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PLANIFICAREA ANUALĂ PE TEME 
 

EVALUARE INIŢIALĂ 
EVALUARE INIŢIALĂ 

Cine sunt/suntem?  
 Asta-i grădiniţa mea! 
 Universul familiei 
 Compară-te cu mine! 

Când/cum şi de ce se întâmplă? 
 Zile de toamnă 
 Prin grădină şi livadă 
 Flori de toamnă 

Cine şi cum planifică/organizează 
o activitate? 

 Artişti populari, meşteri făurari 

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

 Universul şi Pământul 
Vulcanul, cavaler de fum-proiect  de o 
zi 

 Ea este ţara mea! 
Castelul şi cetatea-proiect de o zi 

Când/cum şi de ce se întâmplă?  O iarnă de vis! 
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 
simţim? 

 Moş Crăciun, un personaj îndrăgit 

EVALUARE INTERSEMESTRIALĂ 
Când/cum şi de ce se întâmplă?  Bucuriile iernii 
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 
simţim? 

 Poveştile, universul copilăriei 

Când/cum şi de ce se întâmplă?  Parada animalelor din ogradă 

Când/cum şi de ce se întâmplă? 
 Animale de la ZOO. Animale din 

zonele polare 
 În împărăţia apelor 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 
simţim? 

 Mărţişoare, mărţişoare  
 Zâmbetul mamei 

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

 Ştiţi instrumentul pe care îl iubeşte 
fiecare? 

 Culorile şi personalitatea 
 Iepuraşul, un personaj misterios 

Să ştii mai multe, să fii mai bun* în conformitate cu structura anului şcolar 

Când/cum şi de ce se întâmplă?  Primăvara la bunici 
 S-au întors păsările călătoare 

Cine şi cum planifică/organizează 
o activitate? 

 Sănătate de la toate 

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

 Dinozaurii – Reptile preistorice 

Cine şi cum planifică/organizează 
o activitate? 

 Cu ce putem călători 

Ce şi cum vreau să fiu?  Meserii îndrăgite de copii 
Cine şi cum planifică/organizează 
o activitate? 

 De pe câmp pe masa noastră – Grâul 
De la fermă pe masa noastră – Laptele 
De la arbori la hârtie – Cartea 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce 
simţim? 

 Copii din lumea întreagă, prieteni buni 

Cine şi cum planifică/organizează 
o activitate? 

 A venit vara. Să păstrăm mediul curat 

Ce şi cum vreau să fiu?  Şcolărei şi şcolăriţe! 
  Descoperiri. Invenţii din jurul nostru 
EVALUARE FINALĂ 
EVALUARE FINALĂ 
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SEMESTRUL I 
 
INSTITUŢIA:________________________________________ 
Anul şcolar:______________________ 
EVALUARE INIŢIALĂ 
Grupa mare:____________________________ 
 
Săptămâna 1  
Tema: Evaluare 
Subtema: Evaluare iniţială 1 
Obiective evaluare:  
Să se verifice capacitatea: 
- de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui; de a răspunde , 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. 
 
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; 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 litere; 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. 
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SĂPTĂMÂNA I  
DOMENIUL 

EXPERIENŢIAL 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
Activitate 
matematică 

 „Vine toamna!”  
 
- convorbire 

- să recunoască şi să 
denumească fenomene ale 
naturii; 
- să denumească un fenomen al 
naturii şi să specifice efectele 
acestuia asupra elementelor din 
natură; 
- să coloreze frunzele în culorile 
indicate (cele de pe jos cu 
portocaliu, cele duse de vânt cu 
galben, iar cele rămase pe 
crengi cu maro); 
- să aprecieze prin comparare 
cantitatea (mai multe, mai 
puţine, tot atâtea); 
- să asocieze simbolurile date 
cu imaginile oferite prin fişa de 
lucru. 

Probă orală 
Probă scrisă (fişe 
de muncă 
individuală) 
Autoevaluare 

 

  „Fructe şi 
legume”  
– joc-exerciţiu 
de verificare a 
număratului în 
limitele 1-10 

- să numere corect crescător şi 
descrescător; 
- să denumească toate 
caracteristicile, atributele 
figurilor geometrice; 
- să formeze mulţimi cu figuri 
geometrice (identifică: formă, 
mărime, culoare); 
- să recunoască şi să 
denumească cifrele (1-10) 
corect; 
- să reprezinte grafic grupe de 
obiecte/simboluri. 

Probă orală 
Probă scrisă (fişe 
de muncă 
individuală) 
Autoevaluare 

 

  
 

„La cules” 
– joc didactic 

- să recunoască vecinii 
numerelor din şirul numeric (1-
10); 
- să formeze grupe de elemente 
după un criteriu dat (să grupeze 
fructele care nu cresc în pom); 
- să marcheze legumele ale 
căror părţi comestibile cresc 
deasupra pământului; 
- să utilizeze în exprimare 
numeralul ordinal;  
- să lucreze prin cooperare. 

Probă orală 
Probă scrisă (fişe 
de muncă 
individuală) 
Autoevaluare 
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LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE 
 
Educarea 
limbajului 
 
 
 
 
 
Educarea 
limbajului 

  
 

„Ştiu o poezie” 
 
– reactualizarea 
unor poezii 
învăţate 

- să recite o poezie din 
memorie, clar, corect, expresiv; 
- să răspundă şi să formuleze 
întrebări referitoare la 
conţinutul sau mesajul poeziei 
recitate, identitate, familie, oraş, 
cartier; 
- să formuleze propoziţii 
simple, dezvoltate, cuvinte, 
silabe, să recunoască sau să 
scrie litere ce corespund 
sunetelor iniţiale ale propriului 
nume, obiecte, animale, jucării 
etc.. 

