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PREFAŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 Perioada copilăriei și cu precădere perioada primilor ani de viață are un impact durabil asupra 

vieții adultului. Este perioada în care copilul își dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi și de a 

raționa, iar totodata este perioada propice în care își fixează baze solide ale sistemului de valori, de 

luare a deciziilor și de relaționare. Mergând pe principiul imitării și al modelării comportamentelor 

dezirabile încă de la cele mai fragede vârste, putem înțelege importanța și rolul grădiniței în această 

formare. 

 Atât părinții cât și profesorii au un rol major în viața copiilor. Părinții sunt cei care au puterea 

de decizie cea mai mare asupra copiilor, în timp ce profesorii fac uz de cunoștințele și competențele 

lor în materie de psihopedagogie și didactica specialității pentru crearea condițiilor favorabile unui act 

educațional de calitate. De asemenea, prin intermediul acestui program educațional se urmăreşte 

familiarizarea părinţilor cu mediul educaţional şi creşterea gradului de încredere în instituția de 

învățământ ca resursă pentru comunitate, în sistemul de învăţământ în general. 

 Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se desfășoară în grădiniță, esențială în 

dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional.  

 În  grădinița  noastra, -Grădinița de vară-VACANTA CA UN CURCUBEU- a devenit o  

tradiţie,  o alternativă  atractivă  în care  copiii  petrec o perioadă  minunată,  plină de jocuri 

instructiv-recreative în care se construiesc, se împletesc și se delimitează, treptat, principalele  
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trăsături ale viitoarei personalități. De aceea,  educatoarea  se consideră  un “proiectant” și un 

“constructor”de un gen cu totul aparte, care trasează liniile  viitoare  de dezvoltare a unor ființe aflate 

în creștere și într-o devenire permanentă. 

 Succesul în educarea copilului înseamnă o bună cunoaștere a acestuia. Pentru a-l educa trebuie 

să-l cunoști și să-l înțelegi , să știi cum să te porți cu el, pentru a-i câștiga încrederea și a-i stimula 

receptivitatea .  

 Activitățile planificate  în cadrul programului  au vizat  dezvoltarea psihomotrică 

corespunzătoare  învățării,  scrierii  și citirii, dezvoltarii  vorbirii,  stimularea și exersarea gândirii, a 

memoriei și a imaginației,  antrenarea spiritului de observație,  pregatirea  socio-afectivă  în vederea 

integrării în colectivul de copii. 

 În activitățile desfășurate în cadrul grădiniței de vară, educatoarele-voluntare s-au   străduit  să 

creeze un climat favorabil manifestării curiozității,  a acțiunii  directe a  copilului cu materiale,  un 

climat stimulativ al exprimării verbale și comunicării între copii. 

 În toate activitățile educatoarele au aplicat  metode,  procedee,  forme organizatorice adecvate  

tratării  individualizate și diferențiate  a copiilor,  pentru a stimula și antrena cât mai intens 

participarea activă a fiecarui copil la procesul de însușire a cunoștințelor, de formare a priceperilor și 

deprinderilor specifice vârstei. 

 Investigând  și explorând mediul imediat apropiat lor,  copiii  si-au  dezvoltat  cunoştinţe  şi  

deprinderi  în domeniul limbajului,  matematicii, științei, artei și desigur, deprinderi sociale.  Prin 

jocurile și activitățile în aer liber, de creație artistico-plastică și muzicale, practice și gospodărești, de 

cunoașterea mediului, prin activitățile relaxante,  întreceri sportive,  jocuri distractive în aer liber, 

copiii au avut  contact cu mediul înconjurător și au descoperit  noțiuni  noi. 

 

 

  

Prof. Cristescu Corina Florentina 

Prof. Ciolac Simona                                    
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GRĂDINIȚA DE VARĂ - VACANȚA  CA  UN  

CURCUBEU 

 

 

 
MOTTO:        

             ,,De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.” 

                                                                                                   Antoine de Saint-Exupery 

COPILARIA  ARE  CEA MAI  MARE  CUTIE  DE CULORI 
 

DURATA PROGRAMULUI:  2 săptămani. (28.06.2021 - 09.07.2021) 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

• Copiii de vârstă preșcolară (3-6 ani), dar și copii din medii defavorizate, ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate sau au situaţii financiare precare. 

 

NUMĂRUL DE ORE: 25 de ore pe săptămână 

 

COORDONATORI: Director       prof. GRIGORE   MARIA    

                                    Educatoare: prof. CRISTESCU CORINA FLORENTINA 

                                                          prof. LUPU GABRIELA IANINA 

                                                          prof.  CIOLAC   SIMONA 
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            ARGUMENT: 

 

    Copilăria este o lume a inocenței și bucuriei, unde atmosfera este de basm și atât de pură, un 

adevarat spațiu al jocului de copil și al spiritului său creator și vesel. 

      Vacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate și destindere pentru toţi copiii, indiferent de 

mediul din care provin. O mare parte dintre aceștia însă, nu au unde să-şi petreacă vacanţa mare 

altundeva decât acasă din diferite motive: lipsa unui suport financiar, lipsa concediului de odihnă la 

unii părinți care implicit se confruntă cu dificultăți în a asigura supravegherea copiilor. 

