
Proiect didactic

DATA: 26.05.2022

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRESCOLAR: Balint Ioana-Georgiana

NIVELUL/ GRUPA: Nivel  II, Grupa Mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum exprimăm ceea ce simţim?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Bucuriile copilăriei”

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţă

DISCIPLINA: Activitate matematică

TEMA ACTIVITĂŢII : ,,Al câtelea copil lipseşte?”

MIJLOCUL DE REALIZARE: Joc didactic

DIMENSIUNII ALE DEZVOLTĂRII:

✔ Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;

✔ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și

cunoașterea mediului apropiat;

✔ Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi);

✔ Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

✔ Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;

COMPORTAMENTE VIZATE:

1.1.Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;



2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui

(comunicare receptivă);

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor de a înţelege şi utiliza
numeralul ordinal în limitele 1-10, întrebuinţând un vocabular adecvat.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1. Să numere conştient şi corect în limitele 1-10;

O2. Să utilizeze corect numeralele cardinale şi ordinale;

O3. Să identifice lipsa unui copil sau a mai multora într-un şir numeric format, utilizând
numeralul ordinal corespunzător;

O4. Să denumească corect vecinii unui număr dat;

O5. Să raporteze numărul la cantitate;

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoaşterea şi precizarea locului copilului în şirul numeric
folosind corect numeralul ordinal.

ELEMENTE DE JOC: Ascunderea, întrecerea, ghicirea, surpriza, mânuirea material,
deschiderea ochilor, aplauzele.

VARIANTE DE JOC:
V1 – Se cere copiilor să închidă ochii. În acest timp se ia un copil. La semnal, copiii vor deschide
ochii şi vor spune al câtelea copil lipseşte. Se repetă de  câteva ori.
V2- Apoi vor pleca câte doi copii. Copiii deschid ochii şi spun câţi şi care copii au plecat.
V3- În complicarea jocului vor preciza vecinii copiilor care au plecat. Copiii deschid ochii şi
spun care sunt vecinii copilului plecat.
REGULILE DE JOC: Copilul chemat de educatoare va lua la semnal, un copil de pe panou. Se
va număra indicând cu arătătorul, de la stânga la dreapta, utilizând în vorbire numeralul ordinal.
Se cere copiilor să închidă ochii şi să spună, după ce s-a dat semnalul, al câtelea copil lipseşte.
Copiii închid ochii, după care îi vor deschide la semnal, şi spun al câtelea copil a plecat. Îi
asociază cifra corespunzătoare, utilizând numeralul ordinal. Răspunsurile corecte sunt apreciate
cu aplauze de către educatoare şi copii.



STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,
metoda cubului, metoda trierea aserţiunilor, exerciţiul, surpriza.

b) Mijloace de învăţământ: Balonul cu aer cald, zece jetoane cu numerele de la 1-10 , zece
copii, palete cu verde şi roşu, cubul, plicuri, fişe cu baloane, scara numerică, paleta
galbenă şi albastră, panou, buline roşii, coşuleţe, baloane, recompense.

c) Resurse umane: 28 copii

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal şi pe grupe

DURATA: 30-35 minute

BIBLIOGRAFIE:

❖ ***Curriculum pentru educaţie timpurie 2019

❖ „Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7

ani”

❖ ,,Suport  pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează

curriculum pentru educaţie timpurie, 2019”

❖ Neagu, M, Petrovici, C, 2002,  Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi

învăţământul primar, Editura Polirom, Iaşi.



Nr.
crt
.

Etapele
activităţii

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/Met
ode şi

indicatori
Metode şi
procedee

Mijloace de
învăţământ

1. Momentul
organizatoric

Creare condiţiilor necesare bunei
desfăşurării a activităţii:
Aerisirea sălii de grupă, pregătirea
materialului didactic,aranjarea
scăunelelor în semicerc.

2. Captarea
atenţiei

Educatoarea le prezintă copiilor
invitaţii: Într-un balon cu aer cald vor fi
mai mulţi copii ce vor dori să se joace
cu noi la activitatea matematică.
Aceştia sunt din întreaga lume.

Surpriza
Conversaţia

Balon cu aer
cald, siluete
cu copiii din
întreaga lume

Observarea
comportamen
tului verbal şi
nonverbal al
copiilor

3. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
urmărite

Mă voi prezenta si le voi spune că
astăzi împreună cu mine şi cu copiii din
întreaga lume ne vom juca jocul
matematic: ,, Al câtelea copil lipseşte?”
deoarece în curând vor fi şcolari,
aceştia doresc să afle dacă grupa mare
ştiu: să numere  şi să utilizeze corect
numeralul ordinal, să respecte sarcinile
primite şi să se exprime corect din
punct de vedere gramatical.

Explicaţia

4. Reactualizarea
cunoşţinţelor

O voi realiza printr-o metodă modernă
pe care am adaptat-o, mai exact metoda
cubului.
La cuvintele ,,cubul se rostogoleşte şi la
tine se opreşte!” se va citi cerinţa de pe
faţa cubului:
Descrie:  Numără crescător şi
descrescator de la 1-10.
Asociază 2 copii la balonul al doilea
Argumentează: De ce ai aşezat 5 copii
la al cincilea balon?
Compară: Cum este balonul cu 3 copii
faţă de balonul cu 4 copii?

