
 
 
                                                                                     
                                                                                     Dragi părinți,  
 
                                    În perioada următoare vom desfășura proiectul ,, Vară dragă, bine ai venit!”, pe                                                 
                 parcursul a trei săptămâni: Vara, prietena mea,  E ziua ta copile!, Ne pregătim de                      
                 vacanță. 
                                    Vara, este anotimpul mult așteptat și îndragit de cei mici, deoarece jocurile lor se              
                 desfășoara în aer liber, este un anotimp cald și plin de culoare, este timpul vacanței mari,           
                 când merg în călătorii cu părinții, la mare la munte, la bunici, în excursii.  
                                  Câmpiile, dealurile, grădinile, livezile, pădurile sunt pline de verdeață (care se                         
                dezvoltă datorită condițiilor favorabile de căldură, lumină și ploi), de culorile și parfumul               
                florilor, de zumzetul gâzelor și de cântecul păsărilor. Oamenii îngrijesc legumele și florile din   
                grădini, pe dealuri cosesc iarba proaspătă, pe câmpuri seceră, treieră și adună grâul, orzul,  
                ovăzul  și celelalte culturi care se recoltează vara. Este perioada propice culegerii de plante  
                medicinale: mușețel, flori de tei, sunătoare, coada - șoricelului, mentă, etc. 
                                                                          Prin realizarea activităților propuse, copiii înțeleg frumusețea                         
                                                                  acestui anotimp: bogăția florilor (maci, albăstrele, margarete,        
                                                                  garofițe, mușețel, tei etc.), a gâzelor, a păsărilor, importanța  
                                                                  ploilor de vară, frumusețea curcubeului,apariția cireșelor și                    
                                                                  căpșunelor, a legumelor de vară, importanța culturilor de grâu,    
                                                                   jocurile în aer liber, despre prieteni și prietenie. 
                                                                                Ceea ce ne uimește cu adevărat sunt fenomenele naturii în   
                                                                    anotimpul vara: temperatura crește, soarele încălzește foarte      
                                                                    puternic, încât unele zile sunt caniculare( ziua este lungă iar   
                                                                     noaptea scurtă). Ploile sunt calde, scurte și repezi, însoțite de   
                                                                         tunete, fulgere, trăsnete și uneori vijelii, furtuni, grindină. Iar 
după, apare curcubeul, care ne încântă prin culorile lui spectaculoase. Dimineața, pe plante apare 
roua, pentru a le răcori după o zi călduroasă. 
          Vă rugăm să ne fiți alături și să le vorbiți copiilor despre tema propusă, să le dați cunoștințele și 
informațiile corecte, pe care să le împărtășească cu ceilalți membri ai familiei, cu prieteni, cunoștințe.  
 
 
     
           

 

 

 

 

 

 



Activități propuse: 

• DȘ (Cunoașterea mediului)-  Lectură după imagini: Anotimpul vara  

https://www.youtube.com/watch?v=TGlmRMZyrwg  

• DEC( Activitate artstico- plastică)- modelaj/ pictură/ desen: Soare de vară 

https://ro.pinterest.com/pin/560487116125385687/ 

https://ro.pinterest.com/pin/299137600253606175/ 

https://ro.pinterest.com/pin/162411130285246473/ 

• DȘ( Activitate matematică) : joc -Construim cu ajutorul formelor geometrice : Grădina cu flori/  

Așază tot atâtea petale/ frunze cât îți indică cifra 

• DLC ( Educarea limbajului) – poveste: Prima vară alui Vulpișor de Rebecca Elliott 

• DOS (Activitate practică) – Curcubeul https://ro.pinterest.com/pin/262053272055351004/ 

https://ro.pinterest.com/pin/546694842261442002/ 

• DEC(Activitate muzicală)- cântec:  Azi plouă 

• DOS ( Educație pentru societate)- poveste :Tu ai soare? de Iuri Averenkov (despre prietenie) 

• Artă:Ploaia- pictură 

          Prietenul meu- desen 

          Câmpul vara- pictură 

 https://ro.pinterest.com/pin/417427459213806261/ 

https://ro.pinterest.com/pin/546202261041753827/ 

https://ro.pinterest.com/pin/825636544166562327/ 

•  Știință : fenomene de vară: ploaia, tunete, fulgere, vijelii, furtuni, grindină, apariția 

curcubeului, roua. 

• Bibliotecă: Exerciții grafice – Razele soarelui/ Ploaia(linia verticală)/ Drumul insectelor până la 

flori. 

https://ro.pinterest.com/pin/371758144245466342/ 

https://ro.pinterest.com/pin/506514289345526023/ 

https://ro.pinterest.com/pin/506514289345521279/ 

https://ro.pinterest.com/pin/574912708684537994/ 

                     Poezia : Melcul 

                     Povestea Albinuța Uța-Uța de Patricia-Lidia Popescu-Cevei 

                     Joc: Găsește umbra potrivită ( flori ). 

https://ro.pinterest.com/pin/89438742579641490/ 

https://ro.pinterest.com/pin/420031102749884416/ 

https://ro.pinterest.com/pin/754634481295749849/ 

                                                                                 Cu drag, educatoarele de la grupa mică A, 
                                                                                                                         Iuliana Nistor și Lupu Alina. 
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