PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna "Şcoala altfel” 22-26 mai 2017
Grădiniţa cu program prelungit “Cetatea Fetei”
Nr. Domeniul
crt

Tematica
proiectelor si
activităţilor

Obiective educaţionale
SMART

Durata activităţii

Clasa/
Nr. elevi
implicaţi

Responsabili

1.

Vizionarea
unui spectacol
pentru copii

-exersarea capacității de
receptare și înțelegere a
mesajelor transmise în
cadrul spectacolului
vizionat;
-dezvoltarea abilității de
a interpreta pasajele
preferate din spectacol
-încurajarea participării
active a copiilor la
derularea evenimentelor
prin redarea unor acțiuni
sugerate de conținutul
piesei prezentate
- formarea capacității de
exprimare a emoțiilor
trăite pe parcursul
spectacolului;
- crearea bunei dispoziții;

7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9,30 - 10,00
-Informarea copiilor
privind spectacolul pe
care îl vor viziona;
-Asezarea copiilor pe
scaunele aranjate in
sala de grupă
10,00 - 11,30
-Vizionarea
spectacolului
11,30 – 12,30
- Discutii privind
spectacolul vizionat
- Asocierea cu alte
spectacole vizionate si
cu personaje
cunoscute
- Desen: personajul
preferat
- 12,30-15,30
Activități de
dezvoltare personală
(program de relaxare,
gustarea, plecarea
copiilor acasă);
15,30-17,00 Discuții
privind activitatea
desfasurată în prima
parte a zilei;

250 copii

Educatoarele:
EllaBella
Radu Sorana
Călugăr
Anamaria
Crăsneanu
Diana
Anton Corina
Drînda Anca
Boroș Eugenia
Andreea Pop,
Mihaela Blaga,
Alina
Șomtelecan,
Ileana Ianovici,
Monica Popa,
Adina
Șușman,
Ancuța Mocan.
Pal-Șerban
Ionelia
Albu
Alexandra
Topan Dorina
Roșian
Andreea
Pop Georgeta
Gherghel Crina

Culturalartistic

Parteneri

Data şi locul
susţinerii
activităţii
22.05.2017
Grădinița cu
P.P. Florești
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2.

Educație
pentru
sănătate şi
stil de viaţă
sănatos

Vizitarea
clubui de joaca
„Minute de
mișcare”

- respectarea regulilor
privind ieșirea în afara
spațiului grădiniței;
- dezvoltarea abilităților
de orientare și
comunicare a copiilor;
-conștientizarea
importanței mișcării în
viața de zi cu zi;
- crearea bunei dispozitii;

7,30 - 9,30
- primirea copiilor
-micul dejun
- discuții și indicații
privind activitatea
9,30 – 11.45
- desfășurarea
activității
11.45 - 12,00
- întoarcerea în unitate
12,00 – 12,30
- Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii

Grupa mică
A
„Fluturașii”
25 copii

2.

Educație
ecologică și
protecție a
mediului

Activitate
gospodareasca
,,Ecologistii
din Cetate”

- dezvoltarea
deprinderilor practicegospodaresti a copiilor
prin ecologizarea
spatiului verde din curtea
gradinitei, plantarea
pomilor si a florilor;

7,30 - 9,30
-Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9,30 – 10,00
–Imbracarea copiilor
si pregatirea acestora
pentru iesirea in curte
10,00 – 11,30
– Activitatea propriu
zisa: infrumusetarea
spatiului din curtea
gradinitei prin
ecologizarea spatiului
verde si plantarea
pomilor si a florilor.

Grupa mica Educatoarele:
“B” Calugar
Ciupercute Anamaria;
Radu Sorana

-desfasurarea activitatilor
in aer liber, aprofundarea
relatiei copil- natura
-dezvoltarea atitudinii
civice și promovarea
unui mediu de viata curat
si sanatos;

Educatoarele:
Anton Corina,
Crăsneanu
Diana

Prof.
Muntean
Adrian

23.05.2017
Clubul
„Minute de
mișcare”

Parintii
prescolarilor

23.05.2017
Gradinita cu
P.P. “Cetatea
Fetei”
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2.

Cetățenie
democratică
și
responsabilit
ate socială

Vizită la
Detașamentul
de Pompieri
Colina, Punct
de lucru
Florești

-cunoașterea unor norme
de prevenire a
incendiilor;
-conștientizarea faptului
că este interzis jocul cu
focul;
-identificarea unor
situații de urgență;
-manifestarea unui
comportament adecvat în
situații de urgență;