Surpriza
Explicaţia

Metoda
cubului

Exerciţiul

Cubul cu
feţe,
baloane,
copii,

Scara
numerică

Aprecieri
verbale

Corectarea
eventualelor
greşeli

Raportarea
corectă a
numărului la
cantitate şi a
cifrei la



Analizează: Priveşte scara numerică şi
descoperă greselile…
Aplică: Bate din palme de câte ori arată
cifra”

numărul de
obiecte

5. Prezentarea
optimă a
noului conţinut
şi dirijarea
învăţării

Copiii se împart în două echipe (echipa

galbenă şi echipa albastră).

Educatoarea va fi juriul şi pentru

fiecare răspuns corect echipa va primi

câte o bulină roşie. Echipa cu cele mai

multe buline va ieşi câştigătoare.

Explicarea jocului:

Se explică copiilor regulile şi modul de

desfăşurare al jocului. Copiii ascultă

regulile jocului

Jocul de probă: Jocul se desfăşoară la

panou.

Se verifică dacă s-au înţeles explicaţiile
educatoarei, se execută de câteva ori
jocul de probă.
Copiii execută jocul de probă- prima
variantă- şi trebuie să dovedească că au
înţeles regulile acestuia.

Se propune primului copil chemat să

numere câţi copii sunt pe panou.

Se cere celorlalţi copii să închidă ochii,

timp în care colegul lor va lua un copil

şi îl va aşeza în balon (ex: al treilea).

După ce  deschid ochii observă care

copil lipseşte şi răspund la întrebarea

,,Al câtelea copil lipseşte?”

Răspunsurile corecte sunt aplaudate.

Executarea jocului propriu-zis:

Conversaţia

Explicaţia

Demonstraţia

Exerciţiul

Paletă
galbenă,

Paletă
albastră,

Buline roşii

Panou
Jetoane cifre

Jetoane copii
Balonul cu
aer cald

Frontală

-descoperă
elementul lipsă
şi îl denumesc
utilizând
numeralul
ordinal;



Se cere copiilor să închidă ochii. În

acest timp se ia un copil . La semnal,

copiii vor deschide ochii şi copilul

indicat de educatoare va spune al

câtelea copil  lipseşte. Se repetă de

câteva ori.

Copiii execută jocul propriu-zis.
Copiii  execută jocul ,,Al câtelea copil
lipseşte?”-a doua variantă.

Copiii vor executa jocul ,,Al câtelea

copil lipseşte?”-a treia variantă

6. Obţinerea
performanţei

Complicarea jocului (vor preciza

vecinii copiilor, numerelor).

În complicarea jocului vom preciza

vecinii copilor. Lângă cine stă al treilea

copil ? (al doilea şi al patrulea) Va

pleca câte un copil  ex. al patrulea, de

lângă cine a plecat? (ex.: al cincilea şi

al şaselea).

Copiii deschid ochii şi un copil va

spune de lângă care copii a plecat.

Răspunsurile bune sunt încurajate cu

aplauze.

Problematiza
rea

Panou

Jetoane copii

Indentificarea
vecinilor
numerelor date
( copiilor)

7. Asigurarea
retenţiei

Fiecare copil va primi câte o paletă de
culoare verde şi una de culoare roşie.
În timp ce copiii au ochii închişi,
educatoarea ascunde de pe panou un
copil sau mai mulţi.

Când deschid ochii, educatoarea
expune o aserţiune. Ex.: De pe panou a
plecat primul şi ultimul copil . Dacă

Trierea
aserţiunilor

Exerciţiul
Problematiza
-re

Palete verzi
şi roşii.

Observarea
sistematică a
comportamen
-telor copiilor



aserţiunea este adevărată copiii ridică
paleta de culoare verde, iar dacă este
falsă ridică paleta de culoare roşie.
Copiii sunt atenţi la explicaţii şi ridică
paleta verde/roşie în funcţie de
aserţiunea expusă.

8. Evaluarea
performanţei

Voi împărţi jetoane cu cifre de la 1-10
la zece copii, dar aleatoriu.
Cei zece copii, vor trebui să aşeze
copilul ţinând cont de jetoanele lor. De
exemplu cel cu jetonul trei să aşeze
copilul la al treilea număr de pe
panou.Voi solicita 2, 3 copii.
Ceilalţi vor avea sarcini diferite:
-Bate palma cu al cincilea copil!
-Oferă-i balon la al şaptelea copil!
Educatoarea expune 5-6 aserţiuni după
modelul de mai sus.
,,V-a plăcut jocul, copii?” Cui i-a plăcut
să ridice mâna!”
,,Cum s-a numit jocul nostru?”
Copiii răspund la întrebări.
,,Jocul s-a numit-“Al câtelea copil
lipseşte?”

Conversaţia

Explicaţia

Exerciţiul
Problematiza
-re

Conversaţia

Jetoane cu
cifre,
Panou,

Baloane

Observarea
sistematică a
comportamen
-telor copiilor

9. Încheierea
activiţăţii

Aprecierea individuală  şi colectivă a
copiilor asupra modului cum au
răspuns şi s-au comportat la activitate.
Copiii vor primi stimulente.

Conversaţia
Analiza

Recompense
dulci şi
brăţări.

Aprecieri
verbale,
individuale şi
colective

Aprecieri prin
recompense


