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CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT ? 

 

IEPURAŞUL  DE PAŞTE 

 

 
 

 

 
GRĂDINIŢA CU P.P. NR 1 TURNU-MĂGURELE 
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TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?” 
TEMA PROIECTULUI: „ Iepuraşul de Paşte” 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: „În aşteptarea Iepuraşului” 
 
DOMENII EXPERIENŢIALE: D.Ş.(cunoasterea mediului)  

D.O.S.(activitate practică) 
DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR: 

 Cunoașterea mediului : Observare- Iepuraşul 
 Activitate practică - (decorare ouă) 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

SCOPUL ACTIVITĂŢII 
 Îmbogaţirea cunoştinţelor despre Iepuraşul de Paşte  dar mai ales despre cel 

domestic (părţile componente, însuşiri, caracteristici, mediu de viaţă);  
formarea deprinderii de a realiza o activitate practică 

 
OBIECTIVE: 

La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili : 

 să observe şi să analizeze părţile componente ale iepurelui pe baza întrebărilor 
puse; 

 să numere ochii, urechile, picioarele; 
 să stabilească unele caracteristici ale iepurelui: hrana, adăpost, înmulţire; 
 să dorească realizarea unor lucrări frumoase; 
 să mănuiască corect materialele didactice puse la dispoziţie. 

STRATEGII DIDACTICE:                                         
o Metode şi procedee:   observarea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, expunerea problematizarea, 

surpriza; 
o Mijloace didactice: un iepuraş viu, un morcov, farfurie, suport cu iepuraş pentru ouăle decorate, 

calculator, ouă de ciocolată, imagini cu iepuraşul de Paşti, biblie pentru copii, iepuraş de pluş, hârtie 
creponată, vas cu apă, oţet, şerveţele 

FORME DE ORGANIZARE: 
        Frontal, individual şi pe grupuri.   

 

     umane: copiii grupei, educatoarea 
 RESURSE    

  temporale: 15-20 de minute 
 

BIBLIOGRAFIE: 

   1.”Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-5,6/7 ani), M.E.C.T., 2008; 
   2. Silvia Breben,”Metode interactive de grup- ghid metodic”, editura Arves; 
   3. Culea Laurenţiu, „Activitatea integrată în grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice”, editura Didactic 
Publishing House, Bucureşti, 2008; 
   4. „Revista învîţământului preşcolar”, nr. 1-2/2011.     
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Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza în zona unde are loc „Întâlnirea de 
dimineaţă”, desfăşurându-se activităţile specifice: 

1.SALUTUL: 

      - Bună dimineaţă, iepuraşilor!  
      - Bună dimineaţă, doamna educatoare!  
Fiecare copil salută cu formula „Bună dimineaţa şi îşi va spune numele. 

2.PREZENŢA: se completează „Copacul prezenţei”. 

3.CALENDARUL NATURII este completat în urma întrebărilor adresate de educatoare cu 
privire la starea vremii, anotimp.  

4.MOMENTUL DE TRANZIŢIE: cântecul „Fluturaşul”-copiii merg la centrele de interes 
(ALA1). La Artă vor colora imagini cu Iepuraşul de Paşte, iar la sectorul Construcţii copiii 
vor realiza cu ajutorul cuburilor din plastic sau de lemn „culcuşul iepuraşului”. După 
desfăşurarea activităţilor pe centre de interes se analizează produsele obţinute şi se pun la 
centru tematic. 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:  

Copiii vor participa la două activităţi şi anume la observarea iepuraşului(D.Ş-cunoaşterea 
mediului), aici vor afla lucruri esenţiale referitoare la părţile componente ale iepurelui, mediul 
de viaţă, urmând o activitate practică (D.O.S) care constă în vopsirea ouălor cu scopul de a-l 
ajuta pe Iepuraşul de Paşte  

TRANZIŢIE: rugăciunea „Doamne, Doamne, Ceresc Tată” 

ALA 2: joc de mişcare –IEPURAŞUL ŢUP  
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Evenimentul didactic 
 

Conţinutul ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1.Moment 
organizatoric 
 

Asigurarea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea activităţii: 
-aerisirea sălii de grupă; 
-pregătirea materialului didactic; 
- aranjarea scăunelelor în formă 
de semicerc; 
- asigurarea ordinii şi 
disciplinei(copiii se vor aşeza în 
linişte pe scăunele). 
 

 Observarea  
comportamentului
copiilor. 
 

2.Captarea atenţiei Le voi povesti copiilor că,  în 
drum spre gradiniţă m-am 
întâlnit cu  Zâna Primăvară care 
mi-a oferit un cadou pentru 
grupa mijlocie. Vom deschide 
cutia iar în interior îl vom 
descoperi  pe Iepuraşul de Paşte. 

