scopul: A concretiza cunoştinţele copiilor despre copaci, 

semnele lor caracteristice, dezvoltarea vorbirii cursive, a 

imaginaţiei, formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A descrie obiectul după întrebările 

educatorului. 

Elemente de joc: Alcătuirea ghicitorilor. 

Reguli de joc: Nu se permite de a denumi copacul despre 

care alcătuieşti ghicitoarea. 
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I. Organizarea activităţii: Se poate pe teren, în pădure, 

livadă, parc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare:  Cu ajutorul întrebărilor 

educatoarea atrage atenţia preşcolarilor asupra semnelor concrete 

ale copacilor, îi ajută să le observe. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici 

ghicitoarea mea”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea stă cu 

spatele la copii. Copiii trebuie să alcătuiască o ghicitoare despre 

un copac, descriindu-i semnele caracteristice şi totodată 

răspunzînd la întrebările pedagogului. El întreabă: „Cum e tulpina 

copacului?” (înaltă, groasă). „Ce culoare are?”. Apoi se 

interesează de forma, culoarea frunzelor şi, spre sfîrşit, dacă are 

copacul fructe, seminţe, cum se numesc, ce formă au, ce mărime 

au. După răspunsurile copiilor educatoarea ghiceşte ce copac este.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

aleagă din fructele căzute pe jos (ghinde, seminţe, păstăi) cîteva 

pentru confecţionarea jucăriilor cu ajutorul lor, a materialului din 

natură. 

 

 
VÎRFUL ŞI RĂDĂCINA 

Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre legume, a 

educa şi dezvolta atenţia involuntară, memoria.  
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Sarcina didactică: A-i antrena pe copii în clasificarea 

legumelor după principiul „Ce-i comestibil: rădăcina sau fructul 

de la tulpină?”. 

Reguli de joc: A răspunde numai prin cuvintele „vîrful”, 

„rădăcina”. Cine greşeşte spune o ghicitoare, o poezie etc. 

Elemente de joc: Răspunsul la întrebări, recitarea poeziilor, 

ghicitorilor. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare:  Educatoarea organizează o 

convorbire despre părţile comestibile ale legumelor. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Vîrful şi 

rădăcina”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea îi 

previne pe copii să fie atenţi, deoarece la unele plante sunt 

comestibile şi vîrful, şi rădăcina. Educatoarea numeşte: 

„Morcov” – copiii răspund: „rădăcina”. 

„Roşiile” – „vîrful”. 

„Ceapa” – vîrful şi rădăcina. 

Cine ghiceşte spune o ghicitoare. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea iese împreună cu copiii în 

curte şi se duce la parcelă să-ngrijească de legumele semănate pe 

terenul lor. 

e)  
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ALEARGĂ-N CĂSUŢA 

NUMITĂ 
Scopul: Sistematizarea cunoştinţelor despre grosimea, forma 

tulpinii, culoarea frunzelor, forma şi felul fructelor, seminţelor; a-

i exersa pe copii în memorizarea denumirilor de copaci, a 

contribui la dezvoltarea rapidităţii în gîndire şi atenţie.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după denumire. 

Elemente de joc: Alergarea la copacul numit. 

Reguli de joc: Lîngă  unul şi acelaşi copac nu se permite a 

sta mai mult. 

I. Organizarea activităţii: E de dorit în pădure. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le propune copiilor să 

denumească copacii cunoscuţi de ei. 

b) Anunţarea jocului: Educatoarea numeşte, cu ajutorul unei 

numărători, un „vînător”, iar ceilalţi vor fi „iepuraşi”. „Iepuraşii” 

trebuie să se ascundă de „vînător” în căsuţa numită educator, însă 

nu se permite să stai mai mult în această căsuţă, trebuie să alergi 

de la o căsuţă la alta. De exemplu, dacă căsuţa numită e stejarul, 

„iepuraşii” au voie să fugă de la un stejar la altul, „iepuraşul” care 

e  prins de „vînător” devine singur „vînător”, iar „vînătorul” trece 

la „iepuraşi”. La repetarea jocului se schimbă denumirea 

copacului, a „căsuţei”. 

c) Încheierea jocului: Educatoarea face analiza jocului, 

aprecierea celor mai buni „vînători” şi celor mai atenţi „iepuraşi”. 
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CUM SE NUMEŞTE 

COPACUL? 
Scopul: Verificarea cunoştinţelor despre copaci, dezvoltarea 

operaţiei gîndirii logice: analiza, sinteza; dezvoltarea vorbirii 

cursive şi formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: Descrierea copacului şi determinarea lui 

după descriere. 

Elemente de joc: Ghicirea şi alcătuirea ghicitorilor. 

Reguli de joc: Nu se permite să denumeşti copacul despre 

care vorbeşti. 

I. Organizarea activităţii: În parc, pe terenul grădiniţei. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea va adresa copiilor 

următoarele întrebări: 

- Ce copaci cunoaşteţi?  

- Prin ce deosebiţi nucul de tei? 

- Dar teiul de arţar? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cum se 

numeşte copacul?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Cu ajutorul unei 

numărători, educatoarea împarte copiii în două subgrupe. Copiii 

din prima echipă hotărăsc, despre care copac vor vorbi. Apoi ei 

vor descrie copacul echipei a doua, care va trebui să ghicească 

cum se numeşte copacul despre care au povestit ei. Dacă 

însărcinarea a fost realizată, atunci echipele se schimă cu rolurile. 
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d) Încheierea jocului: Educatoarea îi roagă pe copii să se 

grupeze cîte doi ţi în drum le propune ghicitori despre copaci, 

despre fructele şi seminţele lor. 

 

SĂ CULEGEM FRUCTE ŞI 

LEGUME! 
Scopul: A educa rapiditatea reacţiei la cuvînt, disciplina în 

joc, reţinerea de sine; a consolida cunoştinţele copiilor despre 

fructe şi legume.  

Sarcina didactică: Recunoaşterea corectă grupurilor de 

obiecte după cuvintele: fructe, legume. 

Elemente de joc: Mişcarea, mînuirea, întrecerea, adunarea 

legumelor şi fructelor. 

Reguli de joc: Copiii acţionează la comanda şi indicaţiile 

educatoarei. 

Materiale: Legume naturale sau din carton (morcovi, tomate 

roşii şi verzi, varză, ceapă) şi fructe. Coşuleţe şi lădiţe. 

I. Organizarea activităţii: Avînd în vedere materialului 

folosit şi acţiunea corespunzătoare muncii respective (de a aduna 

legume şi fructe), se aeriseşte sala de grupă, se aranjează 

mobilierul în semicerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Introducerea în activitate se face cu 

ajutorul ghicitorii: 

„Frunzele au îngălbenit 

Plouă, bate vîntul, 
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Cine venit?” 

 (Toamna) 

Educatoarea întreabă copiii: 

„- Ce fac oamenii în acest anotimp?  

- Ce adună oamenii din grădini? 

- Ce adună din livadă?” 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Să 

culegem fructe şi legume”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea numeşte 

cîte doi copii care se vor întrece la cules fructe şi legume. Fructele 

şi legumele le împrăştie pe podea. La comanda educatoarei, 

livădarul şi grădinarul încep a strînge legumele şi fructele şi le 

pun în coşuri. Numărul de fructe şi legume trebuie să fie egal. 

Cine primul termină de adunat, acela cîştigă. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea întreabă:  

„- Ce am adunat astăzi? (legume, fructe)  

- Ce legume am adunat? 