11:30 – 12:30
Discutii privind
activitatea desfasurata
Servirea mesei de
pranz si pregatirea
copiilor pentru somn.
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30-9,00
-Primirea copiilor,
pregătirea materialelor
necesare și
desfășurarea
activităților pe centre
- Activitatea de grup
(discuţii privind
respectatrea normelor de
conduită în timpul
activităţii);

9,00-9,30
-Servirea micului
dejun
9,30-10,00
-Deplasarea copiilor
spre unitatea de
pompieri cu autobuzul
M26
10,00-11,00
-Desfășurarea proprizisă a activității
11,00-11,30
-Deplasarea copiilor
spre grădiniță cu
autobuzul M26
11,30-12,00

Grupa
mijlocie A
„Albinuțe”
28 copii

Educatoarele:
Topan Dorina
Roșian
Andreea

Detașament
ul de
Pompieri
Colina,
Punct de
lucru
Florești
Părinții

23.05.2017
Grădinița cu
P.P. Florești
și
Detașamentul
de Pompieri
Colina, Punct
de lucru
Florești
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2

Educatie
ecologica si
protectia
mediului

2.

Cultural

Activitate
gospodareasca
“Plantam
flori”

-imbogatirea
cunostintelor copiilor cu
informatii
referitoare la flori;
-dezvoltarea
vocabularului cu cuvinte
si expresii noi (rasaduri,
sera atlas botanic etc)
- educarea capacitatii de
a efectua analiza datelor
care se desprind si
formarea priceperii de a
le compara si de a stabili
trasaturi comune
- dezvoltarea interesului
pentru rrumosul din
natura, educarea gustului
estetic, a receptivitatii
pentru frumos.

Vizită- La
Biblioteca
,,Octavian
Goga”

-cultivarea interesului
pentru citit și a atitudinii
pozitive în munca cu
cartea;
-observarea directă a
obiectivului cultural;
-respectarea regulilor de
conduită civilizată.

-Jocuri recreative
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9.30-10.00informarea copiilor
despre activitatea care
urmeaza sa o
desfasuram. Pregatirea
ghivecelor, a
pmntului,semintelor si
a ustensilelor pentru a
putea planta flori.
10.00-11.30
desfasurarea activitatii
de plantarea a florilor.
11.30-12.30 – discutii
privind activitatea
desfasurata.
Servirea mesei de
pranz.
7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii
privind respectatrea
normelor de conduită
în timpul activităţii);

Grupa
mijlocie B
„Florilor”
28 copii

Educatoarele
Părinții
Pop Georgeta
Gherghel Crina

23.05.2017
Grădinița cu
P.P.”Cetatea
Fetei” Florești

Grupa
mare A
Buburuze
26 copii

Educatoarele:
Andreea Pop,
Mihaela Blaga
Părinții
preșcolarilor

23.05.2017
Biblioteca
,,Octavian
Goga”, cartier
Mărăști, ClujNapoca

Biblioteca
,,Octavian
Goga”
Părinții
preșcolarilor
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8,45-9,20
Micul dejun;
9,20-9,40
Îmbrăcarea copiilor;
9,40-10,50
În coloană câte doi
preșcolarii, însoțiți de
educatoare și părinți se
deplasează de la
grădiniță spre stația de
autobuz din cartierul
,,Cetatea Fetei”. Cu
autobuzul M 21 se va
pleca spre ClujNapoca la ora 9,45.
Din cartierul Mănăștur
se va lua troleibuzul 6
spre Piața Mărăști. Din
Piața Mărăști, în
coloană câte doi se vor
deplasa spre
Biblioteca ,,Octavian
Goga”;
11,00-12,00
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii,
vizitarea bibliotecii;
12,00- 13,10
Întoarcerea la
grădiniţă pe același
traseu;
13,30-14,30
Masa de prânz, ne
pregătim să ne
relaxăm;
14,30- 17,30 Activități
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specifice după-amiezii

2.

Artistic

Activitate
practicgospodăreascăCreatorii de
jucării

-exersarea deprinderilor
practic- gospodărești și
utilizarea unui vocabular
specific;
-crearea bunei dipoziții.