      Educatoarele, cunoscând foarte bine copiii au descoperit la cei mici că, deşi se bucură că a venit 

vacanţa și nu mai sunt restricționați de un program anume, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi 

copii de seama lor, ori mai mici, ori mai mari, să se joace împreună, că coloreze, să deseneze, să 

descopere noi prietenii, noi minuni ale lumii, să facă experimente, să afle lucruri noi. E important însă 

să aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să vină cu idei noi, cu inițiativa 

desfășurării unor activități inovatoare, dar să le și susţină ideile lor şi să le dea formă activă, să le 

îndrume mânuțele, găndirea, mișcările, ideile, inițiativa, jocul. 

        Din dorința de a le face vara cât mai atractivă și celor mai puțin favorizați s-a născut ideea 

proiectului „GRĂDINIȚA DE VARĂ- VACANȚA CA UN CURCUBEU”, proiect care se va 

desfășura pe durata a două săptămani. 

    Prin acest proiect, promovăm celor mai mici beneficiari ai sistemului de învățământ, valori 

precum: 

    R - respectul pentru semeni și natură, recunoștința pentru tot ce primesc, răbdarea de a duce 

lucrurile la bun sfârșit, responsabilitatea faptelor proprii; 

    O - onestitatea, ordinea; 

    G - grija pentru cei din jur; 

    V- voioșia, veselia, virtutea, vocația; 

    A - altruismul, atenția, abilitățile de comunicare; 

    I - integritatea, încrederea în forțele proprii, înțelepciunea, iubirea fața de aproape, întrajutorarea; 

    V - voința, visarea cu ochii minții; 

     Esenţa proiectului – socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. 

    Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze 

propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă 

prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în 

miniatură. 

   Prin acest proiect grădinița va deveni un altfel de loc, pentru o altfel de învăţare în această perioadă. 

Va fi o  experienţă nouă în viaţa de preşcolar! 

 

      

LOCAȚIA: GRĂDINIȚA  P.P. NR.13 TÂRGOVIȘTE 
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SCOPUL PROGRAMULUI: 

 Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi 

valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, 

a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în mod plăcut și util. 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 
 

• Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, 

dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit; 

• Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;   

• Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în 

mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

• Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în 

descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

• Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi 

raţionare individuală şi de grup; 

• Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, dar şi cu 

sine însuşi; 

• Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare, prin exprimarea opiniei 

personale în situaţii decizionale; 

• Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, 

negociere, colaborare, solidaritate; 

• Promovarea unor modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea instituţiei de învăţământ; 

• Promovarea imaginii unității de învățământ prin diseminarea proiectului. 

 

RESURSE UMANE: 
• Preșcolari; 

• Cadre didactice voluntare (profesori, educatoare, personal auxiliar); 

• Familiile preșcolarilor participanţi; 

• Reprezentanţi ai comunității locale; 

• Consilieri școlari. 

 

RESURSE MATERIALE: 
• Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, acuarele, hârtie colorată, 

cartoane colorate, hârtie autocolantă şi creponată, foarfece, lipici, aracet, etc; 

• Calculator, videoproiectoare, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile; 

• Materiale sintetice refolosite şi materiale din natură; 
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• Afişe, fluturaşi, broşuri; 

• Diplome și adeverințe pentru voluntari, materiale din partea partenerului de proiect (jocuri, 

dulciuri, cărți, etc.). 

 

RESURSE DIGITALE: 

• Platforme educaţionale; 

• Youtube;  

• Whatsapp; 

• Pinterest; 

• Facebook. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
 

      Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: 

• Participarea unui număr de 45 de copii din cadrul Grădiniței P.P. Nr.13 Targoviște, cât și din 

cadrul Grădiniței P.N. Priseaca, la programul ,,GRĂDINIȚA DE VARĂ- VACANŢA CA UN 

CURCUBEU”, dar şi copii care nu au frecventat grădiniţa; 

• Conștientizarea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor; 

• Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale preșcolarilor, prin care aceştia să   

 regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale; 

      Grădinița de vară se doreşte a fi, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă 

atractivă pentru petrecerea unei perioade de două săptămani din vacanţa de vară. Acesta este impactul 

pe termen scurt şi imediat. 

Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la 

grădiniță, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se 

organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie jocuri 

aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi  

asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru în 

echipă etc. De asemenea, își însușesc reguli de comportament în grup, colaborează și creează 

împreună, trăiesc clipe de satisfacție și succes a propriilor realizări. 

            De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia de  

învățămant, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi 

extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea educației copiilor lor. 

Se pune accent și pe conștienizarea factorilor de decizie locali, în sprijinirea materială și financiară, a 

creșterii nivelului de calitate din unitățile de învățământ preșcolar, pentru că orice caracter drept se 

formează încă din primii ani ai copilăriei. 

