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Tema anuală de studiu Proiect tematic Subteme propuse 

   Evaluare inițială 1 

   Evaluare inițială 2 

Cine sunt/suntem? 

 

 

OMUL 

 „La grădiniță” 

 „Corpul și îmbrăcămintea” 

 „Acasă, cu familia” 

Când, cum și de ce se întâmplă? 

 

 

 

ANOTIMPURI 

 „Prin livadă”; “Copacii, toamna” 

„Prin grădina de legume” 

„Prin grădina cu flori de toamnă” 

„Carnavalul toamnei”- 

 Evaluare longitudinală 

Cine sunt/suntem? sau 

Cum este/a fost și va fi aici, pe pământ? 

 

 

„Țara mea”; „Portul nostru” 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  „Moș Nicolae” 

Când, cum și de ce se întâmplă?  

ANOTIMPURI 

„Pe derdeluș” 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? „Crăciunul” 

Cum este/a fost și va fi aici, pe pământ?  

 

 

 

AU FOST ŞI SUNT 

ÎN JURUL NOSTRU 

„Dinozaurii” 

Când, cum și de ce se întâmplă? 

 

„Animale de la Poli”;  

„Pești înotând” 

„Animalele pădurii, iarna”; 

„Animale de la circ” 

Cum este/a fost și va fi aici, pe pământ? „Câinele și pisica” 

Cum este/a fost și va fi aici, pe pământ? sau 

Cine și cum planifică/organizează o activitate? 

 „Păsări din ogradă” și 

 Evaluare longitudinală 

   Evaluare intersemestrială 

Cine și cum planifică/organizează o activitate? ANOTIMPURI „Sfârșit de iarnă” 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

 

 

 

„1 Martie” 

„8 Martie” 

Când, cum și de ce se întâmplă? 

 

 

 

ANOTIMPURI 

„Păsări călătoare”;  

„Rândunica a sosit!” 

„Fructe de primăvară”;  

„Legume timpurii” 

 „Flori de primăvară” 

 „Fenomene ale naturii”  

 „Să știi mai multe, să fii mai bun” 

Când, cum și de ce se întâmplă? AU FOST ŞI SUNT 

ÎN JURUL NOSTRU 

„Omida mâncăcioasă și fluturele 

hoinar” 

Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  „Paștele” 

Cine și cum planifică/organizează o activitate?  „Primăvara” - evaluare 

 „Transportăm marfă”  

Ce și cum vreau să fiu?  „Meseria - brăţară de aur”  

Cine şi cum planifică/ 

organizează o activitate? 

 „Produse din fructe şi legume”; 

„Cresc frumos şi sănătos” 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?  „1 Iunie 

„Drepturi şi responsabilităţi” 

Când, cum şi de ce se întâmplă? ANOTIMPURI „Vine vara!” 

  Evaluare finală 1 

  Evaluare finală 2 

Cum este/a fost şi va fi aici, pe pământ? ÎN LUMEA 

POVEŞTILOR 

„Castelul” 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? „Poveşti îndrăgite” 

Cum este/a fost şi va fi aici, pe pământ? AU FOST ŞI SUNT 

ÎN JURUL NOSTRU 

„Pământul, soarele şi luna” 

Cine și cum planifică/organizează o activitate?  „Produse de cofetărie” 
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INSTITUŢIA:________________________________________ 

Anul şcolar:______________________ 

EVALUARE INIŢIALĂ 

Nivel I:____________________________ 

 

 

1. Tema: Evaluare 

Subtema: EVALUARE INIŢIALĂ 1 

 

Obiective de referinţă: 

- să participe la activităţile de grup şi la cele de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în 

calitate de auditor; 

- să transmită şi să înţeleagă mesaje simple, să reacţioneze la acestea; 

- să cunoască şi să denumească elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi 

interdependenţa dintre ele; 

- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte 

integrantă a mediului; 

- să comunice idei/ impresii pe baza celor constatate; 

- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la 

recunoaşterea, denumirea obiectelor, clasificarea lor, constituirea de grupuri pe baza unor 

însuşiri comune luate în considerare separat sau mai multe simultan; 

- să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de 

securitate personală; 

- să se comporte adecvat în anumite contexte sociale; 

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;  

- să acompanieze ritmic cântecele, să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu 

ritmul acestuia; 

- să redea teme plastice, să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici 

specifice picturii, desenului, modelajului; 

- să-şi formeze o ţinută corporală corectă în poziţia stând, şezând şi în deplasare, utilizând 

deprinderile dobândite în anumite contexte. 