- Ce fructe am adunat? 

- Unde cresc legumele? 

- Dar fructele?” 

GHICI, DUPĂ 

DESCRIERE, CE PLANTĂ ESTE? 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele copiilor despre plantele 

de cameră: a determina culoarea, forma frunzelor, a florii; a 

dezvolta vorbirea activă şi a forma deprinderi corecte de joc.  

Sarcina didactică: A găsi plantele după descrierea dată. 
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Elemente de joc: Căutarea obiectului după descrierea-

ghicitoare. 

Reguli de joc: A arăta planta numai după descrierea 

educatoarei, la rugămintea copilului. 

Materiale: Se aleg 2-3 plante de cameră cu caracteristicile 

evidente şi diferite, se aranjează pe masă ca să le poată observa 

toţi copiii. 

I. Organizarea activităţii: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările: 

- Ce vedeţi pe masă?  

- Ce structură au plantele? 

- Care e culoarea frunzelor? 

- Ce formă au frunzele? etc. 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste plante de cameră vom 

desfăşura jocul „Ghici, după descriere, ce plantă este?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea începe să 

povestească despre o plantă, mai întîi spune cu ce se aseamănă, de 

exemplu „cu copacul”, cu „tufa” apoi îi roagă să spună dacă plana 

are tulpină. Educatoarea atrage atenţia copiilor la forma frunzelor 

(rotunde, ovale, înguste, lungi), culoarea florii, componenţa ei. 

Prima descriere trebuie să fie făcută astfel, încît copiii să 

reuşească să vadă toate semnele distinctive despre care vorbeşte 

educatoarea. Terminînd descrierea, educatoarea întreabă: „Despre 

ce plantă v-am povestit?”. Copiii arată planta şi, dacă pot, o 

denumesc. 

d) Complicarea jocului: La putem propune copiilor să 

găsească  plante asemănătoare cu cea descrisă în sala de grupă. 

e) Încheierea jocului: Se face aprecierea, analiza 

răspunsurilor, educatoarea menţionează răspunsurile complete 

date de copii. 
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UNDE S-A ASCUNS 

IEPURAŞUL? 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre plantele de 

cameră, a le forma deprinderi de a le descrie şi a le denumi; 

dezvoltarea spiritului de observaţie şi formarea deprinderii de 

corectitudine de joc.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după semnele descrise. 

Elemente de joc: Căutarea jucăriei ascunse. 

Reguli de joc: Nu se permite de a se uita unde educatoarea 

ascunde jucăria. 

Materiale: Pe masă – 4-5 plante aranjate la distanţă mică una 

de alta. 

I. Organizarea activităţii: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Convorbire despre plantele de 

cameră: structura, culoarea frunzelor, forma, floarea, culoarea ei. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Unde s-a 

ascuns iepuraşul?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le arată 

copiilor un mic iepuraş care „doreşte să se joace cu ei de-a 

mijatca”, îi roagă pe copii să închidă ochii şi în acest timp 

ascunde iepuraşul după o plantă. Apoi copiii deschid ochii, 

educatoarea îi întreabă: „Cum să găsim iepuraşul? Acum eu vă 

voi spune unde s-a ascuns el” şi spune cu ce se aseamănă planta 

după care s-a ascuns iepuraşul (cu copacul, cu iarba), descrie 
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tulpina, frunzele, florile. Copiii ascultă, apoi arată planta şi o 

denumesc. 

d) Complicarea jocului: Iepuraşul poate fi ascuns după orice 

plantă din sala de gupă, cu scopul lărgirii orizontului de căutare şi 

de formare a deprinderilor de a se orienta, de a recunoaşte 

obiectul după descriere. 

e) Încheierea jocului: Vor fi menţionaţi copiii care se 

orientează repede şi au îndeplinit corect însărcinările. 

 

GĂSEŞTE PLANTA DUPĂ 

DENUMIRE 
Scopul: A-i exercita pe copii în memorizarea denumirilor  de 

plante (5-6 la număr); consolidarea cunoştinţelor despre condiţiile 

de trai ale plantelor; dezvoltarea spiritului de observaţie, a 

isteţimii; a le forma deprinderi corecte de joc.  

Sarcina didactică: A găsi planta după cuvîntul denumit. 

Elemente de joc: Căutarea plantei denumite. 

Reguli de joc: Toţi copiii trebuie să închidă ochii, cînd 

educatoarea ascunde planta. 

Materiale: Plante de cameră (6-7 la număr). 

I. Organizarea activităţii: Pregătirea materialului şi a sălii 

de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se folosesc întrebările: 

- Ce plante de cameră cunoaşteţi?  

- Care sunt condiţiile de trai? 
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- Cum trebuie să îngrijim de ele? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici 

planta după denumire”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea 

denumeşte o plantă de cameră din sala de grupă, iar copiii trebuie 

s-o găsească. Mai întîi educatoarea le anunţă însărcinarea: „Cine 

mai repede va găsi această plantă în grup”. Apoi însărcinarea va fi 

dată individual fiecărui copil. 

d) Complicarea jocului: Atunci cînd copiii se orientează în 

denumirea plantelor, atunci se pot introduce cîteva specii ale unei 

plante, scoţînd în evidenţă semnele plantei vare o deosebesc de 

altă specie. 

e) Încheierea jocului: Se fac analiza jocului şi a 

răspunsurilor date de copii, sunt menţionaţi copiii activi. 

 

DESCRIEŢI, IAR EU VOI 

GHICI 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele copiilor despre plante, a 

le forma deprinderi de a înţelege îmbinările de cuvinte: „forma 

frunzei”, „culoarea florii”; dezvoltarea rapidităţii în gîndire şi 

acţiune, formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi planta după descrierea adultului. 

Elemente de joc: Ghicirea plantelor după descrierea-

ghicitoare. 

Reguli de joc: În primul rînd, trebuie de găsit planta despre 

care se potriveşte, apoi s-o denumeşti. 

Materiale: Plante de cameră (5-6).   
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I. Organizarea activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului în formă de clasă, pregătirea materialului şi 

introducerea copiilor. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Reamintirea regulilor de joc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul 

„descrieţi, iar eu voi ghici”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea descrie o 

plantă ce se află în sala de grupă. Copiii trebuie s-o găsească după 

descriere, iar dacă li-i cunoscută – o denumesc, în caz contrar o 

denumeşte educatoarea. 

d) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

îngrijească de plante din sala de grupă, din ungheraşul naturii. 

 

GĂSEŞTE CEEA, DESPRE 

CE POVESTESC 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre plante, a-i 

deprinde să răspundă la întrebări clr, laconic; a contribui la 

dezvoltarea vorbirii cursive; dezvoltarea deprinderilor corecte de 

joc; exersarea atenţiei şi a memoriei.  

Sarcina didactică: A descrie şi a denumi semnele 

caracteristice plante după întrebările adultului. 

Elemente de joc: Alcătuirea ghicitorilor pentru adult. 

Reguli de joc: Nu se permite de a denumi planta despre care 

alcătuieşti ghicitoarea. Răspunsurile la întrebări trebuie să fie 

corecte. 

Materiale: Pe masă, în faţa copiilor – 4-5 plante de cameră. 
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I. Organizarea activităţii: Se va pregăti materialul şi sala 

de grupă pentru crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea organizează o 

convorbire despre plantele de cameră, condiţiile de viaţă, modul 

de îngrijire. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Găseşte 

ceea, despre ceea ce povestesc”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea e aşezată 

cu faţa spre copii şi cu spatele la plantele de pe masă. Educatoarea 

îl roagă pe un copil să aleagă o plantă şi s-o arate copiilor, pe care 

mai apoi el va trebui s-o ghicească după descrierea copiilor. 