7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii privind
respectatrea normelor de
conduită în timpul
activităţii);
8,45-9,30
Micul dejun;

Grupa
mare
B
Mamarute
25 copii

Educatoarele:
Monica Popa
Susman Adina

Părinții
preșcolarilor

26.05.2017
G.P.P.
,,Cetatea
Fetei”, com.
Florești, jud.
Cluj

Grupa
mare C
Iepurașilor
29 copii

Educatoarele
Ionelia PalȘerban
Alexandra

Parintii
23.05.2017
prescolarilor Lunca râului
Someș

9,40-10,15
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii- Crearea
unor jucării;
10,25-11,00
Exerciții de gimnastică
ritmică11,10-12,10
Jocuri în aer liber: sărim
coarda, învârtim cercul,
șotron, jocuri la
aparatele din curtea
grădiniței;
12,30 – 13,30

2.

Educatie
ecologică și
protecție a
mediului

„Micii
ecologişti”

-exersarea
comportamentelor de
protecție a mediului
înconjurător;

Servirea mesei de
prânz;
13,30- 17,30
Activități specifice
după- amiezii.
7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9.30 –10.00
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-formarea capacității de
identificare a unor
comportamente
potrivite/nepotrivite în
legătură cu protecția
mediului ănconjurător;

2.

Sportiv

Vizită la sala
de sport

-cultivarea interesului
pentru activitățile
sportive;
-observarea directă a
aparaturii cu care este
dotată sala de sport;
-respectarea regulilor de
conduită civilizată.

-discuţii referitoare la
activitatea ce urmează
să se deruleze
10.00-12.30
-ecologizare luncii
râului Someș
12,30-15,30
-Activități de
dezvoltare personală
(program de relaxare,
gustarea, plecarea
copiilor acasă);
15,30-17,30
-Discuții privind
activitatea desfasurată
în prima parte a zilei;
7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii
privind respectatrea
normelor de conduită
în timpul activităţii);
8,45-9,20
Micul dejun;
9,20-9,40
Îmbrăcarea copiilor;
9,40-10,50
În coloană câte doi
preșcolarii, însoțiți de
educatoare și părinți se
deplasează de la
grădiniță spre sala de
sport ;

Albu
Parinţii

Grupa
mare D
„Minionii”
21 copii

Educatoarele:
Șomtelecan
Alina,
Ianovici Ileana
Stăncuța
Părinții
preșcolarilor

Profesor
Adrian
Muntean

23.05.2017
Sala de sport,
Str. Eroilor,
Florești
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2.

Abilități de
viață

Drumeție,
picnic, jocuri
recreative

-respectarea unor reguli
de conduită civilizată;
-observarea
comportamentelor
copiilor în afara mediului
grădiniței;
-dezvoltarea abilităților
de orientare și de
comunicarea ale copiilor;
-conștientizarea
importanței mișcării zi de
zi.

11,00-12,00
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii;
12,00- 13,10
Întoarcerea la
grădiniţă pe același
traseu;
13,30-14,30
Masa de prânz, ne
pregătim să ne
relaxăm;
14,30- 17,30 Activități
specifice după-amiezii
7.30- 8.30-primirea
copiilor în sala de
grupă;
8.30- 9.30ADPîntâlnirea de dimneață,
discuții despre
drumeție
9.30-9.45- pregătirea
copiilor
9.50- pornirea spre
pădurea din apropierea
grădiniței
10-12- drumeție prin
pădure, picnic, jocuri
recreative
12.00-12.15intoarcerea spre
grădiniță
12.30- plecarea
copiilor acasă

Grupa
combinată
„Licuricii”
30 copii

Mocan Ancuța
Părinți

Părinți

23.05 2017
Pădurea din
apropierea
grădiniței
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3.

Cetățenie
democratică
și
responsabilit
ate socială

3.

Științific

Vizită la
Detașamentul
de Pompieri
Colina, Punct
de lucru
Florești

-observarea
componentelor și
aparaturii cu care sunt
dotate mașinile de
intervenție;
-formarea capacității de
înțelegere a ceea ce
reprezintă munca
pompierilor;
-formarea unor norme de
comportare civilizată pe
durata vizitei

Excursie- La
ferma de
animale

-recunoaşterea şi
denumirea vieţuitoarelor,
domestice și sălbatice, în
urma observării directe;
-identificarea modurilor
de îngrijire și hrănire a
animalelor observate,
prin implicarea directă în
aceste acțiuni
gospodărești;
-respectarea regulilor de
conduită civilizată.

