
PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ 2021-2022 

GRUPA MIJLOCIE (Activități pe 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 

  EVALUARE INIȚIALĂ  
 

 

S2:  
20.09—24.09.2021 

  EVALUARE INIȚIALĂ  
 

 

S3:  
27.09—01.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Bună dimineața, 
doamna educatoare 
(DOS) Regulile grupei 
(DȘ) Bine ai revenit la 
grădiniță 
Jucării 
(ALA) Să facem 
cunoștință 
Am nevoie de tine 

 

S4: 
 04.10—

08.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Grădinița-loc cu 
jucării 
(DOS) Suntem ordonați 
(DȘ) Familia mea 
Obiecte personale 
(ALA) Așa mă distrez eu 
Punctul 

 

S5:  
11.10—15.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Dis-de-dimineață 
(DOS) Gata pentru 
grădiniță 

 



(DȘ) Localitatea mea 
Bucuriile mele 
(ALA) Suntem de mare 
ajutor 
Linia orizontală 

S6: 
18.10—22.10.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Să ne îmbrăcăm 

(DOS) Perechi, perechi 
(DȘ) Prietenii mei 
Bucuriile prietenilor mei 
(ALA) Descurcăreții 
Linia verticală 

 

25.10—31.10.2021   VACANȚĂ DE TOAMNĂ  

S7: 
01.11—05.11.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Să ne prezentăm 

(DOS) Draga mea 
familie 
(DȘ) Legume de toamnă 
Legume curioase 
(ALA) Micii meșteri mari 
Linii combinate 

 

S8: 
08.11—12.11.2021 

Cine sunt/ suntem? 
 

 (DLC) Casă, dulce casă! 

(DOS) Poftă bună! 

(DȘ)  

(ALA) Linia oblică spre 

dreapta 

Linia oblică spre stânga 

 

S9: 
15.11—19.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Chipul toamnei 

(DOS) Alai de frunze 

(DȘ) Toamna a sosit 

De ce ne place toamna? 

(ALA) Să ne jucăm 

Prietenii mei 

 

S10: 
22.11—26.11.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Fructe aromate 

(DOS) Legume 

sănătoase 

(DȘ) Toamna în livadă 

Fructe jucăușe 

(ALA) Prieteni… 

…dintre valuri 

 

S11: 
29.11—03.12.2021 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) România, scumpă 

țară! 

(DOS) E mare 

sărbătoare! 

(DȘ) România mea 

Bucuria de a fi român 

Iarna în imagini 

(ALA) Să desenăm! 

Ne distrăm! 

 



S12: 
06.12—10.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Bunul Moș 

Nicolae 

(DOS) Drum bun și 

anevoios 

(DȘ) Moș Nicolae 

Obiceiuri strămoșești 

Fulgi de nea 

(ALA) Lecții de înot 

Linia ondulată 

 

S13: 
13.12—17.12.2021 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Chipul iernii 
(DOS) Marea bulgăreală 
(DȘ) Vin colindătorii 
E iarnă iar 
(ALA) Cer înstelat 
Linii combinate 

 

S14: 
20.12—22.12.2021 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 
 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Dragul Moș 
Crăciun 
(DOS) O, brad frumos! 
(DȘ) Moș Crăciun 
Iarna darnică 
(ALA) Pregătirea 
sirenelor 
Cercelul 

 

23.12.2021—
09.01.2022 

VACANȚA DE IARNĂ  

S15: 
10.01—14.01.2022 

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

 (DLC) O lume dispărută 
(DOS) Un nou prieten, 
un joc nou 
(DȘ) Marele Univers 
Vizita extrateștilor 
(ALA) Concursul de bule 
Cercul 

 

S16: 
17.01—21.01.2022 

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

 

 (DLC) Luna, Soarele, 
Pământul 
(DOS) Pământ curat, aer 
proaspăt 
(DȘ) Familia 
dinozaurilor 
Atenție! Pornim! 