Educatoarea adresează copiilor întrebări ce ţin de tulpină, de 

forma şi culoarea frunzelor, florii etc. De exemplu: „Cu ce se 

aseamănă: cu copacul sau cu iarba?”, „Tulpina e dreaptă, groasă? 

Frunzele-s mari, ca şi castravetele? De ce culoare? Verde-închisă, 

lucitoare?”. Ghicind planta, educatoarea denumeşte şi 

demonstrează planta. Jocul se poate repeta. 

d) Încheierea jocului: Se grupează cîte patru copii după 

preferinţă, care îngrijesc de cîte o plantă la dorinţă, sub 

supravegherea educatoarei. 

 

VINDEŢI CEEA CE 

NUMESC 
Scopul: A consolida reprezentările copiilor despre plante, a 

contribui la formarea unor reguli de comportare; formarea unui 
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sistem de adresare politicoasă, dezvoltarea vorbirii cursive, 

literare, a deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A găsi obiectul după denumire. 

Elemente de joc: Interpretarea rolurilor de vînzător şi 

cumpărător. 

Reguli de joc: Cumpărătorul trebuie să denumească planta, 

dar să n-o denumească. Vînzătorul caută planta după denumire. 

Materiale: A aranja un colţişor în sala de grupă în formă de 

„magazin”, pe poliţe – plante de cameră. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se stabilesc regulile de joc, felurile 

de adresare; reamintirea cuvintelor „fermecate”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Vindeţi 

ceea ce numesc”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Un copil este 

vînzător, ceilalţi – cumpărători. Cumpărătorii denumesc planta 

care doresc s-o cumpere, vînzătorul o găseşte şi o înmînează 

frumos cumpărătorului. În caz cînd copiii întîmpină greutăţi la 

denumirea plantei, au voie ă numească cîteva semne caracteristice 

acestei plante. 

d) Complicarea jocului: Printre plantele de cameră de pe 

poliţele magazinului se pot afla şi plante decorative de cîmp, cu 

scopul de a-i deprinde pe copii să diferenţieze plantele de cameră 

de celelalte plante. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea dă copiilor însărcinări de 

a aranja plantele de cameră la locurile iniţiale, în ungheraşul 

naturii. 



142 
 

GHICI GHICITOAREA 

MEA 
Scopul: A sistematiza cunoştinţele copiilor despre plantele 

de cameră, a consolida reprezentările lor despre forma frunzelor, 

coloritul, felul tulpinii, dezvoltarea vorbirii cursive, exercitarea 

atenţiei şi memoriei, formarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: Descrierea obiectului şi determinarea lui 

după descriere. 

Elemente de joc: A descrie plana fără de a o denumi. 

Materiale: Pe masă se pun 3-4 plante. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea materialului pentru crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Alcătuirea ghicitorilor despre 

jucării. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ghici 

ghicitoarea mea”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Un copil iese după 

uşă. El conduce jocul. Copiii se înţeleg, despre care plantă să 

alcătuiască ghicitoarea. Conducătorul se întoarce în sala de grupă 

şi copiii descriu o plantă. Ascultînd atent povestirea-ghicitoare, 

conducătorul trebuie să demonstreze planta şi s-o denumească. 

d) Complicarea jocului: Educatoarea poate numi un copil 

care să alcătuiască ghicitoarea, ceilalţi să ghicească ce plantă e şi 

s-o denumească. 
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e) Încheierea jocului: Se face analiza jocului; sunt 

menţionate răspunsurile corecte, sunt lăudaţi copiii activi, care au 

alcătuit ghicitori interesante. 

 

CINE TRĂIEŞTE ÎN 

CĂSUŢĂ? 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre animale, a-i 

exercita în pronunţia corectă a sunetelor.  

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

animale, a educa deprinderea de a pronunţa corect sunetele. 

Reguli de joc: Răspund la întrebarea „Cine trăieşte-n 

căsuţă?” doar acei copii care şed în căsuţă (copiii emit sunetele 

animalelor pe care le reprezintă). 

Elemente de joc: Pronunţarea, imitarea mişcărilor diferitor 

păsări şi animale. 

Materiale: Măştile păsărilor şi animalelor cunoscute de 

copii: găina, gîsca, pisica, oaia, capra, vaca etc. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului în formă de căsuţe pătrate din scăunele (patru-cinci 

la număr9, pregătirea materialului şi introducerea copiilor în sală. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Se adresează cîteva întrebări: 

- Ce animale domestice cunoaşteţi?  

- Ce păsări domestice cunoaşteţi? 

- De ce ele se numesc domestice? 
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cine 

trăieşte în căsuţă?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea împarte 

copiii în cîteva subgrupe (patru-cinci). Copiii au pe cap măştile 

animalelor şi păsărilor domestice cunoscute. Fiecare subgrupă îşi 

construieşte din scăunele o casă de formă pătrată. Educatoarea le 

spune copiilor că ei se vor afla în căsuţă şi vor imita animalul a 

cărui mască o poartă. Apoi educatoarea repetă cu fiecare subgrupă 

sunetele necesare. După aceasta el trece pe la fiecare căsuţă, bate 

la uşă şi întreabă: „Boc-boc-boc! Cine trăieşte în căsuţa aceasta?”. 

Copiii răspund: Mu-mu, me-e-e, miau-miau, be-e-e, ga-ga-ga, 

cot-co-dac. Educatoarea trebuie să ghicească, cine trăieşte în 

căsuţă. 

d) Complicarea jocului: Cînd copiii au însuşit regulile de 

joc, ei trebuie să bată în uşa căsuţei şi să ghicească, cine trăieşte-n 

ea. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

iasă să se joace, adică: „Animalele şi păsările ies pe toloacă să 

zburde”. 

 

VÎNĂTORUL ŞI 

CIOBANUL 
Scopul: De a consolida cunoştinţele copiilor despre 

animalele domestice şi sălbatice; educarea atenţiei voluntare, a 

perceperii, flexibilităţii gîndirii.  

Sarcina didactică: A-i exercita pe copii în clasificarea 

animalelor domestice şi celor sălbatice, a-i învăţa să se folosească 
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corect de cuvintele generalizatoare: animale sălbatice şi animale 

domestice; a educa atenţia, viteza reacţiei la cuvinte. 

Reguli de joc: A alege şi a plasa pe flanelograf acele 

ilustrate, de care are nevoie vînătorul sau ciobanul. Care primul 

va găsi şi va alege toate jetoanele, acela va învinge. 

Elemente de joc: Căutarea ilustratelor necesare, întrecerea , 

concurenţa, folosirea flanelografului. 

Materiale: Flanelograf, jetoane cu imagini ale animalelor 

sălbatice şi domestice. 

I. Organizarea activităţii: Pregătirea materialului pentru 

demonstraţie, aranjarea mobilierului în formă de careu şi 

verificarea ţinutei copiilor. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: Educatoarea va adresa copiilor 

următoarele întrebări: 

- Ce animale cunoaşteţi?  

- Care sunt animalele domestice?  

- De ce ele se numesc domestice? 

- Care sunt animalele sălbatice?  

- De ce ele se numesc sălbatice? 

b) Anunţarea jocului:  

- Copii, cine este vînătorul?  