7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9,30 - 10,00
-Informarea și
pregătirea copiilor
privind vizita la secția
de pompieri;
10,00 - 11,45
-Vizitarea secției
SMURD
11.45-12.00
-Întoarcerea la
grădiniță
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00- 8,30
Activitatea de grup
(discuţii privind
respectatrea normelor
de conduită în timpul
activităţii);
8,30- 9,20
Micul dejun;
9,20-9,40 Îmbrăcarea
copiilor;
9,40-10,50 Deplasarea
cu autocarul din fața
grădiniței spre ferma
de animale de la

Grupa mică
A
„Fluturașii”
25 copii

Grupa
mare A
Buburuze
26 copii

Educatoarele:
Anton Corina,
Crăsneanu
Diana

Educatoarele:
Andreea Pop,
Mihaela Blaga,
Anamaria
Călugăr,
Grupa mică Sorana Radu
B
Părinții
Ciupercuțe preșcolarilor
26 copii

Reprezentan
ții SMURD

24.05.2017
Secția de
pompieriFlorești

Ferma de
animale
Părinții
preșcolarilor

24.05.2017
Ferma de
animale,
loc. Micești,
jud. Cluj
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Micești, jud. Cluj;
11,00-13,00
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii- La
ferma de animale:
achitarea taxei,
observarea directă a
animalelor de la
fermă, desfășurarea
unor activități de
îngrijire și hrănire a
animalelor;
13,00-14,00 Masa de
prânz- picnic în aer
liber;
14,00-14,30
Ne pregătim să ne
relaxăm- intonarea de
cântece si dezlegarea
de ghicitori, despre
animale;
14,30-15,00
Ne plimbăm, alergăm,/
În natură ne jucăm!;
15,00-16, 10
Întoarcerea la
grădiniță, pe același
traseu;
16, 20-17,30
Jocuri în aer liber la
aparatele din curtea
grădiniței, în
așteptarea părinților.
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3.

Educație
ecologică și
protecție a
mediului

24 mai –Ziua
Europeană a
Păsărilor

-înțelegerea importanței
și a rolului pe care
păsările îl au în mediul
înconjurător;
-îmbunătățirea
deprinderilor de protejare
și conservare a mediului
înconjurător;
-întărirea sentimentului
de dragoste față de
viețuitoare;
-amenajarea unui colț
dedicat acestei zile, cu
păsări și cuiburi
confecționate de copii,
prin tehnici de lucru
specifice activităților
practice;

3.

Cultural

Vizita la
muzeul
“Poarta de su
Feleac”

-evidentierea rolului
muzeului in conservarea
si transmiterea valorilor
patrimoniale, spirituale ,
culturale si naturale ale
popoului roman
- familiarizarea copiilor
cu ustensilele si
materialele de lucru

7,30-9,00
-Primirea copiilor,
pregătirea materialelor
necesare și
desfășurarea
activităților pe centre
9,00-9,30
-Servirea micului
dejun
9,30-10,15
-Discuții privind tema
zilei
-Vizionarea unui
documentar
10,15-11,00
-Atelier de creație
11,00-11,30
-Amenajarea
expoziției
11,30-12,00
-Jocuri recreative
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9.30-10.00
Pregatirea copiilor
pentru plecarea la
muzeu
10.00-13.00
Vizita la muzeu

Grupa
mijlocie A
„Albinuțe”
28 copii

Educatoarele:
Topan Dorina
Roșian
Andreea

Părinții

Grupa
mijlocie B
„Florilor”
28 copii

Educatoarele
Gazdele
Pop Georgeta
muzeului
Gherghel Crina “Poarta de
su Feleac”

24.05.2017
Grădinița cu
P.P. Florești

24.05.2017
Muzeul
“Poarta de su
Feleac”
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3.

Științific

Dentistul la
grădinita

vechi
- dobandirea unor notiuni
elementare cu privire la
rolul muzeelor,
importanta protejarii si
pastrarii patrimoniului
cultural
-identificarea modurilor
de îngrijire a dintilor;
-recunoasterea riscurilor
la care suntem supusi
datorita alimentatiei
nesanatoase;
- exersarea modului de
curatare a dintilor

13.00-13.30
- servirea pranzului
13,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii

7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00- 8,30
Activitatea de grup
(discuţii privind
respectatrea normelor
de conduită în timpul
activităţii);
8,30- 9,20
Micul dejun;
9,20-9,40
Pregatirea salii de
gruoa
9,40-10,50
Discutii cu medicul
dentist
11,00-11,50
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii
Exersarea spalarii
dintilor, Control
stomatologic
11,50 – 12,30
Servirea mesei de
prânz;
12,30- 17,30
Activități specifice
după- amiezii.