 

 

 

 



 

10 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ZIUA ACTIVITATEA PROPUSĂ- SUGESTII DE ÎNVĂȚARE 

Luni, 

28.06.2021 
    Ziua  1 ,,VACANTA  CA   UN   CURCUBEU,, 

Festivitatea de deschidere a  proiectului 

Marţi, 

29.06.2021 
    Ziua  2 
      rosu 

,,MAMARUTA  CU  BULINE, NE INVATA  FAPTE  

BUNE,, 

(reguli  de  comportare  civilizata  prin  povesti) 

Miercuri, 

30.06.2021 
Ziua  3 
      oranj 

’’APUS  DE  SOARE  IN  SAVANA” 

(viata  animalelor, colaje, modelaj) 

 

Joi, 

01.07.2021 
Ziua  4 
      galben 

,,AURUL  DULCE  DIN  STUP,, 

(cantece  si  jocuri) 

Vineri, 

02.07.2021 
Ziua  5 
      verde 

,,NATURA  VESNIC  VERDE,, 

(pictura pe diferite suprafete) 

Luni, 

05.07.2021 
Ziua  6 
      albastru 

,,APA –IZVORUL  VIETII!,, 

(experimente, curiozitati) 

Marţi, 

06.07.2021 
  Ziua  7 
      violet 

,,ART  ATTACK,, 

(confectionare jucarii  din material reciclabile) 

Miercuri, 

07.07.2021 
FÂNTANA  CU  

POVEŞTI 

,,O  POVESTE  DINTR-O MIE DE POVEŞTI,, 

(dezvoltarea atenției, vocabularul, imaginației și – ceea ce 

este cel mai important – motivația pentru învățare) 

Joi, 

08.07.2021 
CALATOR   PE 

HARTĂ 

           ,,VACANȚA -  ÎN MII  DE CULORI,, 

                     (colaj- metoda mind mapping) 

Vineri, 

09.07.2021 
COMOARA  DE  LA 

CAPĂTUL  
CURCUBEULUI 

              ,,POVESTEA  CURCUBEULUI,, 

(lecturarea poveştii Curcubeul  Magic, carnaval  cu  măşti  

si recompense  pentru  copii) 
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EVALUAREA PROGRAMULUI: 
 

Eficienţa acestui program se va evalua: 

• Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării copiilor şi a rezultatelor 

obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, comportamental şi al realizării de 

produse concrete; 

• Portofoliile copiilor; 

• Agenda zilei; 

• Prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică; 

• Postere; 

• CD/DVD cuprinzand fotografii ale produselor activității; 

• Diplome pentru participanţi. 

• Portofoliul programului Grădinița de vară –vacanța ca un curcubeu. 

 

DISEMINAREA PROGRAMULUI: 
 

• Prezentarea rezultatelor in cadrul unei întâlniri între toți factorii implicați în derularea acestui 

program, întâlnire constând în prezentarea fotografiilor și a produselor finale ale activităților 

zilnice, discuții și propuneri pentru viitoare activități comune. 

• Se va întocmi un raport final pe baza agendelor zilnice întocmite de fiecare responsabili. 

• Se va realiza un Ghid al programului ,,Grădinița de vară –   vacanța ca un curcubeu” care va 

cuprinde materiale de la toate instituțiile implicate (fotografii, descrierea activităților, rezultate 

obținute etc). 

• Postarea pe pagina web a instituției organizatoare ( www.gradinita13tgv.ro)  a unei prezentări 

Power Point cu aspectele remarcabile din timpul derulării programului; 

• Organizarea unei expoziții de fotografii în incinta Grădiniței P.P. Nr.13, din timpul desfășurării 

proiectului. 

            La sfârsitul programului, grădinița va avea un  portofoliu  al  programului  ,,Grădinița de vară 

–  vacanța ca un curcubeu” cu documente și materiale specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gradinita13tgv.ro/
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Agenda zilei 

 

Data: 

28.06.2021 

 

Tema activității:  

Festivitatea de deschidere „Vacanţa ca un   curcubeu - Grădinița de vară!” 

 

Profesori responsabili:  CIOLAC  SIMONA / PODGOREANU  SIMONA 

Numărul copiilor participanți: 20 

Mijloace de realizare: Joc de cunoaștere: „Colorează-mi  lumea” 

                                      Realizarea bannerului cu titlul: „Vacanța ca un curcubeu - Grădinița de vară!” 

                                      Activități recreative: Joc  muzical – „Cearta  culorilor” 

                                                                      Jocuri  de  mișcare – „Paraşuta  curcubeu” 

Obiective: 

- relaționarea  cu  membrii grupului; 

- utilizarea diferitelor tehnici  în realizarea elementelor  decorative pentru finalizarea banner-ului; 

- dezvoltarea  motricităţii,  atenţiei  şi a orientării în spaţiu.   

Resurse umane: copii, cadre didactice. 

Resurse materiale: cartonașe  colorate, marker, boxă  muzicală, carton duplex,  elemente  decorative,  

lipici, acuarele, pensule, coli colorate, baloane, paraşuta curcubeu, mingi colorate, mascotă - jucărie 

de pluș. 

Descrierea activității: 

Activitatea debutează cu  un joc de cunoaștere: „Colorează-mi  lumea”. Având  în vedere  faptul că  la  

grădiniţa de  vară  participanţii  nu se cunosc,  propunem  acest  joc pentru a realiza  un  prim contact 

și o apropiere. Acest  joc  are drept  scop  aflarea  numelui  şi  culoarea preferată  a fiecărui 

participant. 

Pentru a înțelege cât mai bine cum se desfășoară   jocul, educatoarea le spune copiilor că prima dată 

se va prezenta ea, alegându-şi  un cartonaş  cu culoarea dorită, se va prezenta: „Numele meu este 

Simona  și îmi place  culoarea verde”,  apoi  îşi va scrie  numele pe el. Participanții sunt  așezați în 

cerc. Educatoarea  împarte  cartonaşe  colorate copiilor. Fiecare îşi ţine cartonaşul,  astfel încât acesta 

să poată fi vizualizat de către toți copiii.  Pe o melodie uşoară, cunoscută de toţi, educatoarea  
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întreabă CINE  ARE  CULOAREA ROȘU?  Copilul/copiii care şi-a/și-au ales culoarea  indicată, ridică 

cartonaşul şi se  prezintă! Se procedează la fel cu toți copiii. 

