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TEMA: GRĂDINIŢA MEA IUBITĂ, BINE TE-AM GĂSIT 
 
CONŢINUT 
 
Bună dimineaţa. Bună ziua. La revedere. 
Eu sunt un băiat (o fetiţă). 
Pe mine mă cheamă...... 
Noi suntem la grădiniţă, în grupa.........(mijlocie, mare). Aceasta este sala de grupă. Sala 
noastră este mare (frumoasă, curată). În sală avem mese (mari, mici), scaune, dulapuri, 
covoare, flori, uşă, ferestre şi multe jucării. 
 
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
ADE: MEMORARE : Grădiniţa ;  OBSERVARE : Grădiniţa sau Sala de grupă; ED. 
MUZICALĂ : Grădiniţa 
 
ALA, ADP: JOC DE CREAŢIE “ De-a grădiniţa”; AUDIŢIE MUZICALĂ: Grădiniţa ; 
JOC DISTRACTIV: Ce jucărie lipseşte? 
 
POEZII  
      
 GRADINIŢA  
                           
Grădiniţa de copii  
Plină e de jucării:  
Păpuşele, ursuleţi,  
Căluşei şi tot ce vreţi.   
 
Dimineaţa-n zori de zi  
Vezi mulţime de copii  
Venind veseli, mulţumiţi,  
 
 
LA GRĂDINIŢĂ                               
                De Traian Oancea 
 
Alb palat dintre castanii 
Cu năsucuri la pereţi. 
Azi am împlinit trei ani 
Şi la tine mă grăbesc. 
 
Creşte-mă în dulce-ţi poală 
Cu poveşti şi jucării, 
Până voi pleca la şcoală, 
Către alte bucurii. 
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 GRĂDINIŢA                                                                          
                 De  Tudor Arghezi 
  
Ştiu o casă care este mai frumoasă ca-n poveste  
Ei acum să ghicim, despre ce casă vorbim?  
Dimineaţă vin aici o mulţime de pitici,  
Aţi ghicit, aţi ghicit, despre ce casă vorbim?                            
                                           E grădiniţa.                                                     
     
GRĂDINIŢA 
 
Azi, un pui de veveriţă 
A plecat la grădiniţă. 
Are-n ghiozdănel, în spate, 
Cinci alune numărate, 
Patru nuci de la bunica 
Şi o ghindă atâtica.  
 
 
SALA DE GRUPĂ 
 
Sala grupei mele 
E mare, frumoasă, 
Mândre floricele 
Stau mereu la masă. 
Pe pereţi tablouri 
Dulap şi jucării, 
Mese, scăunele 
Şi-o grupă de copii. 
 
 CÂNTECE 
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TEMA: LA GRĂDINIŢĂ - ACTIVITATEA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ 
 
CONŢINUT 
Noi suntem la grădiniţă. La grădiniţă ne jucăm (construim, desenăm, colorăm, pictăm, 
modelăm, cântăm, dansăm, ascultăm poveşti, învăţăm poezii, mâncăm, dormim). 
 
 
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
ADE: JOC DIDACTIC: Ce facem la grădiniţă? EXERCIŢII: Colorează jucăriile despre 
care am învăţat; ED.MUZICALĂ : Mingea;. JOC DIDACTIC: Săculeţul fermecat 
(denumirea jucăriilor prin folosirea analizatorului tactil)  
ALA, ADP: JOC DIDACTIC : De-a grădiniţa;  Jocuri cu mingea in curtea grădiniţei (Cui 
îi arunc mingea?) NUMĂRĂTOAREA: Hai să zicem una... 
 
 
PĂPUŞA 
 
Am o casă mititică                 
Şi în casă o păpuşică               
Eu m-aş bucura de ea,            
Dacă m-ar şi asculta.           
 
Harnică-i doar la mâncare, 
Şi la joc şi la plimbare 
Încă nu ştie că-n viaţă, 
Se munceşte şi se-nvaţă 
 
 
NUMĂRĂTOAREA  
 
Unu, doi 
Hai cu noi, 
Trei, patru 
Hai la teatru,  
Cinci,şase, şapte  
Hai să bem cafea cu lapte,  
Opt, nouă, zece,  
El să plece,  
Ştiu să număr  
Pân-la zece.  
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