Surpriza 
Observaţia 
Conversaţia  

 

3.Anunţarea temei şi a 
obiectivelor 
 

 

Astăzi vom vorbi despre 
Iepuraşul de Paşte  dar şi de 
iepuraş în general. Vom afla o 
mulţime de lucruri legate de 
alcătuirea corpului său, cu ce se 
hrăneşte unde trăieşte şi mai ales 
îl vom ajuta pe Iepuraşul de 
Paşti  să pregătească ouăle 
pentru toţi copiii, urmând ca la 
final acesta să vă ofere o 
surpriză. 

Conversaţia  
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 

Observarea  
comportamentului
Copiilor. 

4.Prezentarea 
conţinutului şi dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iepuraşul va fi lăsat în mijlocul 
semicercului iar copiii îl vor 
privi câteva momente. 

Înfăţişarea iepuraşului 
Analiza corpului: 
-Cu ce merge iepuraşul?(cu 
picioarele) 
-Unde se află picioarele? (în 
partea de jos a trunchiului) 
-Cu ce este acoperit corpul 
iepuraşului?(cu blană) 
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5.Asigurarea retenţiei 
şi a transferului 
 
 
 

Un copil va fi rugat să mângâie 
blana după care va fi întrebat: 

-Cum este blana 
iepuraşului?(moale) 
-În ce parte a corpului se află 
capul?(în partea din faţă) 
-În ce partea a corpului se află 
coada?(în partea din spate) 

Sinteza parţială 

Se vor repeta părţile 
componente ale corpului 
iepuraşului. 

Analiza capului: 
Priviţi cu atenţie capul! 
-Cum este capul faţă de restul 
corpului?(mai mic) 
-Cu ce vede iepuraşul?(cu ochii) 
-Câţi ochi are acesta?(doi) 
-Cu ce aude iepuraşul?(cu 
urechile) 
Unde sunt aşezate? 

(în partea de sus a capului) 

-Cum sunt?(mari şi ascuţite) 
Se aşează în apropierea iepurelui 
un morcov 
-Ce face iepuraşul?(miroase) 
-Cu ce miroase?(cu nasul) -
Unde este nasul? 
Arătaţi-l! 
-Cu ce mănâncă morcovul?(cu 
gura) 

Nasul şi gura formează botul. 
Se precizează că pentru a bea 
apă iepurele foloseşte limba, iar 
pentru a roade morcovul 
foloseşte dinţii. 

Sinteză parţială 

Voi numi un copil să vină să 

 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare orală 
 
 
 
Evaluare 
individuală 
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descrie şi să arate părţile 
capului. Se exprimă în 
propoziţii. 
Analiza trunchiului: 
-Cu ce se leagă capul iepuraşului 
de corp?(cu gâtul) 
-Cu ce este acoperit trunchiul 
iepuraşului?(cu o blană 
-Cu ce se termină trunchiul?(cu 
coada) 
-Cum este coada 
iepuraşului?(mică) 

Sinteza parţială 

Gătul leagă capul de trunchi. 
Blana are culoarea albă dar mai 
poate avea şi alte    culori. 
Trunchiul se termină cu o 
codiţă. 

Sinteza finală 

Vor fi reluate toate datele despre 
fiecare parte a corpului, despre 
rolul acestora. 

6.Obţinerea 
performanţei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru că ştiu că vă plac 
activităţile practice, îi vom face 
o surpriză Iepuraşului  şi-l vom 
ajuta să vopsească ouă.  Metoda 
noastră este una specială şi 
interesantă. Vom introduce 
ouăle fierte deja în apa caldă cu 
oţet, le vom scoate şi le vom 
înfăşura în bucăţi diferite de 
hârtie creponată. 

Intuirea materialului distribuit. 

Se intuiesc materialele de pe 
măsuţe: ouă, hârtie creponată 
mai multe culori, vas cu apă şi 
oţet în care vor fi introduse 
ouăle deja fierte, suport cu 

Explicaţia 
 
 
 
Observaţia 
 
Conversaţia  
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iepuraş în care vor fi aşezate 
ouăle.  
Se execută mişcări de încălzire a 
mâinilor:  

Cântăm la pian. 
Batem din palme. 
Ploaia cade:pic, pic, pic. 
Toba bate:bum, bum, bum. 
Noi pornim la lucru-acum.” 

Copiii lucrează individual pe 
fundal muzical. 

Se urmăreşte modul de execuţie, 
se ajută copiii care întâmpină 
dificultăţi 
Se expun lucrările şi se solicită 
copiii să analizeze cu atenţie şi 
să spună care au respectat 
criteriile date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turul galeriei 
 

7.Încheierea activităţii 
 

Aprecierea modului cum s-au 
comportat copiii şi cum au 
răspuns. Iepuraşul de Paşte le va 
oferi recompense şi anume ouă 
de ciocolată. 

 Evaluare globală 
şi individuală 
 

 