Pentru că este prima zi a proiectului, doamnele educatoare propun preșcolarilor realizarea unui banner 

cu titlul – „Vacanţa  ca un curcubeu - Grădinița de vară!”. Preșcolarii aplică acuarelă pe suprafața 

bannerului,  pictând  curcubeul şi cartea; urmând să decoreze bannerul cu elementele realizate: fluturi, 

flori, copaci, blocuri și avioane. 

Activitatea continuă  cu jocuri de mişcare  şi  jocuri muzicale  în curtea grădiniţei. Copiii  participă cu 

multă  plăcere  şi  voioşie la activităţile  de  joc propuse. 

La  finalul activităţii, fiecare copil primește  un balon colorat. 

Rezultate înregistrate: 

Preșcolarii s-au imprietenit, descoperind  numele  și  culoarea preferată  a  copiilor implicaţi, prin   

jocul de cunoaștere. Interacționând,  au realizat bannerul de deschidere, dovedind o bună colaborare.  

Jocul muzical și jocurile cu paraşuta au asigurat nevoia de mișcare pentru toată lumea. 

„Vacanţa ca un curcubeu - Gradiniţa de vară” constituind  un  mod  minunat şi  plăcut  de 

petrecere împreună  a  timpului de calitate.  

ANEXA 1 

Joc de cunoaştere: ,,Colorează-mi  lumea’’ 

Este un joc prin care copiii îi pot cunoaşte mai bine pe cei cu care se joacă, se distrează în timpul 

liber. Prin intermediul acestui joc, preşcolarii au ocazia să îşi descopere calităţile şi totodată să le 

aprecieze pe ale celor din jurul lor, dar să afle şi percepţia pe care o au ceilalţi despre ei. 

Pentru jocul  ,,Colorează-mi  lumea’’ este nevoie de cartonase colorate, marker.  

Copiii se aşază în cerc. Conducătorul jocului împarte cartonaşe, fiecare participant alegându-şi 

cartonaşul  cu  culoarea  preferată. Fiecare îşi ţine cartonaşul,  astfel încât să poată fi vizualizat de 

către colegi. Pe o melodie uşoară, cunoscută de toţi, conducatorul  jocului, întreabă CINE  ARE  

CULOAREA ROSU...etc?  Copilul / copiii care şi-a / și-au ales culoarea respectiva, ridică cartonaşul 

şi se  prezintă! Educatoarea scrie numele fiecărui copil, pe cartonaşul lui. Jocul continuă până la 

epuizarea culorilor. La fel ca în cazul altor jocuri educative, cu cât sunt mai mulţi copii implicaţi în 

joc cu atât distracţia va fi mai mare. 

Jocuri  de mișcare:„Paraşuta curcubeu” Cum se joacă - Materialul este întins, iar copiii trebuie să se 

prindă de el în jurul lui, formând un cerc.  

Variante  de joc propuse: 

Varianta1: Ne pitim sub paraşută - La start toţi copiii ridică paraşuta, apoi intră sub ea şi se aşează pe 

vine. 
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Varianta 2: Schimbă locul - Când conducatorul   jocului  va striga două  sau mai multe nume, copiii 

trebuie să alerge pe sub material să-şi schimbe locurile între ei. 

Varianta 3: Jucăria săltăreaţă - Deasupra materialului stă o mascotă sau mai multe jucării. Copiii vor 

arunca în sus mascota. 

- Dacă se duce pe jos, copilul care prinde primul mascota, câştigă. 

- Putem să coordonăm mascota asfel încât să nu o lăsăm să cadă în partea noastră. La cine cade 

mascota pe jos, pierde. 

Varianta 4: Paraşuta la petrecere aniversară - Sărbătoritul stă în mijlocul „paraşutei”, iar invitaţii îl 

învârtesc  cântând „La mulţi  ani!”. 
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Agenda zilei 

 

 

Data: 

29.06.2021 

Tema activității: 

,,Mămăruță cu buline, ne învață fapte bune”(reguli de comportare civilizată 

prin povești) 

 

 

 

Profesori responsabili: ȘTEFĂNESCU ALINA / HAU ADRIANA 

Numărul copiilor participanți: 20 

Mijloace de realizare: Povestea educatoarei – „Întâmplările lui Tomiță” (bunele maniere la copii) 

Obiective: 

- audierea cu atenție a poveștii; 

- cunoașterea normelor de comportare civilizată și înțelegerea necesității de a le folosi în societate; 

- formarea unor deprinderi de conduită morală, prin respectarea unor reguli de comportament, 

accesibile vârstei preșcolare. 

Resurse umane: copii, cadre didactice 

Resurse materiale: carte de povești, fișe de lucru, creioane colorate 

Descrierea activității: 

             Activitatea s-a desfășurat într-un cadru natural, în foișorul din curtea grădiniței. 

După ce a fost creată o atmosfera specifică lecturii, preșcolarii au audiat cu atenție, scurte povestiri 

din cartea ,,Întâmplările lui Tomiță”. Au fost evidențiate și argumentate atât comportamentele 

pozitive , cât și cele nepotrivite, prezentate în poveste.  