Grupa
mare B
Mămărute
25 copii

Educatoarele:
Monica Popa
Susman Adina

Medicul
stomatolog

24.05.2017
Gradinita
Cetatea Fetei
Floresti
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3.

Abilități de
viață

„La cinema”
-vizionare film
pentru copii

3.

Educație
ecologică și
protecție a
mediului

„Ecologiştii
din Cetate ˮ

-familiarizarea cu
modalități plăcute de
petrecere a timpului
liber;
-exersarea unor
comportamente potrivite
în sălile de spectacol;
-exersarea unor reguli ce
trebuie respectate înainte
de spectacol, în timpul
spectacolului și după
terminarea lui;

- dezvoltarea atitudinii
pozitive faţă de mediul
înconjurător;
-ecologizarea curţii
grădiniţei;

7,30-9,30
-Activitati de
dezvoltare personala
(intalnirea de
dimineata, rutine)
9,30-10,00
- Pregătirea pentru
activități (discuții
privind activitatea ce
urmează să fie
derulată)
10,00-12,30
-Desfășurarea propriuzisă a activității
12,30-15,30
-Activități de
dezvoltare personală
(program de relaxare,
gustarea, plecarea
copiilor acasă);
15,30-17,00
- Discuții privind
activitatea desfasurată
în prima parte a zilei;
7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00- 8,30
Activitatea de grup
(discuţii privind
respectatrea normelor
de conduită în timpul
activităţii);
8,30- 9,20
Micul dejun;
9,20-9,40
Îmbrăcarea copiilor;

Grupa
mare C
Iepurașilor
29 copii

Educatoarele
Ionelia PalȘerban
Alexandra
Albu
Parinţii

Parintii
24.05.2017
prescolarilor Cinema City

Grupa
mare D
„Minionii”
21 copii

Educatoarele:
Șomtelecan
Alina,
Ianovici Ileana
Stăncuța

Părinții

24.05.2017
Grădinița cu
P.P. ,,Cetatea
Fetei”, com.
Florești, jud.
Cluj
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3.

Artistic

Suport de
creioane

-familiarizarea copiilor
cu tehnici specifice
ceramicii;
-exprimarea creativității
prin realizarea de
elemente de decorare
originale pentru obiectul
modelat.

9,40-10,00
Pregătirea ustensilelor
necesare desfășurării
activității
10,00-12,00
Desfășurarea propriuzisă a activitățiiEcologizarea curții
grădiniței
12,00-12,30
Masa de prânz
13,00-15,30
Ne pregătim să ne
relaxăm
16, 00-17,30
Jocuri în aer liber la
aparatele din curtea
grădiniței, în
așteptarea părinților.
7.30- 8.30-primirea
copiilor în sala de
grupă;
8.30- 9.30ADPîntâlnirea de dimneață,
discuții despre temă
9.30-10.00- micul
dejun
10.00-10.10pregătirea copiilor
pentru activitate
10.10-11.30desfășurarea activității
11.30-11.50-realizarea
expoziției 11.5012.20-schimb de
impresii

Grupa
combinată
„Licuricii”
30 copii

Mocan Ancuța

Artist
plastic
Liliana
Hamurar

24.05 2017
Grădinița
„Cetatea
Fetei” Florești
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12.30- plecarea
copiilor acasă
4.

Sportiv

Întreceri și
concursuri
sportive

-respectarea unor reguli
de conduită civilizată;
- desfăşurarea unor jocuri
cu participarea activă a
copiilor la jocurile și
concursurile sportive
organizate;
-relaxarea și refacerea
capacităților copiilor;

4.

Stiintific

Salata de
fructe si
legume

-recunoasterea si
denumirea legumelor si a
fructelor de primavara, în
urma observării
efectuate;
-precizarea importanței
consumului de legume
pentru o viață sănătoasă;

7,30 - 9,30
- primirea copiilor
- discutii si indicatii
privind activitatea
- micul dejun
9,30 – 11.45
- desfasurarea
activitatii
11.45 - 12,00
- intoarcerea in unitate
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30 – 9,30: Primirea
copiilor si servirea
micului dejun
9:30 – 11:30
Desfasurarea propriuzisa a activitatii:
-observarea legumelor
si a fructelor aduse
-recunoasterea si
denumirea legumelor
si a fructelor
-realizarea cu ajutorul
educatoarei a salatei
de fructe si salatei de
legume
-mentionarea

Grupa mică
A
„Fluturașii”
25 copii

Educatoarele:
Anton Corina,
Crăsneanu
Diana

Grupa mica Educatoarele:
“B”
Calugar
Ciupercute Anamaria;
Radu Sorana

Antrenor:
Gherman
Adrian

25.05.2017
Sala de sport
ANL

Parintii
25.05.2017
prescolarilor Gradinita cu
P.P. “Cetatea
Fetei”
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4.