- Cu ce se ocupă el?  

- Cine se numeşte cioban? 

- Care sunt animalele sălbatice?  

- Astăzi ne vom juca de-a „Vînătorul şi ciobanul”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Cu ajutorul unei  

numărători, educatoarea alege împreună cu copiii vînătorul şi 

ciobanul pentru joc. Educatoarea le explică copiilor: 

- În partea dreaptă a flanelografului e o cîmpie. Pe ea pasc 

animalele domestice, în partea stîngă e o pădure, aici trăiesc 

animalele sălbatice. La indicaţia mea „căutaţi!”, atît vînătorul, 

cît şi ciobanul iau cîte un jeton cu imaginea animalelor 

respective (vînătorul – sălbatice; ciobanul - domestice) şi o 

plasează pe flanelograf. Ceilalţi copii trebuie să urmărească, 

dacă sunt alese corect animalele. Dacă cineva greşeşte, 

înseamnă că e rău vînător sau cioban. 
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d) Complicarea jocului: La începutul jocului educatoarea 

alege cîte patru  jetoane cu imaginea animalelor sălbatice şi patru 

jetoane cu imaginea animalelor domestice, spre sfîrşitul jocului 

numărul lor creşte. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le solicită copiilor să 

recite poezii, ghicitori despre aceste animale. 

 

RECE - FIERBINTE 
Scopul: Educarea spiritului de observaţie, dezvoltarea 

vorbirii cursive, consolidarea cunoştinţelor despre plante, 

dezvoltarea deprinderii de corectitudine în joc.  

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

plantele de cameră, a trezi interesul de a cunoaşte, a le dezvolta 

iniţiativa şi vorbirea cursivă. 

Reguli de joc: Iepuraşul îl putem lua numai după ce 

denumim planta, după care s-a ascuns iepuraşul. 

Elemente de joc: Căutarea iepuraşului, denumirea plantei; la 

apropierea de planta unde-i ascuns iepuraşul, se pronunţă cuvîntul 

„cald, cald!”, la îndepărtare de la plantă – „rece, rece!”, cînd e 

aproape de tot – „fierbinte”. 

Materiale: Plante de cameră din sala de grupă, un iepuraş-

jucărie. 

I. Organizarea activităţii: Educatoarea pregăteşte plantele 

în toată sala de grupă – pe pervazuri, pe poliţe, aeriseşte sala de 

grupă, creează condiţii favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
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a) Introducerea în activitate se face prin intermediul 

momentului de surpriză: „La noi în ospeţie a venit Iepuraşul-

poznaşul şi doreşte să se joace cu noi de-a mijatca”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi, împreună cu Iepuraşul vom 

desfăşura jocul „Rece-fierbinte”  

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Astăzi, ne vom juca 

în jocul „Rece-fierbinte”. Pentru ca să nu greşim, trebuie să 

cunoaştem regulile de joc. Alegem (cu ajutorul numărătorii) un 

copil care va miji după uşă. Iar Iepuraşul-poznaşul se va ascunde 

după o plantă din sala de grupă. La semnalul meu „Intră!”, acel 

care a mijit îl va căuta pe Iepuraş. Dacă se va apropia de planta 

unde va fi ascuns Iepuraşul, noi vom spune în cor: „cald-cald!”, 

iar dacă se va îndepărta – „rece-rece!”; dacă se opreşte în dreptul 

Iepuraşului – „fierbinte”. Dacă îl vede pe Iepuraş, trebuie să 

spună cum se numeşte planta după care s-a ascuns Iepuraşul-

poznaşul. Numai după aceea are voie să-l ia pe Iepuraş”.  

d) Complicarea jocului: La început se pot folosi 4-5 plante 

pe care copiii trebuie să le cunoască în grupa medie, apoi numărul 

plantelor se măreşte pînă la 8 se iau cîteva specii ale unei plante 

(2-3 begonii, 2-3 muşcate) etc. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să-i 

mulţumească Iepuraşului-poznaşului pentru jocul interesant, 

recitînd cîteva despre el,  ghicitori: 

De exemplu:  

        

 E. Tarlapan 

Iepuraşul  

Merge Nică prin pădure,  

Adunînd la fragi şi mure. 

Cînd acolo, de sub un ciot 

–  

Sare iute-n ghemotoc. 

„Of! Văleu!” tresare Nică 

Şi-o ia la picior de frică. 

Ghemotocu – un iepuraş,  

Se opreşte-n loc – trufaş,  

Şi îi zice bucuros: 
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„Las-că nu-s cel mai 

fricos!” 

 

CINE ŞTIE - CÎŞTIGĂ 
Scopul: Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor, 

însuşite pe parcursul anului.  

Sarcina didactică: Recunoaşterea obiectelor prin descrierea 

făcută pe baza ghicitorilor. 

Elemente de joc: Aplauze, găsirea grupurilor de obiecte, 

ghicirea ghicitorilor. 

Reguli de joc: Copilul numit caută grupul de obiecte indicat. 

Ghicitorile sunt adresate întregii grupe, dar răspunde numai 

copilul numit, dacă ghiceşte corect – primeşte un cerculeţ roşu. 

Materiale: Grupuri de jucării conţinînd animale (iepuraşi, 

veveriţe, peştii etc.). 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

gruparea materialului în diferite locuri ale grupei. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Copii, astăzi vom desfăşura jocul „Cine ştie - cîştigă”. 

Acest joc ne cere să fim atenţi, pentru a putea răspunde corect, 

deoarece este vorba de un concurs şi cine ştie să răspundă mai 

bine - cîştigă”. 

b) Explicarea jocului: „Eu am aşezat în diferite locuri ale 

sălii grupuri de jucării. Voi, copii, trebuie să ascultaţi atent 

ghicitoarea pe care o voi citi eu, să ghiciţi despre cine e 

ghicitoarea, iar apoi acela  pe care îl voi numi eu ne va demonstra 
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unde sunt ascunşi prietenii animalului, despre care s-a vorbit în 

ghicitoare. Cine ştie să răspundă corect, cîştigă un cerculeţ, tot un 

cerculeţ cîştigă şi acel copil care ne demonstrează unde-s prietenii 

ascunşi. La sfîrşitul jocului, acel care a achiziţionat mai multe 

cerculeţe devine învingător şi e numit „Ştie-tot”.  

c) Desfăşurarea jocului: „Cine ştie să ghicească – cîştigă”: 

1) Cine cel dintîi ghiceşte 

Cîte cozi are un peşte? (una) 

Dacă copilul numit de educatoare a ghicit, toţi copiii spun în cor: 

„Ai ghicit, ai ghicit, acum vei fi răsplătit”. Educatoarea îi 

înmînează un cerculeţ acestui copil şi-l numeşte pe altul, pentru a 

găsi prietenii ascunşi. La fel, dacă acest copil a găsit grupul de 

jucării – peşti ascunşi, toţi copiii spun în cor: „Ai ghicit, ai ghicit, 

acum vei fi răsplătit”. Copilului i se înmînează  un cerculeţ şi se 

citeşte următoarea ghicitoare. 

2) Melcul blînd şi lipicios, 

Ghici cîte corniţe a scos? (două)  

3) Fluturaşul cel plăpînd 

Aripi cîte-o fi avînd? (patru) 

d) Încheierea jocului: Se fac totalurile, cine a cîştigat după 

numărul de cerculeţe achiziţionate. Cîştigătorului i se înmînează 

un jeton pe care e scris „Ştie-tot”. 

