
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ 2021-2022 

GRUPA MARE (Activități pe domenii experiențiale) 

           

Învățăm să comunicăm și să ne comportăm (DLC) 

 Iubim matematica și mediul înconjurător (DȘ) 

Exersez semne grafice cu Iepurașul Țup 5+ (ALA) 

PERIOADA TEMA ANUALĂ/ Denumire  
PROIECT TEMATIC 

SUBTEMA Săptămâna 
independentă 

S1:  
13.09—17.09.2021 

  EVALUARE INIȚIALĂ  
 

(DLC) Reîntâlnire 
 

S2:  
20.09—24.09.2021 

  EVALUARE INIȚIALĂ  
 

(DLC) Activități 
plăcute 

 

S3:  
27.09—01.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Sunt mare 
(DOS) Corpul meu 
(DȘ) Grupa mare 
În lumea jucăriilor 
(ALA) Să facem 
cunoștință  

 

S4: 
 04.10—

08.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Mă pregătesc de 
grădiniță! 
Familia fericită 
(DOS) Am grijă de mine! 
Prietenii mei 
(DȘ) La oglindă 
Prosopele 
Camera mea 
Obiectele mele 

 

S5:  
11.10—15.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) La masă 
(DOS) Alimente 
sănătoase 
(DȘ) Zi de zi 

 



Zi și noapte 
(ALA) La început de 
drum  

S6: 
18.10—22.10.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 (DLC) Zâna Toamnă 

(DOS) Darurile toamnei 
(DȘ) Zi de toamnă 
Din poala toamnei 
(ALA) Creioane jucăușe 

 

25.10—31.10.2021   VACANȚĂ DE TOAMNĂ  

S7: 
01.11—05.11.2021 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 (DLC) Glasul toamnei 

(DOS) Grădina cu flori 
(DȘ) Roadele toamnei 
Toamna în bucătărie 
(ALA) Trăistuța 
amintirilor 

 

S8: 
08.11—12.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Toamna cea 

ghidușă 

(DOS) Jocul frunzelor 

(DȘ)  

(ALA) Tablu de toamnă 

Zâna Toamnă 

 

S9: 
15.11—19.11.2021 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

 

 (DLC)  

(DOS)  

(DȘ) În curtea casei 

Puișorul mamei, pui! 

(ALA) Coșul toamnei 

Cursa din pădure 

 

S10: 
22.11—26.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Iarna veselă 

(DOS) Jocul fulgilor de 

nea 

(DȘ) Zi de iarnă 

Cămara iernii 

(ALA) Vreme de toamnă 

Adio, toamnă! 

 

S11: 
29.11—03.12.2021 

Cine sunt/ suntem?  (DLC) Țara mea 

(DOS) Marea sărbătoare 

(DȘ) Lada străbunicii 
Mesajul bunicilor 
 (ALA) Românași și 

româncuțe 

Ulciorul bunicii 

 

S12: 
06.12—10.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Moș Nicolae 

(DOS) Surpriză pentru 

Moș Nicolae 

(DȘ) Lin pășește în odaie 

Joc de iarnă 

 



(ALA) În blidarul bunicii 

Costumul bunicii 

S13: 
13.12—17.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 

 (DLC) Bucuriile zăpezii 
(DOS) După faptă  și 
răsplată 
(DȘ) Bucuriile iernii 
(ALA) La ieslea lui Iisus 
Poveste pentru prieteni 

 

S14: 
20.12—22.12.2021 

 
Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 
simțim? 

 (DLC) Moș Crăciun 
(DOS) Obiceiuri de iarnă 
(DȘ) Sacul lui Moș 
Crăciun 
Obiceiuri din străbuni 
Trăistuța fermecată 
(ALA) La urat 
Iarna veselă 

 

23.12.2021—
09.01.2022 

VACANȚA DE IARNĂ  

S15: 
10.01—14.01.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 

 (DLC) Povești primite în 
dar 
(DOS) Eroi de poveste 
(DȘ) Povești 
nemuritoare 
Ca în povești 
(ALA) La schi 
Viscolul 
Tablou de iarnă 
Zâna Iarnă 

 

S16: 
17.01—21.01.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 
 

 (DLC) Cu îndemânare 
(DOS) Dulcea răzbunare 
(DȘ) Crăiasa poveștilor 
A fost odată… 
(ALA) Îmi plac… 
…poveștile! 

 

S17: 
24—28.01.2022 

   EVALUARE 

SEMESTRIALĂ 

S18: 
31.01—04.02.2022 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

 (DLC) Familia planetelor 
(DOS) Drumul stelelor 
(DȘ) Universul 
Familia extratereștrilor 
(ALA) Pedeapsa vulpii 
Peștișorul de aur 
 

 

S19: 
07.02—11.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Îmi place să învăț! 

