PROIECT DIDACTIC – Învăţare transdisciplinară de la egali
Profesori: Camelia Munteanu
Grupa: mică SPIRIDUŞII, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi
An şcolar: 2012-2013
Categoria de activităţi de învăţare: Activitate pe domenii experienţiale:
Domeniul Ştiinţe, Domeniul Limbă şi Comunicare
Mijloc de realizare: activitate practică
Subiectul: Călătorie imaginară în jurul Pământului
Tipul activităţii: mixtă
Scopul: Îmbogăţirea experienţei de viaţă a copiilor prin participarea la o călătorie imaginară în jurul
Pământului, utilizând mijloace de transport specifice mediului subacvatic, terestru, aerian şi cosmic.
Obiective operaţionale - preşcolarul va fi capabil:
O1 - să construiască propoziţii afirmative, exclamative şi interogative, pornind de la imaginile
prezentate;
O2 - să identifice corect diferite tipuri de mediu: mediul subacvatic, mediul terestru (litoral, junglă,
deşert, pădure, munte), mediul aerian, spaţiul cosmic.
O3 - să recunoască animalele ce apar în imaginile prezentate;
O4 - să clasifice mijloacele de transport în funcţie de tipul de mediu (subacvatic, terestru, aerian și
cosmic);
O5 - să dialogheze cu partenerii de învățare, exprimându-şi verbal şi nonverbal stările emoţionale
trăite în timpul călătoriei imaginare.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiul
activ, învăţarea prin cooperare.
Material didactic: prezentare în PowerPoint, videoproiector, calculator, lipici, patafix, jetoane cu
imagini, tichete de călătorie, aparate foto din hârtie, figurine din lemn, carton, hârtie, polistiren.
Material bibliografic:
Dumitru, A., Dumitru, V.G. – Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar, Editura
Paralela 45, Ploieşti, 2004;
Basarab Nicolescu, Manifesto of Transdisciplinarity, State University of New York (SUNY) Press,
New York, 2002.
Durata: 15-20 de minute
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Etapele
activităţii

Ob.

Conţinut instructiv educativ

I. Organizarea
activităţii

Sala de grupă este aerisită;
mobilierul este aşezat pe sectoare;
copiii intră organizat şi respectă
indicaţiile oferite de educator.

I. Introducerea
în activitate
şi captarea
atenţiei

Copiii sunt informaţi că vor merge
într-o călătorie imaginară în jurul
Pământului. Ei primesc “tichetele
de călătorie” (cartoane colorate ce
trebuie compostate) din partea celor
patru “ghizi” (copii), precum şi
“aparatele foto” (făcute din hârtie).

II. Anunţarea
temei

O5

O5

În această călătorie imaginară vom
fi însoţiţi de patru “ghizi”(copii),
câte unul pentru fiecare mediul de
viaţă
investigat
(subacvatic,
terestru, aerian, cosmic) şi vom
utiliza:
1. Mijloace de transport care merg
pe pământ: automobil, autobuz,
tren, animale (cămile sau câini) –
prezentate de primul “ghid”.
2. Mijloace de transport care merg
pe apă sau sub apă: submarin /
vapor – prezentate de al doilea
“ghid”.
3. Mijloace de transport care merg
prin aer: avion, elicopter -–
prezentate de al treilea “ghid”.
4. Mijloace de transport care merg
în spaţiul cosmic: naveta spaţială,
racheta – prezentate de al patrulea
“ghid”.

III. Prezentarea
conţinutului şi
dirijarea învăţării

O1
O2
O3
O4

Cei patru “ghizi” prezintă, pe rând,
materialele pregătite în PowerPoint
(imagini şi sunete specifice fiecărui
mediu). Explic şi discut cu copii
despre imagini, stimulând spiritul
de investigaţie al preşcolarilor şi
dorinţa acestora de a pune întrebări
şi de a răspunde. După prezentarea
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Evaluarea
deprinderilor de
igienă şi disciplină

explicaţia
conversaţia

explicaţia
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expunerea
conversaţia

Evaluarea gradului
de implicare a
copiilor în activitate

Evaluarea
capacităţii de
concentrare a
atenţiei

Evaluarea
capacităţii de a avea
răbdare

Evaluarea
cunoştinţelor
însuşite în
activităţile
anterioare
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IV. Obţinerea
performanţei
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V. Aprecieri
colective şi
individuale

VI. Încheierea
activităţii

O5

materialelor în PowerPoint, copiii
sunt împărţiţi în patru echipe care se
vor deplasa în locuri distincte din
clasă. Fiecare echipă are de realizat
câte o machetă din diferite materiale
(polistiren, lemn, hârtie, carton,
figurine (mijloace de transport şi
animale).
Copii
construiesc
cunoaşterea
despre diferitele medii, pornind de
la experienţele lor anterioare,
precum şi de la informaţiile obţinute
în “excursia imaginară”. În acest
context, ei valorifică schimbul de
informaţii ce apare între preşcolari.
În final, machetele realizate sunt
prezentate tuturor, iar copiii discută
liber despre acestea.
Apreciez modul de lucru şi
comportamentul
copiilor
pe
parcursul activităţii, evidenţiind cei
mai activi copii şi echipele care au
lucrat cel mai bine.
Activitatea se încheie cu ieşirea
copiilor din sala de grupă, fiecare
copil imitând un mijloc de transport
preferat.

învăţarea prin
descoperire
problematizarea

conversaţia
exerciţiul activ
învăţarea prin
descoperire
învăţarea prin
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conversaţia

exerciţiul activ

Evaluarea calităţii
întrebărilor puse,
precum şi a
răspunsurilor date
de către copii

Evaluarea însuşirii
unor tehnici de
lucru, a capacităţii
de colaborare
Evaluarea
capacităţii de a
aprecia şi de a se
autoaprecia

Evaluarea
rezultatelor obţinute

Evaluarea
comportamentului
copiilor