Științific

Micii cercetași

-familiarizarea copiilor
cu noile evenimente și
teme de activitate care
vor fi organizate în
cadrul deceniilor ONU;
-dezvoltarea abilităților
de investigare, culegere
și analiză a unor
materiale/ informații pe
un subiect de interes
personal și prezentarea
lui în fața audienței
(colegi, părinți,
educatoare);

importantei
consumului de legume
si fructe in viata
noastra.
-gustarea salatelor
-joc de rol: “De-a
cumparatorul”, “De-a
vanzatorul” (La piata
de legume sifructe)
11:30 – 12:30 Servirea
mesei de pranz si
pregatirea copiilor
pentru somn
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30-9,00
-Primirea copiilor,
pregătirea materialelor
necesare și
desfășurarea
activităților pe centre
9,00-9,30
-Servirea micului
dejun
9,30-11,00
-prezentarea
proiectelor individuale
11,00-11,30
-Festivitatea de
premiere
11,30-12,00
-Jocuri recreative
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz

Grupa
mijlocie A
„Albinuțe”
28 copii

Educatoarele:
Topan Dorina
Roșian
Andreea

Părinții

23.05.2017
Grădinița cu
P.P. Florești
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12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
4.

Cetățenie
democratică
și
responsabilit
ate socială

Vizită la Secția
de pompieri
Colina, Punct
de lucru
Florești

-recunoașterea și
denumirea corectă a
secției de pompieri, a
ambulanței SMURD și a
echipamentului
pompierilor, în urma
observării efectuate;
-enumerarea regulilor
stricte de prevenire a
situațiilor de urgență;
-precizarea apelului de
urgență și utilizarea
acestuia doar în situații
de urgență;
-respectarea regulilor de
conduită civilizată.

7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii
privind respectatrea
normelor de conduită
în timpul activităţii);
8,45-9,30
Micul dejun;
9,40-10,00
Îmbrăcarea copiilor;
10,00-10,20
În coloană câte doi
preșcolarii, însoțiți de
educatoare și părinți se
deplasează,pe jos, de
la grădiniță spre Secția
de pompieri Colina;
10,20-11,30
Desfăşurarea propriuzisă a activităţiiSecția de pompieri
Colina;
11,30-12,00
Întoarcerea la
grădiniță, pe jos, pe
același traseu;
12,00 – 13,00
Servirea mesei de
prânz;

Grupa
mare A
,,Buburuzele”
26 copii
Grupa
mare D
,,Minioni”
22 copii
Grupa
mare B
,,Mămăruțe
25copii
Grupa
combinatăprogram
normal
25 copii

Educatoarele:
Andreea Pop,
Mihaela Blaga,
Alina
Șomtelecan,
Ileana Ianovici,
Monica Popa,
Adina
Șușman,
Ancuța Mocan.
Părinții
preșcolarilor

Secția de
pompieri
Colinapunct de
lucru
Florești
Părinții
preșcolarilor

25.05.2017
Secția de
pompieri
Colina- punct
de lucru
Florești, srt.
Bulevardul
Cetatea Fetei,
com. Florești,
jud. Cluj
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13,00- 17,30
Activități specifice
după-amiezii.
4.

Culturalartistic

5.

Artistic

„Micii artiști”
atelier de
creație

Atelier de
creație

-stimularea interesului
copiilor pentru frumos;
-dezvoltarea șimțului
estetic, al formei și
culorii, prin realizarea
unor lucrări artisticoplastice;

-stimularea interesului
copiilor pentru artă și
creație;
- utilizarea peturilor,
hârtiei și a altor materiale
refolosibile pentru

