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Unitatea de învățare: Ciclul de viață al unei broscuțe 
Informații despre autor şi contextul activității 
 
Unde? Țara Anglia 

Numele locației Hill MeadPrimary 
Mediu local Urban cu deprivaresocio-economică ridicată 
Cadru școlar Învățământ preșcolar și primar (EYFS) 

Cine? 
(Copiii) 

Grupa în funcție de an / 
vârsta copiilor 

Grădiniță(4/5 ani) 

Numărul copiilor dintr-o 
clasă 

60 

Profilul copiilor Copiii vin din diferite medii din punct de vedere 
lingvistic,religios și etnic.O mare parte vorbesc 
alte limbi decât engleza.Destul de mulți copii au 
nevoi speciale,majoritatea dintre ei având 
dificultăți de limbaj și de vorbire.  

Grupare Abilități variate 
Cine? 
 (Adulții) 

Numărul adulților   Este variat între  4 și 6, depinzând de 
disponibilitatea de suport 1:1 t 

Rolul adulților 2 sau 3 profesori, 1 profesor de asistență în 
învățare, care lucrează 1:1 cu un copil, și  2 EYFS 
asistenți. 

Rolul profesorului principal 
în școală 

Profesor Senior  

Experiența profesorului 
principal 

5-6 ani 

Calificările profesorului 
principal 

QTS, BA (Hons), BTEC, GTP 

Când? Scara de timp a subiectului 
descris în materialele 
Programei 

 Peste 4 săptămâni 

Programarea în timpul 
anului 

În timpul verii 

Frecvența Activități de interes general în timpul săptămânii și 
activități libere ca parte a pregătirii continue. 

Durata lecțiilor 20 minute dar se pot extinde în funcție de 
interesul copiilor. 

 Cum? 
 

Organizarea spațiului de 
învățare 

  2 clase în interior și una în exterior  

Planificare Adulții colaborează săptămânal pentru a discuta 
interesele copiilor,și a planifica pe termen mediu. 
Subiectele sunt alese potrivit intereselor și ideilor  
copiilor , dar profesorii planifică pentru a 
progresa. 

Ce? Subiect Cicluri de viață 
Legături către ghidurile 
naționale și locale 

Dezvoltarea contează EYFS 2012 

Legături către politica școlii Folosirea ‘Marilor idei ale științei’ ca punct de 
pornire pentru știință. 
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