 

Să se verifice capacitatea: 

- de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a răspunde exact, 

demonstrând că au urmărit întrebarea; de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii; 

- de a formula propoziţii simple şi dezvoltate, de a denumi obiectele din imagini; de a despărţi 

cuvintele în silabe; de a recita poezii, de a reda poveşti cunoscute ; 

- de a forma mulţimi după formă, mărime, culoare; de a raporta numărul la cantitate; de a desena 

figuri geometrice după model; de a ordona evenimentele în ordine cronologică; de a numi într-un 

cuvânt mai multe imagini ale obiectelor; 

- de a urmări explicaţiile şi de a se integra în joc, de a respecta reguli şi a analiza răspunsul propriu 

sau al colegilor; 

- de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului; de a executa diferite 

exerciţii motrice; de a trasa linii în spaţiul dat; de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă 

marginile; 

- de a manifesta interes pentru cunoaştere; de a manifesta interes pentru joc; de a finaliza conform 

cerinţelor o activitate începută; de a stabili un proiect şi a planifica paşii de parcurs pentru 

realizarea lui. 
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Centrele de interes deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor: 

BIBLIOTECĂ: 

Reviste, cărţi cu imagini despre 

prima zi de grădiniţă ; 

Caiete de lucru, fişe adecvate 

temei; 

Album cu poze din grădiniţă; 

CD-uri; 

CD-player. 

JOC DE ROL: 

„Căsuţa păpuşii” 

Utilată corespunzător pentru activităţi 

care se pot desfăşura în familie; 

Păpuşi, maşinuţe, alte jucării.  

CONSTRUCŢII: 

Cuburi de plastic; 

Cuburi cu cifre; 

Maşini, utilaje, unelte; 

Trusa Logi II. 

ŞTIINŢĂ: 

Atlas;  

Enciclopedia copiilor. 

ARTĂ: 

Creioane negre şi colorate, carioca, 

acuarele, plastilină. 

JOC DE MASĂ 

Puzzle; 

Set LOTO cu culori; 

Set „Alege ce se 

potriveşte”. 

 

Activitatea metodică:  

Pregătirea sălii de grupă pentru noul an şcolar;  

Pregătirea materialului didactic necesar evaluării iniţiale;  

Pregătirea probelor şi a testelor pentru evaluarea iniţială;  

Întâlniri cu părinţii - consiliere. 

 

SĂPTĂMÂNA I  

DOMENIUL 

EXPERI- 

ENŢIAL 

 

 

 

 

DATA TEMA 

ACTIVITĂŢII/ 

MIJLOC DE 

REALIZARE 

OBIECTIVE 

URMĂRITE 

INSTRUMENTE 

DE 

EVALUARE: 

probă orală/probă 

scrisă 

(fişe individuale)/ 

probă practică/ 

alte probe: 

observare 

sistematică, 

autoevaluarea, 

teste 

docimologice etc. 

OBSER- 

VAŢII 

ŞTIINŢĂ 

 

Cunoaşterea 

mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„La joacă”  

 

- convorbire 

 

(Fişa I.1.- La 

joacă din mapa 

cu fişe de 

evaluare 

interdisciplinară 

„Sunt mic, dar 

ştiu multe!”) 

- să identifice 

elemente din 

natură, să le 

denumească; 

- să identifice 

personajul cu care 

se aseamănă (băiat 

sau fetiţă); 

- să denumească 

un fenomen al 

naturii şi să 

specifice efectele 

acestuia asupra 

elementelor din 

natură; 

- să sesizeze relaţii 

spaţiale (aproape, 

Probă orală 

Probă scrisă (fişe 

de muncă 

individuală) 

Autoevaluare 
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