7,30-8,30
Primirea copiilor în
sala de grupă, discuții
despre temă.
8,30-9,30
Micul dejun
9,30-10,00
Pregătirea pentru
activitate
10,00-11,30
Derularea activității
11,30 12,00
Expoziție cu produsele
realizate.
12,00-12,30
Masa de prânz
12,30-15,30 Activități
de dezvoltare
personală (program de
relaxare, gustarea,
plecarea copiilor
acasă);
15,30-17,00 Discuții
privind activitatea
desfasurată în prima
parte a zilei;
7.30- 9.30,30
-primirea copiilor
- informarea asupra
programului
activităților ce se vor
desfășura

Grupa
mare C
Iepurașilor
29 copii

Educatoarele
Ionelia PalȘerban
Alexandra
Albu

Părinții

25.05.2017
Grădinița cu
P.P. Cetatea
Fetei

Grupa mică
A
„Fluturașii”
25 copii

Educatoarele:
Anton Corina,
Crăsneanu
Diana

Părinții

26.05.2017
Sala de grupă
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realizarea unor ghivece
hazlii.

5.

Stiintific

Drumetie la
padurea din
apropierea
gradinitei

-observarea naturii in
anotimpul primavera;
-recunoasterea
elementelor caracteristice
anotimpului primavara
(copaci infloriti, floricele
de primavara, insectele,
etc);
-crearea bunei dispozitii
prin jocuri in natura;

- micul dejun
9,30 – 12,00desfășurarea
activității:
-distribuirea
materialelor și
realizarea unor obiecte
din materiale
reciclabile.
12,00 – 13,00
Servirea mesei de
prânz;
13,00- 17,30
Activități specifice
după-amiezii.
7,30 – 9,30
Grupa mica
-Primirea copiilor si
“B”
servirea micului dejun Ciupercute
9,30 – 10,00
-Imbracarea copiilor
10,00 – 10,15 Plecarea
spre padurea din
apropierea gradinitei
10,15 – 11,15
Desfasurarea propriuzisa a activitatii:
-observarea naturii si
discutii pe aceasta
tema
-recunoasterea si
denumirea florilor de
primavara, insectelor
-jocuri la alegere in
natura
11,15 – 11,30
-Intoarcerea la

Educatoarele:
Calugar
Anamaria;
Radu Sorana
Parintii
insotitori

Parintii
26.05.2017
prescolarilor Padurea din
apropierea
gradinitei cu
P.P. “Cetatea
Fetei”
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5.

Artistic

Vă poftim la
carnaval!

- realizarea unor măști
pentru Carnaval;
- formarea capacității de
exprimare a emoțiilor
trăite prin prezentarea
costumelor și a
personajelor;
- participarea activă la
carnaval prin dans si voie
bună și crearea bunei
dispozitii;

5.

Educatie
ecologica si
protectie a
mediului

La padureecologizare

-evidentierea importantei
padurii enumerand
principalele beneficii
aduse de aceasta.
- identificarea cailor prin

gradinita
11,30 – 12,30 Servirea
mesei de pranz si
pregatirea copiilor
pentru somn.
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30-9,00
-Primirea copiilor,
pregătirea materialelor
necesare și
desfășurarea
activităților pe centre
9,00-9,30
-Servirea micului
dejun
9,30-10,00
-Confecționarea unor
măști de carnaval
10,00-11,00
-Parada costumelor
11,30-12,00
-Dans și voie bună
-Jocuri recreative
12,00-12,30
-Servirea mesei de
prânz
12,30-17,30
-Activități specifice
după-amiezii
7,30 - 9,30
- Primirea copiilor și
servirea micului dejun
9.30-10.00
Pregatirea copiilor

Grupa
mijlocie A
„Albinuțe”
28 copii

Educatoarele:
Topan Dorina
Roșian
Andreea

Părinții

26.05.2017
Grădinița cu
P.P. Florești

Grupa
mijlocie B
„Florilor”
28 copii

Educatoarele
Parintii
Pop Georgeta
Gherghel Crina

26.05.2017
Padurea din
apropierea
gradinitei
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5.

Abilități de
viață

Activitate
practicgospodăreascăSalam de
biscuiți

care pot contribui la
mentinerea unei vieti
sanatoase a plantelor si
animalelor din padure
- participarea la actiuni
de ingrijire si protejare a
mediului

pentru plecarea la
padure si preagtirea
materialelor pentru
ecologizare
10.00-12.30
La padure
12.30-13.00
Servirea pranzului
13,00-17,30
-Activități specifice
după-amiezii

-exersarea deprinderilor
practic- gospodărești și
utilizarea unui vocabular
specific;
-crearea bunei dipoziții.