 
CE-AI GĂSIT? 

Scopul: Recunoaşterea şi denumirea animalelor-jucării din 

sala de grupă, diferenţiindu-se după însuşirile; după însuşirile lor; 

exersarea atenţiei, memoriei şi gîndirii; dezvoltare vorbirii.  
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Sarcina didactică: Să denumească corect grupurile de 

obiecte găsite.  

Elemente de joc: Prinderea mingii, descoperirea grupurilor 

de obiecte; mişcare; închiderea şi deschiderea ochilor şi ghicirea. 

Reguli de joc: Copilul care primeşte mingea, o aruncă din 

nou educatoarei, descoperă grupul de obiecte şi îl denumeşte. 

Materiale: O minge, şase grupuri de jucării-animale (jucării 

din sala de grupă) acoperite separat. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea materialului pe măsuţe şi scăunele, aşezarea scăunelelor 

în semicerc, introducerea copiilor în sala de grupă şi verificarea 

ţinutei. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se prezintă mingea şi se adresează 

întrebări: 

- Ce este aceasta? (o minge) 

- Ce facem cu mingea? (ne jucăm)  

- Ce cu alte jucării ne jucăm? (căţei, pisici, iepuraşi, ursuleţi etc.) 

În acest timp educatoarea descoperă cîteva din grupurile 

acoperite, arătîndu-le copiilor. 

b) Anunţarea jocului: „Cu aceste jucării ascunse şi cu 

mingea vom desfăşura jocul „Ce-ai găsit?” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea aruncă 

mingea unui copil, acesta o prinde, o aruncă din nou educatoarei, 

apoi merge la masă şi descoperă un grup de jucării, îl priveşte şi 

la întrebarea educatoarei: „Ce-ai găsit?”, răspunde: „Eu am găsit 

grupul iepuraşilor”. Jocul se desfăşoară pînă cînd sunt descoperite 

toate jucăriile-animale.  

d) Complicarea jocului: Jucăriile sunt aranjate în sistem 

liniar, în faţa copiilor. La primul semnal copiii închid ochii. În 

acest timp educatoarea ascunde grupul veveriţelor. La al doilea 

semnal, copiii deschid ochii, privesc cu atenţie jucăriile şi copilul, 

căruia educatoarea îi aruncă mingea, spune ce-a dispărut. 

Educatoarea aduce grupul de animale la locul unde era şi locul de 

continuă.  
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e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

aranjeze jucăriile pe poliţe, la locul lor permanent şi împreună ies 

pe teren la plimbare. 

 

CE ANOTIMP ESTE? 
Scopul: A educa deprinderile şi priceperile de a atribui 

anotimpului de pe tablou textul corespunzător, a dezvolta spiritul 

de observaţie, rapiditate în gîndire.  

Sarcina didactică: A-i învăţa pe copii să atribuie unui 

anotimp tabloul corespunzător la descrierea naturii în poezie sau 

în proză; a dezvolta atenţia auditivă, rapiditatea în gîndire.  

Reguli de joc: A demonstra tabloul numai după ce copiii au 

ghicit ghicitoarea. 

Elemente de joc: Ghicirea ghicitorilor. 

Materiale: Tablouri cu cele 4 anotimpuri ale anului. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării jocului. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Se adresează următoarele întrebări: 

- Cîte anotimpuri are anul?  

- Care sunt ele?  

- Prin ce se caracterizează iarna? 

- Vara? 

- Primăvara? 

- Toamna? 

b) Anunţarea jocului: Jocul nostru se numeşte „Ce anotimp 

este?” 
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c) Explicarea şi demonstrarea jocului: La educatoare se află 

textele scrise pe foiţe de hîrtie despre anotimpurile anului. 

Educatoarea le amestecă, apoi, luînd o foiţă, îi întreabă pe copii: 

„Ce anotimp este?” şi citeşte ghicitoarea. Copiii ghicesc. Cine 

primul a ridicat mîna şi a ghicit, numeşte alt copil după dorinţă şi 

ridică tabloul cu anotimpul dat. 

1) „Frunzele au îngălbenit, 

Plouă, bate vîntul, 

Cine a venit?” (Toamna) 

2) „Iese oarba luminoasă, 

Rîndunica vine-acasă, 

Se-ntîlnesc ca neam izvoare, 

Alb e zarzărul de floare. 

Cald e soarele-n cîmpie 

Ca un an de ciocîrlie”.  (Primăvara) 

   Grigore Vieru 

3) ”Fulgilor cu blana moale,  

Să cădeţi mai mult pe vale,  

Ca să-mi zboare săniuţa 

La fuguţa, la fuguţa”.  (Iarna) 

   Petru Cărare 

4) „Vine călduroasă iarăşi. 

Ce ne-aduce ea în ţară? 

Multe flori mirositoare, 

Fructe, pîine pe ogoare. 

Cine credeţi că e…?”  (Vara)   

d) Complicarea jocului: Educatoarea va descrie în poză 

anotimpul, iar copiii vor ghici şi vor demonstra tabloul.  

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

iasă în curte şi împreună să alcătuiască o povestire despre 

anotimpul prezent. 
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CE CREŞTE ÎN GRĂDINĂ? 

Scopul: Clasificarea plantelor după locul creşterii; 

dezvoltarea atenţiei, exersarea vorbirii active.  

Sarcina didactică: A-i învăţa pe copii să clasifice obiectele 

după principiile: locul creşterii, întrebuinţarea; a dezvolta 

rapiditatea în gîndire, atenţia verbală.  

Reguli de joc: A răspunde la întrebările conducătorului 

numai prin „da” sau „nu”. 

Elemente de joc: Cine greşeşte, spune o poezie sau o 

ghicitoare despre legume. 

Materiale: Jetoane cu imaginea legumelor şi a fructelor. 

I. Organizarea activităţii: Se aeriseşte sala de grupă, se 

aranjează mobilierul în semicerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Introducerea în activitate se face cu 

ajutorul ghicitorilor: 

1) Aşa-i moşul: 

În pămînt îi roşu, 

Iar chica din afară 

Îi verde o întreagă vară. (Morcovul) 

2) O domniţă mult vestită, 

Cu multe rochii dichisită, 

Cînd alături se aşează,  

Toată lumea lăcrimează. (Ceapa) 

- Ce-s acestea, copii? (legume)  

- Unde cresc ele?  (în grădină) 
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b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom verifica cît de bine 

cunoaşteţi voi ce creşte în grădină. Jocul aşa şi se numeşte: „Ce 

creşte în grădină?”” 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Eu vă denumesc 

diferite obiecte, voi fiţi atenţi. Dacă eu denumesc ceea ce creşte în 

grădină, voi răspundeţi „da”  şi ridicaţi repede în sus jetonul cu 

obiectul denumit; dacă obiectul ce l-am numit nu creşte în 

grădină, voi răspundeţi „nu”, găsiţi jetonul cu acest obiect dar n-l 

ridicaţi. Cine va greşi -  ne va recita o poezie sau o ghicitoare. Eu 

încep: 

- Morcov. 

- Da! 

- Castraveţi. 

- Da! 

- Sfeclă. 

- Da! 

- Prune.  

- Nu!”.  

d) Complicarea jocului: Obiectele ce cresc în grădină să fie 

ridicate sus cu mîna dreaptă, cele care nu cresc în grădină – cu 

mîna stîngă.  

