
MODEL DE PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 
 

 ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

Tip 
Activ. 

ORA     
 

LUNI 

 
A.D.P. 

 
7-9,30 

 I.D.       Cântec – “Bună dimineaţa” 
Rutine: Cuvinte magice – “Mulţumesc!” 
Tranziţii: Mergem către baie  “Trenuleţul” 

A.D.D. 9,30-10,00 Activităţi de creaţie şi comunicare: “Albă ca Zăpada” – lectura după imagini 

A.L.A. 10,00-10,30 Joc construcţii:-lego-“Castelul din poveste” 

A.D.D. 10,30-11,00 Activ. de muzică şi mişcare: 1. “Noi suntem piticii”- text,  mişcare şi cânt  
 2.“Albă ca Zăpada”-prezentare P.P.T. 

A.L.A. 11,00-11,30 Joc de rol:”Pregătim mâncare pentru pitici” 

A.D.P. 11,30-12,30 Rutine:“Fiecare hăinuţă la locul ei” 
Tranziţii:”Spre pătuţuri să pornim, povestea s-o povestim!” 

Tip 
Activ. 

    ORA MARŢI 

A.D.P. 7-9,30      I.D.      Salutul- “Dimineaţa a venit, la creşă ne-am întâlnit!” 
Rutine: Zâmbeşte şi multumeşte! (deprinderea de a relaţiona cu ceilalţi) 
Tranziţii: “ Întinde mâinile spre soare”- mers pe vârfuri 

A.D.D. 9,30-10 Activităţi de cunoaştere: Joc didactic+ fişe “Hai să numărăm, piticii!” 

A.L.A. 10,00-10,30 Dans: “Discoteca piticilor” 

A.D.D. 10,30-11,00 Activităţi de creaţie şi comunicare: Povestire după imagini mari și clare, cu 
numirea personajelor 
Activităţi artistice şi de îndemânare:  Colorăm-fişa (personaj de poveste) 

A.L.A. 11,00-11,30 Joc de atenţie:“Deschide urechea bine” (joc distractiv) 

A.D.P. 11,30-12,30 Rutine: Cuvinte magice - “Te rog!” 
Tranziţii: “Trenuleţul la stop” -pornire-oprire la semnal 

Tip  
Activ. 

      ORA MIERCURI 

 
A.D.P. 

 
7 -9,30 

    I.D. “Ceata lui Piţigoi” –cântecel 
Rutine:“Săpunul, apa şi prosopul, sunt prietenii noştrii!” (depr. de a folosi 
ob.de igiena)  
Tranzitii: ”Mergi după săgeată!”(deplasare şi orientare spaţială) 

A.D.D. 9,30-10,00 Activităţi artistice şi de îndemânare:“Animale din poveşti-fişe”-
Dactilopictura 

A.L.A. 10,00-10,30 Joc de mişcare:“Vânătorul şi lupii” 

A.D.D. 10,30-11,00 Activităţi de creaţie şi comunicare: “Scufiţa Roşie”- lectură după imagini 

A.L.A. 11,00-11,30 Joc de mişcare: “Prin pădure”- parcurs aplicativ 

A.D.P. 11,30-12,30 Rutine:  “Scutur bine palmele, Scutur şi hăinuţele, Adun fărimiturile, Totul e 
in ordine.” 
Tranziţii: “Ştiu să mă îngrijesc”- igiena personală 



Tip 
Activ. 

ORA     
 

JOI 

 
A.D.P. 

 
7-9,30 

 I.D.       Cântec – “Un copil politicos” 
Rutine: “Lanţul cuvintelor frumoase” 
Tranziţii:“Dacă vesel se trăieşte”-joc distractiv 

A.D.D. 9,30-10,00 Activităţi de creaţie şi comunicare: “Cei trei purceluşi” –lectură după imagini 

A.L.A. 10,00-10,30 Joc distractiv: “Baba Oarba” 

A.D.D. 10,30-11,00 Activităţi de muzică şi mişcare: “Ursuleţul Panda e polisportiv”-text, mişcare 
şi cânt 

A.L.A. 11,00-11,30 Joc de mişcare:  “Aruncă mingea la coş şi spune cine eşti!” 

A.D.P. 11,30-12,30 Rutine: “Dacă mănânci sănatos , te faci mare şi frumos” (deprinderea de 
autoservire) 
Tranziţii: ”Unde s-au ascuns papuceii!”- orientare spaţială 
 

Tip 
Activ. 

    ORA VINERI 

A.D.P. 7-9,30  I.D.      “Mă joc și învăţ” 
Rutine: “Împreună ne jucăm, niciodată nu ne certăm” (relaţionare) 
Tranziţii: “Din mână în mână “- transport de obiecte până la ultimul copil 

A.D.D. 9,30-10 Activităţi de cunoaştere:  “Recunoaşte personajul”-exerciţiu memorie 

A.L.A. 10,00-10,30 Joc distractiv: “Cursa purceluşilor” 

A.D.D. 10,30-11,00 Activităţi de muzică şi mişcare: ”Scaunele vesele”(muzică şi dans) 

A.L.A. 11,00-11,30 Activităţi de cunoaştere:   Joc de masă -Incastro 

A.D.P. 11,30-12,30 Rutine: “Bat din palme!”-cântecel 
Tranziţii: “Baloane buclucaşe”-joc distractiv 

 

 

A.D.P. – activități de dezvoltare personală 

A.L.A . – activități liber alese                                                                  

A.D.D. – activități pe domenii de dezvoltare      