De asemenea, copiii au înțeles că dacă nu vor respecta regulile de comportare civilizată, vor deveni 

precum personajul negativ din poveste(ursulețul Tomiță), iar lipsa regulilor produce dezorganizare. 

Rezultate înregistrate: 

Preșcolarii au descoperit consecințele unor fapte și atitudini, însușindu-și comportamente, valori și 

atitudini sociale pozitive. 

Activitatea propusă a oferit numeroase situații de comportare civilizată/necivilizată a copiilor, aflați 

în contexte diferite. Preșcolarii au exemplificat cele doua tipuri de comportament, folosindu-se de 

experiența personală. 

În final, copiii au completat o fișă de lucru, având ca sarcina colorarea imaginii în care este redat un 

comportament civilizat. 
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Agenda zilei 

 

 

Data: 

30.06.2021 

Tema activității: 

,,Apus de soare  în savană” ( colaj, modelaj) 

 

Profesori responsabili:  DUMITRU  GABRIELA/BĂLAN  VERONICA 

Numărul copiilor participanți: 15 preşcolari 

Mijloace de realizare: Colaj, Modelaj 

 Obiective: 

         - să denumească culorile specifice apusului de soare ( portocaliu, roşu, galben); 

         - să modeleze prin mişcări circulare, translatorii şi de aplatizare ale palmelor faţă de planşetă; 

         - să  realizeze prin diferite tehnici de lucru (rupere, lipire, colaj, )  un tablou; 

Resurse umane:  preşcolarii, cadre didactice 

Resurse materiale:  plastilină, acuarele, bureţi, apă, vase pentru apă,  lipici, hârtie colorată, carton 

90/50 cm, cleşti rufe, minge, siluete de animale, carte de poveşti . 

Descrierea activității: 

       Activitatea debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ,  marcată prin: salut, rugăciune, 

prezenţă. Se va completa calendarul naturii cu imaginile potrivite.  Educatoarea le prezintă copiilor 

imagini care reprezintă apusul de soare.  Se poartă o discuţie despre apusul de soare în savană .        

Se anunţă tema activităţii, obiectivele activităţii, în termeni  accesibili copiilor,  precum şi modul de 

desfăşurare a activităţii.  

Se realizează  exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii:   

,,Mâinile sus , mâinile jos, 

Batem mâinile frumos,  

Mişcăm  degeţelele,  

Învârtim moriştile. 

                 După secvenţa de încălzire a mâinilor , copiii vor trece  la lucru .  Sala de grupă este 

împărţită  în trei, reprezentată prin trei măsuţe colorate(roşu, albastru, galben).  La măsuţa roşie  

preşcolarii vor rupe hârtia colorată( roşu, galben, portocaliu)  în fâşii.  Le vor lipi pe coala suport, 

pentru a realiza fondul.  Tabloul va fi completat prin aplicarea siluetelor animalelor care trăiesc în 

savană ( leu, girafă, hipopotam, elefant, etc) . 

La măsuţa galbenă preşcolarii vor aplica culoare pe foaia suport cu ajutorul  bureţilor ( roşu, galben, 

portocaliu), pentru a realiza fondul. Tabloul va fi completat prin aplicarea siluetelor animalelor care 

trăiesc în savană.  

La măsuţa albastră, copiii  vor realiza o machetă. Pe un carton de mărime 70/50 cm, ei vor lipi bucăţi 

de hârtie creponată de culoare (roşu, galben, portocaliu), care reprezintă fondul machetei.   

Pe siluete de animale( tigru, zebră) preşcolarii vor aplica dungi din plastilină, coama leului, bulinele 

girafei. Acestea vor fi prinse în cârlige de rufe şi aşezate în faţa cartonului, pentru a realiza macheta.  

Cu ajutorul metodei RAI am  apreciat lucrărille.   

La sfârşitul activităţii copiii vor asculta povestea ,, Prietenie în pantofi” de  Mirabela Les. 

Rezultate înregistrate: 

Toţi preşcolarii au rupt hârtia în fâşii, au lipit hârtia, au modelat, au pictat , au realizat macheta. 
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Agenda zilei 

Data: 

01.07.2021 

Tema activității: 

„Aurul dulce din stup” – cântece și jocuri 

 

Profesori responsabili: BARBU CARMEN-GEORGETA / BANU BIANCA-LAURA 

Numărul copiilor participanți: 17 

Mijloace de realizare: lectura educatoarei – „Povestea albinuței Maya”; 

exerciții cu material individual – „Ajută albinuța să ajungă la stup!”; 

joc muzical – „Un fermier”; activitate practică (lipire ) – „Albinuța”. 

Obiective: 

- audiază cu interes povestirea; 

- asociază numărul la cantitate; 

- execută mișcările sugerate de textul cântecului; 

- îmbină materialele puse la dispoziție pentru a realiza o albină. 

Resurse umane: preșcolari, cadre didactice 

Resurse materiale: imagini din poveste, jetoane cu cifre, jetoane cu albine, imagini ilustrate ale 

jocului muzical, lipici, hârtie colorată. 

Descrierea activității: 

Pentru început, copiii au ascultat „Povestea albinuței Maya”, urmărind imagini din poveste.  