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

memorizeze împreună ghicitorile despre morcov şi ceapă. 
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OARE CUM SĂ FIE? 
Scopul: Dezvoltarea gîndirii logice; a educa deprinderea dea 

observa şi a percepe consecutivitatea şi corectitudinea celor 

spuse; a educa simţul umorului.  

Sarcina didactică: A dezvolta gîndirea logică, deprinderea 

de a percepe despre ce se vorbeşte corect sau nu.  

Reguli de joc: Cine percepe „firul” povestirii, trebuie să 

dovedească adevărul. 

Elemente de joc: Corectarea celor spuse. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă; crearea 

condiţiilor favorabile desfăşurării activităţii. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Oare cum să fie?”. Eu vă 

voi povesti despre ceva. Voi trebuie să ghiciţi ce nu-i corect în 

povestirea mea. Cine primul percepe greşeala, ridică mîna, ca eu 

să-l văd, iar cînd eu termin de povestit, el îmi va spune cum e 

corect!”. 

b) Povestirile educatorului pot fi de felul: „Vara, cînd 

soarele încălzeşte şi luminează, am ieşit cu copiii la plimbare. Am 

făcut un gheţuş şi am început întrecerea la săniuş”. „A sosit 

primăvara. Toate păsările s-au dus. Copiilor li-i trist. „Hai să 

facem graurniţe!” – le-a propus Nicuşor copiilor.” Cînd au agăţat 

graurniţele, păsările s-au întors şi copiilor iarăşi li-i vesel”. 

„Astăzi e ziua onomastică a lui Vasilică. Mămica i-a cumpărat 

cadou o pereche de patine. Afară plouă. Vasilică s-a pornit 

bucuros la patinaj”.  
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c) Indicaţii: Jocul începe cu o povestire, cu repetarea lui, 

numărul povestirilor se măreşte, însă nu trebuie să fie mai multe 

de trei. 

d) Complicarea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

alcătuiască astfel de povestiri umoristice.  

e) Încheierea jocului: Educatoarea le citeşte copiilor snoave, 

bancuri, peripeţii cu eroii populari Tîndală şi Păcală. 

 

CINE AŞEAZĂ MAI BINE? 
Scopul: Alcătuirea grupurilor de obiecte de acelaşi fel; 

stimularea gîndirii, corectitudinii, promptitudinii, independenţei şi 

rapidităţii.  

Sarcina didactică: Separarea, gruparea şi denumirea corectă 

a grupurilor de obiecte de acelaşi fel.  

Elemente de joc: Mînuirea, mişcarea, surpriza, întrecerea, 

închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze. 

Reguli de joc: Copiii separă şi grupează obiectele de acelaşi 

fel conform exemplarului primit. Ei acţionează independent prin 

întrecere şi denumesc pe rînd grupurile de obiecte formate. 

Materiale: Cinci-şase feluri de obiecte (castane, boabe de 

fasole, sîmburi de prune, conuri, nuci), un coş şi un şerveţel 

pentru acoperit coşul. 

I. Organizarea activităţii: Se acordă atenţia cuvenită 

pregătirii sălii prin aerisirea ei, aşezarea mobilierului în semicerc, 

pregătirea materialului folosit în activitate; introducerea copiilor 

în sala de grupă şi verificarea ţinutei lor. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
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a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea prezintă copiilor coşul 

cu obiecte şi le spune: „Dimineaţă, venind la grădiniţă, m-am 

întîlnit pr cărăruşă un iepuraş şi mi-a transmis acest coşuleţ pentru 

voi, dar eu nu ştiu ce se află în el. doriţi să aflăm?”. Trezim 

atenţia copiilor şi curiozitatea lor prin gesturile şi mimica folosită 

în timp ce obiectele din coş sunt răsturnate pe covor, în faţa lor. 

„- Vai, ce de-a obiecte? Oare cu ce scop mi le-a dat 

iepuraşul? Voi ştiţi, copii? Dar eu ştiu, el mi le-a dat, ca să ne 

jucăm cu ele.” 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii numiţi de 

educatoare (5-6, după numărul de obiecte) vor primi cîte unul din 

obiectele existente, se vor aşeza cu faţa spre ceilalţi copii spre 

obiectele de pe covor, iar la cuvintele: „Cine aşează mai bine?” ei 

vor grupa obiectele de acelaşi fel şi pe rînd le vor denumi. De 

exemplu: „Eu am aşezat nucile bine” etc. Aşezarea se face prin 

întrecere şi cei care aşează repede şi bine sunt aplaudaţi.  

c) Complicarea jocului: Copiii-participanţi nu vor mai primi 

cîte un obiect ca reper vizual, ci, la cerinţa verbală a educatoarei, 

vor efectua acţiunea, tot prin întrecere.  

d) Încheierea jocului: Copiii vor primi cîte un obiect şi la 

cerinţa educatoarei „Castanele – în coşuleţ, nucile – în săculeţ, 

boabele de fasole – în farfurie etc.” vor strînge obiectele folosite 

în joc. 
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PRIMĂVARA, VARA, 

TOAMNA 
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

timpul înfloririi diferitor plante (de exemplu, narcisul, laleaua – 

primăvara; astrele, gladiolele - toamna), a-i învăţa să clasifice dup 

acest principiu plantele; dezvoltarea operaţiilor gîndirii, 

memoriei.  

Elemente de joc: Alegerea florilor şi plasarea lor corectă pe 

tablouri. 

Reguli de joc: Fără a denumi anotimpul, se denumeşte 

floarea; trece să aleagă floare copilul numit de conducător, 

conducătorul este ales cu ajutorul unei numărători. 

Materiale: Trei tablouri mari cu reprezentări de toamnă, 

primăvară, vară; flori vii. 

I. Organizarea activităţii: Sala va fi bine aerisită, 

mobilierul aşezat în formă de clasă. Vazele cu flori se află pe mas 

din faţa copiilor, tablourile agăţate pe tablă, în dreptul fiecărui 

tablou – cîte o vază cu apă. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Introducerea în activitate se face direct prin anunţarea 

temei: „Copii, astăzi vom verifica cum cunoaştem noi florile de 

toamnă, vară şi primăvară. Jocul se numeşte: „Primăvara, vara, 

toamna .” 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului şi reamintirea regulilor 

de joc: „Jocul este foarte interesant, plăcut şi cîştigă acel copil, 

care este mai atent şi dă răspunsuri complete şi corecte. Eu vă voi 

denumi o floare, pe care voi o veţi găsi în această vază mare, 
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plină cu diferite flori, o veţi scoate frumuşel şi atent, fără a-i 

frînge codiţa şi o veţi plasa în dreptul tabloului cu anotimpul în 

care înfloreşte ea. De exemplu, laleaua, unde o vom plasa? 

Corect, în faţa tabloului de primăvară.”.  

c) Indicaţii: În caz dacă lipsesc florile vii, putem folosi 

jetoane cu imaginea acestor flori.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea le spune copiilor, că 

astăzi e ziua de naştere a dădacei, îi alcătuiesc împreună un 

buchet de flori şi o felicită. 

 

HAI SĂ NE JUCĂM! 
Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

jocuri şi îndeletniciri în diferite anotimpuri ale anului, a dezvolta 

vorbirea cursivă; activizarea vocabularului, formarea deprinderii 

de corectitudine în joc.  

Elemente de joc: Pe mese sunt jetoane pentru fiecare copil. 

Educatoarea (copilul) ridică jetonul cu reprezentarea unui peisaj 

de iarnă sau de vară. Copiii găsesc jetoane cu reprezentarea 

jocurilor de iarnă. Cineva dintre copii povesteşte despre aceste 

jocuri. 

