
 
PROIECT EDUCAŢIONAL „PRĂJITURI DE LA CEI MICI PENTRU ŞCOLARI ŞI 

BUNICI”-EDUCAŢIA DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE, 2018 

EDUATOARE: Panait Anamaria/ Puşcaş Monica 

       

SCOP:  cunoaşterea lumii din jurul nostru şi dezvoltarea comportamentelor prosociale şi de 

întrajutorare prin activităţi gospodăreşti 

ARGUMENT 

            Există copii care refuză să consume dulciuri făcute de casă şi le preferă pe cele 

nesănătoase, cumpărate de la magazin. Există şi mame foarte ocupate, care nu reuşesc să 

pregătească acasă desertul pentru copii. Astfel, acesta nu este motivat să consume o clătită, o 

gogoaşă, sau un chec , iar atunci când vede în farfurie desertul, îl refuză, fără a-l gusta. 

 Importanţa creării unui climat în care copilul poate experimenta şi interacţiona cu ceilalţi, 

precum şi crearea situaţiilor de întrajutorare, duce la formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de 

relaţionare şi socializare. 

 

OBIECTIVE: 

-să participle activ la jocul de schimburi de produse  

-să folosească ingredientele puse la dispoziţie pentru realizarea unor dulciuri de casă prin 

experimentare directă şi folosindu-şi analizatorii olfactiv, gustative, tactil 

-să coopereze cu colegii în scopul realizării activităţii 

-să pregătească virtual mâncare în bucătăria jocului interactiv “Piticlic” 



 
GRUP ŢINTĂ. Preşcolarii Grădiniţei cu P.N. Motiş 

COORDONATORI: prof PANAIT ANAMARIA , prof PUŞCAŞ MONICA 

LOC DE DESFĂŞURARE: GR. CU P.N. MOTIŞ 

DATA DESFĂŞURĂRII: 5.10.2018 

RESURSE MATERIALE: ingrediente pentru salam de biscuiţi, şorţuri, bonete, planşete, 

sucitoare, vase, plită electricăr,  şerveţele, farurii 

RESURSE UMANE: preşcolarii grupelor mici şi mari, educatoare, părinţi 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 

Copiii se vor aduna relaxaţi pe covor pe fundalul  musical-colinde. Educatoarea va expune 

“Povestea bunicii” , antrenându-I pe copii în jocul de schimburi de produse( produsele 

folosite în activitatea gospodărească)-trocul.-educaţia de ieri.  

 Copiii vor fi invitaţi să descopere surpriza: pe măsuţe se află ingrediente pentru pregătirea 

unor dulciuri de casă, precum şi aparate de uz casnic care folosesc temei activităţii.. 

Copiii vor denumi, vor mirosi, gusta, activitatea derulându-se  prin partea practică în care vor 

modela aluat de salam de biscuiţi,care vor fi date prin nucă de cocos şi apoi degustate de 

către şcolari, în scop caritabil.-educaţia de azi. 

Scopul activităţii este cel de relaţionare, întrajutorare,, cooperare cu colegii , crearea unei 

atmosfere relaxante şi prieteneşti. 

Apoi copiii sunt antrenaţi în jocul pe calculator- Piticlic în bucătărie- unde vor pregăti 

sendvişuri, salate, sau supă, în manieră virtuală-educaţia de mâine. 



 
La finalul activităţii copiii se vor destinde prin dansuri şi cântece. 

 