 

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) Cu ce călătorim? 
(DOS) Cum călătorim? 
(DȘ) Agentul de 
circulație 
La volan! 
(ALA) Școala mărilor 
Pătratul 

 

S19: 
07.02—11.02.2022 

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

 (DLC) Prin pădure 

(DOS) La fermă 

 



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

(DȘ) Printre 

necuvântătoare 

Cine vrea un os  

(ALA) Ziua prieteniei 

Triunghiul 

S20: 
14.02—18.02.2022 

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

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

 (DLC) Animalele 

planetei 

(DOS) Frederic, puiul de 

elefant 

(DȘ) Zăpăceala din 

pădure 

Distracție la zoo 

În lumea apelor 

Petrecerea 

necuvântătoarelor 

 

S21: 
21.02—25.02.2022 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Povești de iarnă 

(DOS) Poveste pentru 

cei mici 

(DȘ) În lumea poveștilor 

Printre pitici 

În lumea insectelor 

Omiduța hrăpăreață 

 

S22: 
28.02—04.03.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Miros de 

primăvară 

(DOS) Familia mea și 

primăvara 

(DȘ) Dulcea primăvară 

Printre flori  

(ALA) O mare rugăminte 

Lecția de desen 

 

S23: 
07.03—11.03.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) 8 Martie 

(DOS) Sentimente de 

primăvară 

(DȘ) Ziua mamei 

Vestitorii primăverii 

(ALA) Prieteni de 

nădejde 

Cifra 0 

 

S24: 
14.03—18.03.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Zbor de primăvară 

(DOS) Fluturel și 

Albinuța 

(DȘ) Primăvara jucăușă 

Legume timpurii 

(ALA) Micii croitori 

 



Cifra 1 

S25: 
21.03—25.03.2022 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Chipul primăverii 
(DOS) Gândăcel de 

primăvară 

(DȘ) Primăvara în 

bucătărie 

(ALA) Mica sirenă 

Cifra 2 

 

S26: 
28.03—01.04.2022 

Când, cum și de ce se 

întâmplă? 

 

 (DLC) Vestitorii 
primăverii 
(DOS) Ridichea uriașă 
(DȘ) Mijloace de 
transport 
Racheta albastră 
(ALA) Colegii de grupă 
Cifra 3 

 

S27: 
04.04—07.04.2022 

Cu ce și cum 
exprimăm ceea ce 

simțim? 

 (DLC) Hristos a înviat! 
(DOS) Un paște fericit! 
(DȘ) Ziua învierii 
Curcubeu 
În lumea culorilor 
(ALA) Ultimele pregătiri 
Cifra 4 

 

S28: 
08.04—14.04.2022 

 ȘCOALA ALTFEL 

15.04—01.05.2022 VACANȚA DE PRIMĂVARĂ  

S29: 
02.05—06.05.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Sunt atâtea 
meserii 
(DOS) Vine poștașul! 
(DȘ) Tatăl meu 
La cofetărie 
(ALA) Un mare norocos 
Cifra 5 

 

S30: 
09.05—13.05.2022 

 
 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 

 (DLC) Sfatul agentului 

de circulație 

(DOS) Suntem pietoni 

(DȘ) Suntem isteți 

Vreau să fiu de ajutor 

(ALA)  

 

S31: 
16.05—20.05.2022 

Ce şi cum vreau să 

fiu? 

 
 
 

 (DLC) Cine și ce face? 
(DOS) Totul despre 
meserii 
(DȘ)  

(ALA) O ultimă probă 

 

S32: 
23.05—27.05.2022 

 
Când, cum și de ce se 

întâmplă? 
 

 (DLC) Chipul verii 
(DOS) Joc de vară 
(DȘ) Vară, vară ai venit! 

Vara ne învață! 

 



(ALA)  

S33: 
30.05—03.06.2022 

Cu ce și cum 

exprimăm ceea ce 

simțim? 

 

 

 (DLC) De ziua copiilor 

(DOS) La mulți ani, 

copilărie! 

(DȘ)  Ziua copiilor 

Baloane colorate 

(ALA) 

 

S34: 
06.06—10.06.2022 

Cine și cum 

organizează/planifică 

o activitate 

 
 

 (DLC) La sfârșit de grupă 
mijlocie 
La revedere, prieteni 
dragi 
(DOS) Bagajul vacanței 
mari 
(DȘ) De unde, cum, de 
ce? 
Planuri de vacanță 
(ALA)  
Amintire de la grădiniță 

EVALUARE 
FINALĂ 

11.06.2021→   VACANȚA DE VARĂ  

 