7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii privind
respectatrea normelor de
conduită în timpul
activităţii);
8,45-9,30
Micul dejun;

9,40-10,15
Desfăşurarea propriuzisă a activităţii- Salam
de bicuiți;
10,25-11,00
Exerciții de gimnastică
ritmică- Dansul
cofetarului, servirea
desertului preparatsalamul de biscuiți;
11,10-12,10
Jocuri în aer liber: sărim
coarda, învârtim cercul,
șotron, jocuri la
aparatele din curtea
grădiniței;

Grupa
mare
A
Buburuze
26 copii

Educatoarele:
Andreea Pop,
Mihaela Blaga
Părinții
preșcolarilor

Părinții
preșcolarilor

26.05.2017
G.P.P.
,,Cetatea
Fetei”, com.
Florești, jud.
Cluj
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12,30 – 13,30

5.

Sportivă

Micii sportivi
-jocuri,
concursuri

-îmbunătățirea
deprinderilor motrice de
bază, a motricității fine și
grosiere;
-exersarea capacității de
comunicare și colaborare
în vederea îndeplinirii
sarcinilor echipelor din
vare fac parte.

Servirea mesei de
prânz;
13,30- 17,30
Activități specifice
după-amiezii.
7,30-8,30
Primirea copiilor în
sala de grupă, discuții
despre temă.
8,30-9,30
Micul dejun
9,30-9.50
Îmbrăcarea copiilor
9,50-10,10
Deplasarea la terenul
sintetic din apropierea
grădiniței
10,10-11,30
Derularea activității
11,30-11,50
Întoarcerea la
grădiniță
11,50-12,30
Masa de prânz
12,30-15,30
Activități de
dezvoltare personală
(program de relaxare,
gustarea, plecarea
copiilor acasă);
15,30-17,30
Discuții privind
activitatea desfasurată
în prima parte a zilei;

Grupa
mare C
Iepurașilor
29 copii

Educatoarele
Ionelia PalȘerban
Alexandra
Albu

26.05.2017
Grădinița cu
P.P. Cetatea
Fetei
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5.

Științific

5

Cetățenie
democratică
și
responsabilit
ate socială

La pădurea
din Cetatea
Fetei

-exersarea deprinderilor
de comportament în
natură;
-observarea plantelor si a
altor viețuitoare întalnite
.

7,30-8,00
Primirea copiilor;
8,00-8,30
Activitati liber alese;
8,30-8,45 Activitatea
de grup (discuţii
privind respectatrea
normelor de conduită
în timpul activităţii);
8,45-9,30
Micul dejun;
9,40-10,15
Desfăşurarea propriuzisă a activităţiiPlimbare în pădurea
din apropierea
grădiniței
12,00-12,30
Servirea mesei de
prânz;
13,00-15,30
Ne pregătim să ne
relaxăm
16, 00-17,30
Jocuri în aer liber la
aparatele din curtea
grădiniței, în
așteptarea părinților

Grupa
mare
D
,,Minionii”
21 copii

Educatoarele:
Șomtelecan
Alina,
Ianovici Ileana
Stăncuța
Părinții
preșcolarilor

Părinții
preșcolarilor

26.05.2017
G.P.P.
,,Cetatea
Fetei”, com.
Florești, jud.
Cluj

Vizită la
unitatea
militară
Florești

-observarea unității
militare și a
echipamentelor speciale(
tancuri, mitraliere, etc.)
-îmbogățirea
cunoștințelor privind
activitatea cadrelor

7.30- 8.30
-primirea copiilor în
sala de grupă;
8.30- 9.00
ADP- întâlnirea de
dimneață, discuții
despre vizită

Grupa
combinată
„Licuricii”
30 copii

Mocan Ancuța
Blaga Mihaela
Pop Andreea
Badiu Monica
Șușman Adina

Unitatea
Militară
Florești

26.05.2017
Unitatea
Militară
Florești

Grupa
mare
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militare

Prof. Topan Dorina

9.00-9.30
-micul dejun
9.30-10.00
-plecarea spre unitatea
Militară
10.30-11.30
- vizitarea unității
militare
11.30-12.15
-intoarcerea spre
grădiniță
12,30
Servirea mesei de
prânz;
13,00-15,30
Ne pregătim să ne
relaxăm
16, 00-17,30
Jocuri în aer liber la
aparatele din curtea
grădiniței, în
așteptarea părinților

A
Buburuze
26 copii
Grupa
mare B
Mămăruțe
25copii

