
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ 2021-2022 

GRUPA MICĂ (Domenii experiențiale) 

        

Învățăm să comunicăm și să ne comportăm (DLC) 

 Iubim matematica și mediul înconjurător (DȘ) 

Exersez semne grafice cu Rița-Veverița 3+ (ALA) 

PERIOADA TEMA ANUALĂ/ Denumire  
PROIECT TEMATIC 

SUBTEMA Săptămâna 
independentă 

S1:  
13.09—17.09.2021 

   NE ACOMODĂM 

S2:  
20.09—24.09.2021 

  EVALUARE INIȚIALĂ  
 

Să mă prezint! 
Din nou la grădi 

S3:  
27.09—01.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Doamna mea 
educatoare  
(DOS) Mieunica și 
Azorel  
(DȘ) Grădiniță, bine te-
am găsit! 
Jucării, jucării 
(ALA) Trenulețul 
prichindeilor 
Amintiri din vacanța 
mare 

 

S4: 
 04.10—

08.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Familia mea 
(DOS) Casă, dulce casă 
(DȘ) Casa mea 
Poftim la masă! 
(ALA) Trusa de artist 
Penarul meu de 
preșcolar 

 

S5:  
11.10—15.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Să ne îmbrăcăm! 
(DOS) Mieunica cea 
cochetă 
(DȘ) La oglindă 
Garderoba mea 
(ALA)  Creioane jucăușe 

 



Creionul cel isteț 

S6: 
18.10—22.10.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 (DLC) Gust de toamnă 

(DOS) Fructe vesele 
(DȘ) Semne de toamnă 
Frunze ruginii 
(ALA) La bibliotecă… 
…Citim povești 

 

25.10—31.10.2021   VACANȚĂ DE TOAMNĂ  

S7: 
01.11—05.11.2021 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 (DLC) Vitamine de 

toamnă 

(DOS) Pregătiri de iarnă 
(DȘ) Fructe parfumate 
Jocul fructelor de 
toamnă 
(ALA) Ținutul prieteniei 
Prietenii piticilor 

 

S8: 
08.11—12.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Gust de toamnă 

(DOS) Fructe vesele 

(DȘ) Legume din 

grădină 

Salată de toamnă 

(ALA) Colțul… 

… Științei 

 

S9: 
15.11—19.11.2021 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Micile viețuitoare 

(DOS) Gândăcel 

(DȘ) /// 

(ALA) E toamnă iar… 

…În calendar 

 

S10: 
22.11—26.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Vânt de toamnă 

(DOS) Ultimele pregătiri 

(DȘ) Semne de iarnă 

Gata de joacă! 

(ALA)  

Provizii pentru iarnă 

Pregătiri de hibernare 

 

S11: 
29.11—03.12.2021 

Cine sunt/ suntem?  (DLC) România, țară 

scumpă 

(DOS) Românași și 

româncuțe 

(DȘ) La muzeul satului 

1 Decembrie 

(ALA) /// 

 

S12: 
06.12—10.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Ghetuțe, ghetuțe 

(DOS) Haine pentru 

timpul rece 

(DȘ) Bucurii de iarnă 

 



Omul de zăpadă 

(ALA) Oameni de 

zăpadă 

S13: 
13.12—17.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
Cine sunt/ suntem? 

 (DLC) Iarna veselă 
(DOS) Dis-de dimineață 
(DȘ) Astăzi s-a născut 
Hristos 
Pregătiri de sărbătoare 
(ALA) O, brad frumos! 

 

S14: 
20.12—22.12.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Singurel mă 
îngrijesc 
(DOS) Dragă Moș 
Crăciun 
(DȘ) Am plecat să 
colindăm 
Bradul de Crăciun 
(ALA) Întâlnirea cu Moș 
Crăciun 
Mesaj de Crăciun 

 

23.12.2021—
09.01.2022 

VACANȚA DE IARNĂ  

S15: 
10.01—14.01.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
Cum este, a fost și va 

fi aici pe Pământ? 