Au purtat apoi scurte discuții pe baza textului audiat, au aflat informații noi despre mediul de viață al 

albinelor. 

În cadrul activității matematice, au extras jetoane cu cifre, au denumit cifra și au așezat în stup, tot 

atâtea albinuțe cât arăta cifra. 

Apoi, au audiat un cântec și au executat mișcările sugerate de versurile cântecului. 

  Au denumit apoi, materialele de pe măsuțe și au realizat, prin lipire și îmbinare, albina – 

jucărie de mână. 

 La final, au imitat zborul albinelor spre stup. 

 

Rezultate înregistrate: 

dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral și activizarea vocabularului; 

dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător și stimularea curiozității 

pentru investigarea acestuia. 

Toți preșcolarii au realizat căte o albină, cu care s-au jucat, atât la gradiniță, cât și acasă. 
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         Agenda zilei 

Data: 

02.07.2021 

Tema activității:  

„Natura veșnic verde”  

Profesori responsabili: LUPU GABRIELA IANINA / DRAGOMIR ANDREEA MARINA 

Numărul copiilor participanți: 10 

Mijloace de realizare: activitate artistico-plastică (pictură) 

Obiective: 

- să denumească materialele de lucru primite pentru realizarea lucrărilor; 

- să utilizeze elementele de limbal plastic - punctul, linia, pata - pentru a realiza tema dată; 

- să compună spaţiul plastic în mod original şi creativ. 

Resurse umane: cadre didactice, preşcolari 

Resurse materiale: foaie de hârtie lungă; pensule; acuarele; casetofon; CD cu muzică, pastă de 

săpun, folie alimentară, șevalet 

Descrierea activității: 

             Am căutat să îmbogăţim cunoştinţele copiilor cu diferite tehnici de decorare a suprafeţelor 

pentru o mai bună atractivitate a activităţilor artistico – plastice. Astfel, am folosit suporturi (șevalet, 

masă, folie alimentară, rolă hârtie), ustensile de lucru (pensule, degetele copiilor) şi materiale variate 

(pastă din săpun, amidon şi pudră de talc, acuarele). 

Activitatea debutează cu salutul şi prezentarea copiilor prin utilizarea strategiei de învăţare prin 

cooperare „Amestecă! Îngheaţă! Formează perechi!”. După ce s-au prezentat, are loc o discuţie 

despre anotimpul vara şi caracteristicile acestui anotimp. Copiii vorbesc despre vreme, fructe de vară, 

flori, insecte şi culorile verii.  

 Se anunţă apoi tema activităţii şi obiectivele. Copiii vor avea de realizat lucrări plastice (pe 

diferite suprafețe – masă, șevalet, folie alimentară, rolă hârtie) cu tema „Natura veșnic verde”. 

Fiecare copil își alege suprafața de lucru pe care vrea să picteze, folosind metode diverse.  

 La finalul activităţii, lucrările vor fi expuse la intrarea în grădiniţă. 

Rezultate înregistrate:  

              Preşcolarii au utilizat corect şi creativ elementele de limbaj plastic - linia, punctul, pata, în 

realizarea lucrărilor, atingând astfel obiectivele propuse.  Metodele folosite   au stimulat participarea 

activă, creativitatea, au dezvoltat un climat pozitiv de lucru, dând posibilitatea copiilor să se mişte 

liber, să-şi dezvolte abilităţi pentru munca în grup. 

Metoda „Music, colors and creativity” reprezintă o metodă specifică activităţilor de educaţie plastică, 

care presupune interacţinea participanţilor, comunicare, colaborare, predicţie şi multă creativitate. 

Materiale necesare: coală de hârtie lungă (5-10 m); pensule; acuarele; casetofon/calculator pentru 

rularea unei melodii. 

Etape: 

1. Anunțarea temei picturii; 

2. Fiecare participant își ocupă locul la   masa de lucru, ia o pensulă și alege o culoare; 

3. Fiecare participant realizează o pictură în dreptul său, cu tema indicată, pe fond muzical; 

4. La schimbarea fiecărei secvenţe melodice, participanții fac câte un pas la dreapta și din când în 

când   pot schimba culorile între ei; 

5.  Fiecare participant va continua desenul celuilalt, fără a-l strica. 
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Agenda zilei 

Data:  

05.07.2021 

Tema activității:  

„Apa - izvorul vieții ” 

 

Profesori responsabili: PITIȘ MARIANA IULIA / LUNGEANU CERASELA 

Numărul copiilor participanți: 20 

Mijloace de realizare: experiment, joc senzorial 

Obiective: 

- să precizeze cel puțin trei idei legate de rolul apei în viața omului, a plantelor și a animalelor; 

- să deducă prin experimentare directă circuitul apei în natură; 

- să formuleze enunțuri logice, utilizând termeni specifici temei abordate – sursă, vapori de apă, nor 

de ploaie. 

Resurse umane: educatoare, preșcolari. 

Resurse materiale: 

1. „Nor de ploaie în pahar” – experiment 

Pahare din sticlă transparentă, cu gura largă, spumă de ras, colorant alimentar, apă, pipetă. 

2. „Apă, culoare și magie” – sticle senzoriale 

Sticle din plastic, apă, glicerină, nisip, pietricele, mărgele colorate, pom-pom, colorant, sclipici. 