Reguli de joc: Pentru un răspuns corect, copilul primeşte un 

cerculeţ, cîştigă acela care a strîns mai multe cercuri. 

Materiale: Jetoane  cu ilustrarea celor patru anotimpuri şi, 

respectiv, jocurile fiecărui anotimp. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului, crearea condiţiilor favorabile desfăşurării 

activităţii. 
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II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Pedagogul alege şi împarte copiilor 

jetoane cu reprezentarea jocurilor de iarnă, de vară etc. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Hai să 

ne jucăm!”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: „Copii, fiţi atenţi, 

astăzi ne vom juca împreună. Cînd voi ridica jetonul, de exemplu, 

cu anotimpul iarna, fiecare dinte voi va privi  jetoanele şi la cine 

vor fi reprezentate jocurile de iarnă, se vor ridica pe rînd şi ne vor 

povesti despre aceste jocuri. Cine va răspunde corect şi ne va 

vorbi frumos, va primi în dar un cerculeţ roşu. Cine va strînge 

mai multe cerculeţe, devina învingător.”.  

d) Încheierea jocului: Educatoarea va socoti numărul de 

cerculeţe la fiecare copil, va felicita învingătorul. 

 

CE VA URMA? 
Scopul: A consolida cunoştinţele copiilor despre zi şi noapte, 

despre activitatea copiilor în diferite perioade ale zilei; 

dezvoltarea unor facilităţi ale memoriei ca: reamintirea; 

dezvoltarea vorbirii cursive. 

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

zi şi noapte, despre activitatea copiilor în diferite perioade ale 

zilei.  

Reguli de joc: A denumi în ordinea cuvenită activitatea 

copiilor la grădiniţă pe parcursul unei zile. 

Elemente de joc: Cine greşeşte, se aşează pe ultimul scăunel. 

Transmiterea pietricicăi aceluia  care trebuie să răspundă. 
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Materiale: O pietricică. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului în semicerc. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Introducerea în activitate se face cu 

ajutorul momentului de surpriză: „În ospeţie la noi a venit 

Martinică, el vrea să ştie cu ce se ocupă copiii la grădiniţă de 

dimineaţa pînă seara.”. 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Ce va 

urma?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Copiii se aşează în 

semicerc. Educatoarea le explică copiilor regulile de joc: „copii, 

ţineţi minte, am vorbit la activitate despre aceea, ce fac copiii la 

grădiniţă în decurs de o zi. Acum vom verifica cum aţi însuşit 

aceasta. Vom povesti pe rînd despre aceea, cu ce încep copiii ziua 

la grădiniţă şi cu ce o încheie. Cine va greşi – trece pe scaunul din 

urmă, iar ceilalţi se mişcă înainte.”.  

Educatoarea începe: „Am venit la grădiniţă. Ne-am jucat pe 

teren. Apoi ce va urma?”.  Îi transmite pietricica unui copil. Acela 

răspunde: „Am făcut gimnastică. După gimnastică, ce va urma?” 

– şi transmite pietricica altui copil. Jocul se repetă pînă la 

descrierea plecării copiilor acasă.  

d) Indicaţii: Folosirea pietricicăi sau a altui obiect îi face pe 

copii să fie atenţi, pentru că nu răspunde cine vrea, ci acela căruia 

i se dă pietricica. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le mulţumeşte copiilor 

din partea lui Martinică şi-i laudă pe copiii care au răspuns corect. 
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CÎND ARE LOC 

ACEASTA? 
Scopul: A educa deprinderea de a povesti ce e reprezentat pe 

desen: ziua şi noaptea; a consolida cunoştinţele copiilor despre zi 

şi noapte. 

Sarcina didactică: A consolida cunoştinţele copiilor despre 

zi şi noapte, a-i exercita în alegerea şi diferenţierea ilustratelor cu 

diferite perioade ale zile şi nopţii: dimineaţa, ziua, seara, noaptea.  

Reguli de joc: După cuvîntul pronunţat de educatoare, de 

exemplu, „dimineaţa”, copilul ridică ilustrata şi explică de ce a 

ridicat-o. 

Elemente de joc: Căutarea ilustratei corespunzătoare. 

Materiale: Pentru fiecare copil – cîteva jetoane ce reprezintă 

diferite părţi ale zilri şi nopţii, diferite momente: gimnastica 

matinală, dejunul, activităţi, jocuri, somnul de zi, venirea 

părinţilor etc. 

I. Organizarea activităţii: Crearea condiţiilor favorabile 

desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului în formă de semicerc, pregătirea materialului şi 

introducerea copiilor în sală. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii pregătitoare: Educatoarea le prezintă o 

ghicitoare: 

Am două surioare. 

Una – albă şi frumoasă, 

Alta – neagră-ntunecată. 

  (Ziua şi noaptea) 
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- Ce fac copiii ziua?  

- Dar noaptea?  

- Din ce e compusă ziua? (Dimineaţă, amiază, seară) 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cînd are 

loc aceasta?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Pe masa jucătorilor – 

diferite jetoane cu imaginea zilei şi nopţii, reprezentînd viaţa 

copiilor în grădiniţă. La fiecare perioadă trebuie să fie cîteva 

subiecte. Copiii îşi aleg cîte un jeton, îl studiază atent. La cuvîntul 

educatoarei „dimineaţa”, toţi copiii ridică jetonul şi fiecare 

explică de ce el crede că la el pe desen e reprezentată dimineaţa 

(cîteva propoziţii despre viaţa copiilor în grădiniţă dimineaţa). 

Apoi educatoarea spune „ziua, diferite momente” (la plimbare sau 

la activităţi). 

Educatoarea poate interveni cu întrebările:  

- De ce ai arătat acest jeton?  

- Ce fac copiii dimineaţa?  

Pentru fiecare răspuns copiii primesc cîte un cerculeţ colorat: 

dimineaţa – roşu 

ziua – albastru 

seara – sur 

noaptea – negru  

d) Complicarea jocului: După ce copiii au răspuns corect şi 

au adunat fiecare cîte 4-5 cerculeţe, educatoarea poate numi 

cuvintele: „dimineaţa”, „ziua”, „seara”, „noaptea”, iar copiii să 

ridice cerculeţele de culoarea respectivă. 

e) Încheierea jocului: Copiii vor ieşi împreună cu 

educatoarea în curte. Fiecare copil, la dorinţă, poate să 

povestească ce fac părinţii acasă în diferite perioade ale zilei şi 

nopţii, în zilele de odihnă şi în cele obişnuite. 
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CÎND ARE LOC 

ACEASTA? 
Scopul: Aprofundarea cunoştinţelor despre anotimpurile 

anului; dezvoltarea vorbirii cursive; activizarea vocabularului. 

Sarcina didactică: A concretiza şi a aprofunda cunoştinţele 

copiilor despre anotimpuri.  

Elemente de joc: Transmiterea pietricicăi celui ce răspunde. 

Reguli de joc: La indicaţiile educatoarei, copiii trebuie să 

numească repede semnele caracteristice anotimpului. 

Materiale: O pietricică mică. 

I. Organizarea activităţii: Aerisirea sălii de grupă, 

aşezarea mobilierului în formă de semicerc, introducerea copiilor 

în sală. 

II. Desfăşurarea activităţii: 
a) Exerciţii recapitulative: 

- Cînd se strînge roada?  