 (DLC) Tainele poveștilor 
(DOS) Traista cu povești 
(DȘ) //// 
 

 

S16: 
17.01—21.01.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 
 

 (DLC) Prietenii din 
povești 
(DOS) Eroii prietenilor 
din povești 
(DȘ) //// 

 

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) În pădure 
(DOS) Poveste din 
pădure 
(DȘ) Am plecat să 
colindăm 
Bradul de Crăciun 

 

S19: 
07.02—11.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Povestea 

meseriilor 

(DOS) Vreau să fiu… 

harnic! 

(DȘ) Bucurii de iarnă 

Omul de zăpadă 

 

S20: 
14.02—18.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Doctorul vterinar 

(DOS) Vreau să fiu… 

bun! 

(DȘ) Vestitorii 

primăverii 

 



Hărnicei de primăvară 

S21: 
21.02—25.02.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 (DLC) Micul fermier 

Vreau să fiu… cuminte 

(DȘ) În grădina mea cu 

flori 

Buchețel de primăvară 

 

S22: 
28.02—04.03.2022 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 (DLC) Iarăși este 

primăvară 

(DOS) Lalele, lalele 

(DȘ) Semne de 

primăvară  

Legume proaspete  

(ALA) Primăvara… 

…  a sosit! 

 

S23: 
07.03—11.03.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) De ziua mamei 

(DOS) Cadouri pentru 

mama 

(DȘ) 8 Martie 

Flori pentru mama 

(ALA) Primăvara în 

pădure 

E mare sărbătoare 

 

S24: 
14.03—18.03.2022 

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

 (DLC) Planeta mea 

(DOS) Zbor spre Lună 

(DȘ) Universul 

Prietenii extratereștrii 

(ALA) Bucurii de 

primăvară 

 

S25: 
21.03—25.03.2022 

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

 (DLC) La plimbare 
(DOS) Barca pe valuri 

(DȘ) Pe unde călătorim 

La plimbare 

(ALA) Rița Pescărița 

 

S26: 
28.03—01.04.2022 

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

 

 (DLC) În curte, la bunici 
(DOS) Prietenii 
necuvântătoarelor 
(DȘ) Prietenii din curte 
La zoo 
(ALA) Petrecere, 
petrecere 

 

S27: 
04.04—07.04.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) De paști 
(DOS) Obiceiuri pascale  
(DȘ) Hristos a înviat! 
Lumina învierii 
(ALA) Venim în zbor! 

 

S28:  ȘCOALA ALTFEL 



08.04—14.04.2022 

15.04—01.05.2022 VACANȚA DE PRIMĂVARĂ  

S29: 
02.05—06.05.2022 

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

 
Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) La zoo 
(DOS) Prietenii de la zoo 
(DȘ) Vreau să fiu ca 
mama mea 
Lucrurile mamei 
(ALA) Invitați fel de fel 

 

S30: 
09.05—13.05.2022 

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

 
 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) La sfârșit de grupă 

mică 

(DOS) Cu gândul la 

vacanța mare 

(DȘ) Vreau să fiu ca 

tatăl meu 

Unelte și instrumente 

(ALA) Împărțim frățește 

 

S31: 
16.05—20.05.2022 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 
Cum este, a fost și va 

fi aici pe Pământ? 
 
 

 (DLC) Prietenii tăi 
(DOS) Daruri pentru cei 
dragi 
(DȘ) Micile viețuitoare 

Freamăt de primăvară 

(ALA) Dansul fluturașilor 

 

S32: 
23.05—27.05.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 

Când, cum și de ce se 
întâmplă? 

 

 (DLC) Aer de vară 
(DOS) La joacă 
 

(DȘ)  Gustul verii 

Fructe jucăușe 

(ALA) Ultimele pregătiri 
Surprize pentru invitate 

 

S33: 
30.05—03.06.2022 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DȘ) 1 IUNIE 

Cadouri pentru toți 

copiii 

(DȘ)Meseria de copil 

Meseria de… prieten 

(ALA) Mesajul zilei 
Invitație 

 

S34: 
06.06—10.06.2022 

 
 

 (DȘ) Semne de vară 
Joc de vară 

Viața în pădure 
Viața la mare 

EVALUARE 
FINALĂ 

11.06.2021→   VACANȚA DE VARĂ  

 