Descrierea activității: 

                           Activitatea a debutat pe fond muzical prin  Cântecul apei  

https://www.youtube.com/watch?v=KiVsc8RfI2U,  urmat de vizionarea unei prezentări PowerPoint 

ca suport pentru convorbirea despre sursa apei, importanța și benefiiciile acesteia în viața omului, a 

plantelor și a animalelor. 

În continuare, pentru a explora proprietățile “magice” ale apei, copiii au fost provocați să reproducă 

ploaia într-un pahar și să realizeze sticle senzoriale. 

1. „Nor de ploaie în pahar” – experiment 

Copiii au umplut cu apă ¾ din paharele transparente, au creat deasupra apei un nor din spuma de ras 

peste care au picurat, cu ajutorul pipetei, colorantul alimentar. Prin intermediul experimentului, au 

observat cât a durat până a început să “plouă”, prin care parte a paharului a trecut apa colorată mai 

repede (pe la marginile acestuia sau prin mijlocul “norului”) și au urmărit entuziasmați cursul colorat 

al apei de ploaie.  

2. „Apă, culoare și magie” – sticle senzoriale 

Copiii au introdus în sticlele din plastic materialele puse la dispoziție, le-au umplut cu apă și au 

adăugat glicerina, colorantul alimentar și sclipiciul. La îndemnul educatoarelor, au agitat și chiar au 

răsturnat sticlele, verbalizând cele observate. 

Rezultate înregistrate:  

Activitățile desfășurate au facilitat învățarea prin descoperire și învățarea bazată pe joc. În virtutea 

acestora, copiii au reacționat de manieră personală la ceea ce au văzut, au atins sau au simțit.  

Ideile valorificate au fost acestea: 

„Apa nu are gust, nu are miros, nu are culoare”. 

„Apa înseamnă viață.” 

„Apa este sângele albastru al pământului.” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiVsc8RfI2U
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Agenda zilei 

 

Profesori responsabili: MILEA RAMONA ELENA / PÎRVAN MICU IOANA 

Numărul copiilor participanți: 24 

Mijloace de realizare: decupare, asamblare, lipire 

Obiective: 

- denumesc materialele refolosibile necesare în realizarea unei anumite jucarii; 

-  utilizează corect instrumentele de lucru necesare în obtinerea unei jucarii simple; 

- îşi dezvoltă simțul practic, estetic, al responsabilității pentru protejarea și curățarea mediului 

înconjurător. 

Resurse umane: preşcolari, cadre didactice 

Resurse materiale: cutii din carton, paie din plastic, lipici, bilă din sticlă, coli colorate 

Descrierea activității: 

Pentru început, copiii au fost familiarizaţi cu termenul de reciclare, au urmărit filmuleţe educative în 

acest sens.  

Apoi, au descoperit materialele reciclabile de pe măsuţe, le-au denumit şi au intuit jucăriile ce pot fi 

confecţionate cu ajutorul acestora. 

La final, au probat jucăria, au desfăşurat miniconcursuri între ei. 

Rezultate înregistrate: 

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a problemelor legate de refolosirea 

deşeurilor,stimularea curiozităţii pentru investigarea şi găsirea soluţiilor practice de utilizare a 

acestora în mod creativ. 

 Toţi preşcolarii au îmbinat paiele pentru a obţine un joc tip labirit, cu care s-au jucat, atât la 

grădiniţă, cât şi acasă. 
 

Data: 

06.07.2021 

Tema activității: 

„Art attack - confecţionare jucării din materiale reciclabile” 
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Agenda zilei 

 

Data: 

07.07.2021 

Tema activității: 

,,O  poveste  dintr-o mie de poveşti,, 

 

Profesori responsabili: CRISTESCU CORINA FLORENTINA/ UNGUREANU ALINA ELENA 

Numărul copiilor participanți:12 

Mijloace de realizare:-lectura educatoarei 

Obiective: 

-consolidarea deprinderii de a asculta o poveste şi de a reţine momentele principale, respectând 

succesiunea acestora; 

-dezvoltarea competenţei de exprimare orală coerentă  şi corectă din punct de vedere fonetic, lexical 

şi gramatical; 

-consolidarea unor priceperi şi deprinderi de lucru(lipire, asamblare, practic-gospodăreşti). 

Resurse umane:copii, cadre didactice,  practicante 

Resurse materiale:  cartea ”Pete Motanul şi pizza perfectă”, acuarele, pensule, carioci, folie de 

plastic, carton colorat, lipici, floricele de porumb, covrigei, imagini decupate(castraveti murati, 

pepperoni, papaya), aluat de pizza, măsline,  ardei, pepperoni. 

Descrierea activității: 

           „Lectura ne ofera destinaţii unde putem merge, chiar dacă trebuie să rămânem acolo unde 

suntem”(Mason Cooley)  

            Activitatea a debutat cu o discuţie despre povesti,  personaje iar fiecare copil a descris ȋn 

câteva cuvinte personajul preferat. 

             Preşcolarii au ascultat cu atenţie povestea ”Pete Motanul şi pizza perfectă”, au precizat 

momentele principale ale poveştii cu ajutorul imaginilor,  folosindu-se de cuvinte şi expreşii din text, 

au identificat personajele şi elementele din poveste. 

             Pentru consolidarea cunoştinţelor  referitoare la conţinutul  poveştii,  copiii au pornit pe 

urmele lui Pete Motanul pentru a vizita centrele de lucru şi pentru a intui materialele puse la 

dispozitie. 