(DOS) Învăț să fiu 

civilizat! 

(DȘ) Mereu pregătit 

Pătrățel Istețel 

(ALA) Prinți și… 

…prințese 

 



S20: 
14.02—18.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Totul despre 

meserii 

(DOS) Răsplata muncii 

(DȘ) Despre meserii 

Micuța croitoreasă 

(ALA) Purcelușii veseli 

Delfinii jucăuși 

 

S21: 
21.02—25.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Unelte, 

instrumente 

(DOS) Sfatul doctorului 

(DȘ) Sunt de ajutor 

Bucățele, bucățele 

(ALA) Cifra 0 

Cifra 1 

 

S22: 
28.02—04.03.2022 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 (DLC) În prag de 

primăvară 

(DOS) Zâna primăvară 

(DȘ) Zi de primăvară 

Vestitorii primăverii 

(ALA) Cifra 2 

Cifra 3 

 

S23: 
07.03—11.03.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Gânduri pentru 

mama mea 

Primăvara în grădină 

(DOS) Te iubesc, 

mămica mea!  

Familia mea și 

primăvara 

(DȘ) Mărțișor 

Mesaje pentru mama 

(ALA) Cifra 4 

Cifra 5 

 

S24: 
14.03—18.03.2022 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

 (DLC) Călătorim… 

…printre valuri 

(DOS) … cu trenul 

…printre nori 

(DȘ) Călători prin lume 

Încotro? 

(ALA) Cifra 6 

Cifra 7 

 

S25: 
21.03—25.03.2022 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

 (DLC) …în lumea 
dinozaurilor 
(DOS) Jocurile copilăriei 

 



(DȘ) Amintiri din 

vacanță 

Album de călătorie 

(ALA) Cifra 8 

Cifra 9 

S26: 
28.03—01.04.2022 

Cum este, a fost și va 
fi aici pe Pământ? 

 

 (DLC) Viețuitoare mari 
și mici 
Regele animalelor 
(DOS) Iubim 
viețuitoarele! 
La zoo 
(DȘ) Familia 
dinozaurilor 
Dino și Dinolina 
(ALA) O surpriză pentru 
tine 
O surpriză pentru mine 

 

S27: 
04.04—07.04.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Cursa iepurașilor 
(DOS) De Paști 
(DȘ) De Paști 
Atelier pascal 
(ALA) Iepurașul de Paști 
Ouăle de Paști 
Patimile lui Iisus 
Coș de Paști 

 

S28: 
08.04—14.04.2022 

 ȘCOALA ALTFEL 

15.04—01.05.2022 VACANȚA DE PRIMĂVARĂ  

S29: 
02.05—06.05.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Sărbătoarea 
veseliei 
(DOS) Parada culorilor 
(DȘ) În lumea apelor 
Țestoasa Lulu 
(ALA) Zâna Primăvară 
Lucrări de primăvară 

 

S30: 
09.05—13.05.2022 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 (DLC) Zbor de păsărele 

(DOS) Salata de 

primăvară 

(DȘ) La Zoo 

Oaspeți la Poli 

(ALA) Dansul albinuțelor 

Din floare în floare 

 

S31: 
16.05—20.05.2022 

 
Cine și cum 

planifică/organizează 
o activitate? 

 
 

 (DLC) Gânduri de 
vacanță 
(DOS) Vacanța mare 
(DȘ) Vine vacanța mare 

Pregătiri de vacanță 

(ALA) Freamăt de 

aripioare 

 



Zbor de libelule 

S32: 
23.05—27.05.2022 

 
Când, cum și de ce se 

întâmplă? 
 

 (DLC) Vară, mult te-am 
așteptat! 
La sfârșit de grupă mare 
(DOS) Soareee! 
Bagaj pentru clasa 
pregătitoare 
(DȘ)  Bagajul pentru 

clasa pregătitoare 

(ALA) Zâna Vară 
Vara în parc 

 

S33: 
30.05—03.06.2022 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 

 

 (DLC) Vara ca o 

petrecere 

(DOS) Hai la joacă! 

(DȘ) 1 iunie 

Joc de vară 

(ALA) 1 Iunie 
Ziua copilului 
Clovnii… 
…jucăuși 

 

S34: 
06.06—10.06.2022 

 
 

 (DLC) Jocuri, jocuri 
(DOS) Daruri pentru cei 

dragi 
(DȘ) La revedere 

grădiniță 
Bagajul pentru clasa 

pregătitoare 
(ALA) Cadouri pentru 

fiecare 
Gata de petrecere 

Ultima zi de grădiniță 
Diploma de absolvire 

 

EVALUARE 
FINALĂ 

11.06.2021→   VACANȚA DE VARĂ  

 