- Cînd sunt multe frunze?  

- Cînd adulţii seamănă?  

- Cînd e cel mai cald? 

b) Anunţarea jocului: „Astăzi vom desfăşura jocul „Cînd are 

loc aceasta?”. 

c) Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea le 

explică copiilor:  

„Eu voi denumi un anotimp, iar voi veţi răspunde, ce se 

petrece în acest anotimp, ce fac oamenii. De exemplu, eu spun: 

„Primăvara” şi pun pietricica la Vasilică. El trebuie să-şi 

amintească repede şi să spună ce are loc primăvara. De exemplu, 
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primăvara se topeşte zăpada. Apoi el transmite pietricica 

vecinului şi acela îşi mai aminteşte ceva despre primăvară”. Dacă 

un copil nu poate răspunde, educatoarea îi ajută cu întrebări.  

d) Complicarea jocului: Un copil poate vorbi despre un 

anotimp în întregime. 

e) Încheierea jocului: Educatoarea le propune copiilor să 

iasă în curte şi să observe semnele caracteristice anotimpului dat. 
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CUPRINS  
GRUPĂ MICĂ 

GHICI DUP GUST 

CARE ECHIPĂ SE ARANJEAZĂ MAI REPEDE? 

E COPT – NU-I COPT 

POŞTAŞUL NE-A ADUS UN PACHET 

SĂCULEŢUL FERMECAT 

GĂSEŞTE LOCUL POTRIVIT 

 GĂSEŞTE FRUNZA 

 GĂSEŞTE PERECHEA 

 CINE ARE ASTFEL DE FRUNZE – „ZBOARĂ” SPRE MINE 

GĂSEŞTE-ŢI CASA 

CINE VA SOSI PRIMUL 

FABRICA DE CONSERVE 

HAI SĂ CĂLĂTORIM! 

ARATĂ-MI, TE ROG, STEJARUL 

GHICI CE ŞI UNDE CREŞTE 

PĂDURARUL 

GĂSEŞTE CE DESCRIU 

GHICI, CARE-CASA NOASTRĂ? 

UNDE-I ASCUNSĂ PLANTA? 

OARE CARE ESTE PLANTA? 

GĂSEŞTE COPACUL DUPĂ SEMINŢE 

GĂSEŞTE ASEMĂNĂRILE ŞI DEOSEBIRILE 

FRIGIDERUL DE LEGUME ŞI FRUCTE 

CINE ŞI UNDE TRĂIEŞTE? 

AZI E ZIUA MAMEI MELE 

FLUTURAŞII VIN LA FLUOR 

MAGAZINUL „FLORICICA” 

CINE A VENIT LA NOI? 

GRUPA MIJLOCIE 

GHICEŞTE CE-I ÎN MÎNĂ 

GĂSEŞTE CE-ŢI SPUN (variantă) 

COMESTIBIL-NECOMESTIBIL 

MAGAZINUL DE FRUCTE ŞI LEGUME 

SPUNE CUM SUNT: MARI SAU MICI? 

CINE VA OBŢINE MAI REPEDE FIGURA 
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GĂSEŞTE CEEA CE ARĂT 

GHICI, CE-AI MÎNCAT? 

GĂSEȘTE CEEA CE POVESTESC 

SĂCULEȚUL FERMECAT (variantă) 

CINE GĂSEȘTE MAI REPEDE STEJARUL, MESTEACĂNUL, 

NUCUL 

CINE GĂSEȘTE CEL MAI SCURT DRUM? 

SĂ FACEM UN TABLOU DE TOAMNĂ 

GHICI, CE-A DISPĂRUT? 

CE S-A SCHIMBAT? 

GĂSEȘTE UNA ASEMĂNĂTOARE 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

GĂSEȘTE FRAȚII MEI! 

CE A GREŞIT PICTORUL? 

AI CUI SUNT COPIII? 

GĂSEŞTE-ŢI HRANA! 

CAUTĂ MAMA ŞI PUIUL! 

ÎN CURTEA PĂSĂRILOR 

CÎND ARE LOC ACEASTA? 

CÎND ARE LOC ACEASTA? (variantă) 

GRĂDINA CU FLORI 

SĂ FACEM UN BUCHEŢEL DE FLORI! 

CÎND SE ÎNTÎMPLĂ? 

OARE CE LEGUMĂ SĂ FIE? 

GRUPA MARE 

FII ATENT 

CE CREŞTE ÎN LIVADĂ, GRĂDINĂ, PE RĂZOR? 

GHICI, CE-I ÎN SĂCULEŢ? 

VÎRFUL ŞI RĂDĂCINA 

MAGAZINUL DE FRUCTE ŞI POMUŞOARE 

CE URMEAZĂ? 

COPILAŞII PE CRENGUŢE 

GHICI, CE PLANTĂ ESTE? 

LOTOUL ZOOLOGIC 

CE PASĂRE ESTE? 

ANIMALE (PĂSĂRI, PEŞTI) 

CINE ZBOARĂ, SARE ÎNOATĂ? 
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VÎNĂTORUL 

SE ASEAMĂNĂ SAU NU? 

ZBOARĂ – NU ZBOARĂ 

ŞI EU 

OMUL ŞI NATURA 

GHICI DUPĂ DESCRIERE 

ORDINEA ANOTIMPURILOR 

GRUPA PREGĂTITOARE PENTRU ŞCOALĂ 

SĂ CULEGEM FRUCTE (LIVĂDARII HARNICI) 

SĂ ADUNĂM LEGUME (GRĂDINARII ISCUSIŢI) 

DESCRIE ŞI NOI VOM GHICI 

DESCRIE ŞI EU VOI GHICI 

GĂSEŞTE COPACUL DUPĂ DESCRIERE 

TOŢI – LA CASELE LOR! 

GĂSEŞTE O FRUNZĂ ASEMĂNĂTOARE CU CELE DE PE 

COPAC 

ÎNCOTRO SĂ ALERG? 

DE LA GRĂUNCIOR – LA CHIFLĂ 

MAGAZINUL DE SEMINŢE 

GĂSEŞTE CEEA DESPRE CE VORBESC 

GHICI GHICITOAREA MEA 

VÎRFUL ŞI RĂDĂCINA 

ALEARGĂ-N CASA NUMITĂ 

CUM SE NUMEŞTE COPACUL? 

SĂ CULEGEM FRUCTE ŞI LEGUME! 

GHICI DUPĂ DESCRIERE, CE PLANTĂ ESTE? 

UNDE S-A ASCUNS IEPURAŞUL? 

GĂSEŞTE PLANTA DUPĂ DENUMIRE 

DECSRIEŢI, IAR EU VOI GHICI 

GĂSEŞTE CEEA, DESPRE CE POVESTESC 

VINDEŢI CEEA CE NUMESC 

GHICI GHICITOAREA MEA 

CINE TRĂIEŞTE ÎN CĂSUŢĂ? 

VÎNĂTORUL ŞI CIOBANUL 

RECE-FIERBINTE 

CINE ŞTIE – CÎŞTIGĂ 

CE-AI GĂSIT? 
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CE ANOTIMP ESTE? 

CE CREŞTE ÎN GRĂDINĂ? 

OARE CUM SĂ FIE? 

CINE AŞEAZĂ MAI BINE? 

PRIMĂVARA, VARA, TOAMNA 

HAI SĂ NE JUCĂM! 

CE VA URMA? 

CÎND ARE LOC ACEASTA? 

CÎND ARE LOC ACEASTA? 
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