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SĂ ȘTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN! 

18 – 22  APRILIE 2016 

Program dedicat activităților educative extracurriculare și extrașcolare 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CIOCĂNEȘTI 

 

 Scopul: 

 Programul urmărește implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și 

preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în difereite domenii, stimularea participării la 

acțiuni variate, în contexte nonformale. 

 Obiective: 

- Stimularea imaginației,a creativității și încurajarea copilului în exprimarea opiniilor și stărilor sufletești; 

- Conștientizarea pericolelor la care se expun dacă nu respectă regulile de circulație; 

- Trezirea interesului pentru mișcare,pentru un stil de viață sănătos; 

- Familiarizarea copiilor cu importanța menținerii unui mediu natural curat; 

- Valorizarea abilităților artistico – plastice ale copiilor. 

Rezultate așteptate: 
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 Participarea activă și responsabilă la activitățile comune desfășurate; 

 Formarea unor abilități de lucru în echipă; 

 Educarea copilului în scopul formării deprinderilor de a circula corect și a respecta cu strictețe regulile de circulație; 

 Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diverse activități comune. 

Grup țintă: 

- Preșcolarii din grădiniță 

      Evaluare: 

-expoziții cu lucrările copiilor; 

-album cu fotografii; 

-jurnalul ,,Să știi mai multe,să fii mai bun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI  

,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! 

18 – 22 APRILIE 2016 

Grădinița cu Program Normal Ciocănești 

Grupa combinată ,,Fluturașii,, 

 

Nr. 

crt 

Denumirea activității Obiective urmărite Tipul 

activității 

Responsabil Participanți/Parteneri Termen Evaluarea 

activității 

1. „Sănǎtatea un dar!”  

 

-sǎ cunoascǎ importanţa 

consumului zilnic de fructe 

si legume proaspete  

-să respecte etapele 

preparǎrii unei salate de 

fructe : spălare,taiere, 

amestecare, decorare, 

servire. 

- să descrie regulile 

minime de igienă 

 

Educație 

pentru 

sănătate 

Ed.Nacu 

Ramona 

Educatoare,copii, 

pǎrinţi,partenerii 

educaţionali  

Luni 

18.04.2016  

Impresii 

consemnate 

în jurnal 

Fotografii  

2. ,,Stop accidentelor!Viața 

are prioritate! 

-conștientizarea pericolelor 

la care se expun atunci 

când ignoră regulile de 

circulație; 

-cunoașterea regulilor de 

circulație; 

-cunoașterea semnificației 

indicatoarelor rutiere,cel 

mai des întâlnite; 

- cunoașterea îndatoririlor 

de mici pietoni, ferindu-se 

astfel de accidente 

 Educație 

rutieră 

Ed.Nacu 

Ramona 

-preșcolari 

-agent de circulație 

Marți 

19.04.2016 

-concurs 

,,Cel mai 

bun 

pieton,, 

- fotografii 

3. ,,Atelier de creație -realizarea unor lucrări 

practice, artistico-

-activitate 

practică 

Ed.Nacu 

Ramona 

-educatoare 

-preșcolari 

Miercuri 

20.04.2016 

-fotografii 

-expoziție 



plastice,valorificând 

deprinderile de lucru 

însușite; 

-părinți cu lucrările 

copiilor 

4. ,,Fabrica de aer curat” -formarea unei atitudini 
ecologice responsabile prin 
exersarea unor deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire a 
mediului, aplicând 
cunoştinţele însuşite; 

 

-îmbogățirea 

cunoștințelor,reprezentările 

copiilor cu privire la 

deșeuri,colectarea acestora 

și reguli de păstrare a 

curățeniei în mediul 

apropiat; 

- 

-activitate 

ecologică 

Ed.Nacu 

Ramona 

-preșcolari 

-reprezentant OS 

-părinți 

Joi 

21.04.2016 

-fotografii 

-impresii 

consemnate 

în jurnal 

- parada 

costumelor 

eco 

5. „Sǎ dǎruim din 

  inimǎ !”  

   

-„sǎ învǎţǎm sǎ dǎruim”-

un bun prilej de a arǎta cǎ 

şi nouǎ ne pasǎ şi cǎ putem 

aduce bucurie pe chipul 

unor copii necǎjiţi  

-promovarea 

voluntariatului activ si 

eficient 

-formarea si educarea 

spiritului de intrajutorare 

de la cele mai fragede 

vârste  

activitate 

de 

caritate  

Ed.Nacu 

Ramona 

Educatoare, copii, 

pǎrinţi 

Preot  

22.04.2016  Impresiile 

copiilor  

Fotografii  

 

Educatoare , 

Nacu Ramona 