Probă orală 
Probă scrisă (fişe 
de muncă 
individuală) 
Autoevaluare 

 

 „Reporter de 
grădiniţă” 
 
– joc didactic 

- să se prezinte pe sine şi să se 
descrie, să îşi descrie propria 
familie, colegi, prieteni, vecini; 
- să se exprime corect din punct 
de vedere gramatical, 
formulând propoziţii simple şi 
dezvoltate corecte; 
- să alterneze prompt vorbirea 
dialogată cu cea monologată; 
- să folosească în mod corect în 
exprimare pluralul, singularul 
substantivelor, precum şi 
formele pronumelor în G-D; 
- să manifeste spontaneitate şi 
imaginaţie creatoare. 

Probă orală 
Autoevaluare 

 

OM ŞI 
SOCIETATE 
 
Educaţie pentru 
societate 
 
 
 
 
 
 
Activitate practică 

  
 

„Recunoaşte 
personajul!” 
 
- convorbire 

- să identifice personajele de 
poveste prezentate, precum şi 
povestea din care fac parte; 
- să formuleze câte o propoziţie 
despre comportamentul 
personajelor din poveştile 
cunoscute (pozitiv/negativ); 
- să înţeleagă sensul opus al 
cuvintelor care denumesc acele 
calităţi ale personajelor din 
poveşti; 
- să conştientizeze consecinţele 
negative ale faptelor; 
- să recunoască stări emoţionale 
care decurg din fapte şi să le 
argumenteze. 

Probă orală 
Probă scrisă (fişe 
de muncă 
individuală) 
Autoevaluare 

 

 „Atelierul 
Hărniciei” 
 
– îmbinarea 
mijloacelor de 
activitate 
practică în 
prelucrarea 
materialelor 

- să identifice, să denumească 
materialele de lucru; 
- să coreleze ustensilele de 
lucru manual/practic cu 
activitatea specifică (cu 
ciocanul ciocăneşti, tai cu 
foarfeca, îndoi hârtia, lipesc cu 
lipiciul, şnuruiesc, cos cu acul 
etc.); 
- să utilizeze corect materialele, 
ustensilele pentru obţinerea 
produsului final; 
- să îşi coordoneze ambele 
mâini în timpul lucrului; 
- să păstreze ordinea, acurateţea 
spaţiului, să persevereze. 

- activitate 
practică  
( individual) 
- expoziţie de 
lucrări 
Evaluare colectivă 

 

ESTETIC ŞI 
CREATIV 

 „Aşa cântă 
micul copilaş” 

- să interpreteze un cântec la 
alegere, din repertoriul 

Probă orală 
Autoevaluare 
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Educaţie muzicală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educaţie 
plastică 

– repetare  
 
„Deschide-ţi 
urechea bine!” 
- Joc muzical 
 

personal; 
- să repete după educatoare 
fragmente melodice scurte în 
gama do major; 
- să interpreteze vocal 
individual şi/sau în cor/grupuri 
mici cântece accesibile vârstei, 
respectând linia melodică şi 
ritmul; 
- să discrimineze auditiv 
timbrul vocii colegilor. 

  
 

„Omuleţul” 
 
- pictură/desen 
 
 
sau 
 
„Jucăria 
preferată” 
 
- modelaj 

- să redea prin culoare, cât mai 
aproape de realitate, imaginea 
corpului omenesc statică sau în 
mişcare, redând cât mai corect 
şi proporţiile părţilor 
componente (probă de 
reprezentare a corpului uman); 
- să deseneze, să picteze 
mânuind cu îndemânare şi 
pricepere creionul colorat, 
pensula, acuarelele pentru a 
reda prin culoare diferite forme, 
elemente; 
- să formuleze aprecieri asupra 
lucrărilor printr-un limbaj 
plastic specific acestui gen de 
activităţi; 
- să modeleze plastilina prin 
mişcări cunoscute ale palmelor, 
pentru redarea cât mai aproape 
de realitate a formelor dorite; 
- să păstreze ordinea, 
acurateţea, la măsuţă. 

Activitate 
individuală, 
expoziţie pentru 
evaluare 
 
- activitate 
practică 
(individual) 
Expoziţie pentru 
evaluare colectivă 

 

PSIHOMOTRIC 
 
 

  
 

„Trei Medalii 
Fermecate” - 
ştafetă 
 (alergare, 
săritură, 
escaladare, 
târâre, aruncare) 
şi jocuri sportive 

- să se orienteze în schema 
corporală proprie; 
- să răspundă motric corect la 
sarcinile impuse, la comenzi 
diferite; 
- să execute corect exerciţii 
pentru încălzirea organismului; 
- să execute corect exerciţiile 
fizice şi deprinderile motrice 
însuşite anterior; 
- să-şi coordoneze mişcările pe 
ritmul impus; 
- să manifeste spirit de echipă. 

 
Probă practică - 
individual 
 
Jocuri sportive 
accesibile 

 

 
*Evaluare sumativă a comportamentelor pe baza a 3 fişe de lucru individual, în viziune 
interdisciplinară (itemii pe verso-ul fiecărei fişe din mapa „Eu ştiu multe”, Editura Tehno-Art). 
 
Notarea se estimează la nivelul domeniului experienţial astfel: 
Rezolvă peste 50 % dintre itemii fişei / domeniu = 2 puncte = CÎ(comportament însuşit) 
Rezolvă sub 50% dintre itemi / domeniu  = 1 punct  = CD (comportament în dezvoltare) 
Rezolvă sub 10% dintre itemi / domeniu  = 0 puncte= CA (comportament absent) 
  

 
EDUCATOARE:      DIRECTOR:  

 
 




