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PRIETENUL MEU, COPACUL 

 

Grupa mare A 

Categoria de activitate: D S- Cunoasterea mediului 

Tema: Cum, unde si de ce se intampla? 

Subtema: Copacul in cele patru anotimpuri; frunza in                    

anotimpul toamna. 

Tipul activitatii: evaluare scrisa 

 

Obiective operationale: 
-sa deseneze copacul raportat la conditiile atmosferice specifice fiecarui 

anotimp; 

-sa  arate prin desen diferenta in alcatuirea copacului care este 

evidenta; 

-sa redea prin desen idei retinute de la activitatile desfasurate despre 

copac in cele doua semestere. 

 

 

Activitati desfasurate cu copiii   pe parcursul anului scolar care 

au vizat tema “Cum ,unde si de ce se intampla?”: 
-observare”Aspecte de toamna”; 

-povestea “Frunza”; 

-lectura dupa imagini”In livada”; 

-joc didactic”Stii cand?; 

-observare “Bradul”; 

-observare”Aspecte de iarna”; 

-observare”Crenguta inmugurita”; 

-observare “Copacul inflorit”; 

-joc didactic”Cand se intampla?”; 

-observare”Livada cu cirese”; 

-joc didactic “Cand se intampla si de ce?” 
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Materiale distribuite copiilor: 
-fise cu patru spatii pentru  desfasurarea evaluarii; 

-creioane colorate in 12 nuante. 

Sarcini didactice : 

-priveste spatiile date  in fisa si vezi cate sunt? 

-cate anotimpuri am cunoscut noi in activitatile noastre? 

-alegeti culorile potrivite si realizati in fiecare spatiu un copac aratand care este 

viata lui in fiecare  dintre cele patru anotimpuri! 

  

 

Estimari ale educatoarei: 
-copiii vor reusi sa deseneze copacul in cele patru anotimpuri; 

-copiii vor putea face diferentierea in infatisarea copacului raportata la conditiile de 

mediu specifice; 

-unii copii vor putea realize si elemente care  sa demonstreze schimbarile suferite in 

viata copacului in  cele patru anotimpuri. 

 

 

Fisa primita de fiecare copil 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele: 
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Fisa realizata conform estimarilor educatoarei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

2.Frunza in anotimpul toamna: 
Care sunt culorile ce se  gasesc in frunza toamna? 

 

Iata raspunsuri in imagini: 

-pictura in tratarea suprafetelor “Frunza” 
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