             La centrul „joc de rol”,  copiii au adaugat ingredientele(masline, pepperoni, ardei) peste aluat,  

preparând astfel,  pizza perfectă.  

             La „arta”, preşcolarii au pictat pe folie, după contur personajele şi elementele specifice 

poveştii.  

            La centrul”ştiinţă”, au realizat felii de pizza pe care au lipit diferite elemente din poveste 

(floricele de porumb, covrigei, imagini cu pepperoni şi papaya), unindu-le la final, creând astfel pizza 

perfectă.   

 Rezultate înregistrate:  

             Toti copiii au participat activ la realizarea tuturor activităţilor, iar la final s-au delectat cu 

„pizza perfectă” preparată  de ei. 
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Agenda zilei 

 

Data:  

08.07.2021 

Tema activității:  

„Vacanța ȋn mii de culori” (colaj metoda mind mapping) 

 

Profesori responsabili: SONEA GEANINA/ CĂPRARU ADINA 

Numărul copiilor participanți: 21 

Mijloace de realizare: convorbire,  metoda mind mapping 

Obiective: 

- reprezentarea grafică,  prin activitatea  practică, a ideilor copiilor, sub formă arborescentă, cu 

ramuri, radiale, care pornesc de la subiectul VACANȚEI ÎN MII DE CULORI, în mijlocul paginii 

albe (coala de carton); 

- exersarea abilităților practice de decupare, lipire, îmbinare corectă, logică a materialelor în harta 

minții; 

- participarea cu interes la activitatea propusă. 

Resurse umane: copii, educatoare, profesor psiholog, eleve practicante voluntare. 

Resurse materiale: demicarton, carioci, imagini colorate, creioane, foarfece, lipici 

Descrierea activității:  

           Copiii au descins în sala de grupă, unde li s-a anunțat tema zilei: VACANȚA ÎN MII DE 

CULORI, au intuit și observat materialele puse la dispoziție, au propus activități posibile cu aceste 

materiale: de colorat imagini de vară, din vacanță; de decupat imagini potrivite temei  și asamblat 

elemente componente colajului, pe culori: ROȘU - câmp cu maci, cireșe; GALBEN - soarele verii ce 

ne bronzează,  lanul de grâu copt;  ALBASTRU - cerul senin al verii pe care zboară avioanele ce ne 

duc în vacanță,  marea unde construim castele de nisip; VERDE - câmpul cu flori unde familia merge 

la picnic, parcul, locul în care  copiii înalță zmee, și peste toate flori colorate, lanuri de floarea-

soarelui  și cerul cu stele ... 

Folosind metoda  Mindmapping, fiecare copil a desenat, decupat și asamblat  materialul său, 

realizând astfel colajul propus. Mindmapping-ul, ca metoda este folosită pentru a obține informații 

într-o manieră logică, dar si creativa, folosind ambele emisfere ale creierului. 

Rezultate înregistrate: 

- copiii au realizat  harta  minții pornind de la subiectul unic VACANȚA ÎN MII DE CULORI;  

- copiii s-au bucurat de culorile vacanței, de participarea la activitatea propusă. 
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Agenda zilei 

 

Data:  

09. 07.2021 

Tema activității:  

”Curcubeul magic-povestea curcbeului” lectura educatoarei. 

 

Profesori responsabili: ȘTEFAN LOREDANA MARIANA/VLAD  OLESEA 

Numărul copiilor participanți: 18 

Mijloace de realizare: lectura educatoarei,  pictură prin amprentare, ȋnşirare, construcții prin 

îmbinare. 

Obiective: 

-audierea cu atenție a unui text; 

-aplicarea culoarilor  pe suprafața de lucru; 

-înșiruirea biluțelor pe sârmă jenilă respectând ordinea corectă a culorilor curcubeului; 

Resurse umane: 2 cadre didactice, o practicantă, copiii. 

Resurse materiale: curcubeu din material textil, cartea de povești, obiecte în culorile curcubeului, 

guașe, palete de culori, pahare, pensule, folie de plastic cu bule, cuburi, sârmă jenilă, biluțe colorate, 

plastilină, coli, cuburi, coli colorate. 

Descrierea activității: Tema activității de la acest atelier a fost „Curcubeul Magic”. Pentru a 

introduce pe copii în activitate am folosit la captarea atenției un curcubeu din material textil. Am 

lecturat „Povestea Curcubeului”, în care copiii au descoperit semnificația culorilor acestuia. Mai 

departe am transpus aceste cunoștințe prin realizarea sarcinilor de lucru de la centrele de activitate 

(artă, construcții, manipulative). La centrul Artă, copiii au obținut un curcubeu folosind tehnica 

amprentării și fuzionării culorilor, cu ajutorul unei folii de plastic cu bule de aer. În cadrul centrului 

Manipulative, preșcolarii au selectat sârma jenilă poziționând-o în arcade de semicerc, respectând 

ordinea corectă a dispunerii culorilor în curcubeu. Pe fiecare bucată de sârmă aceștia au înșiruit 

mărgeluțe în culorile respective. La centrul Construcții cei mici  au îmbinat piese prin alăturare 

respectând ordinea corectă a culorilor curcubeului.  Activitatea s-a încheiat prin desfășurarea unui joc 

de atenție “Vânătoarea de culori” în care copiii au avut ca sarcină găsirea unor obiecte colorate în 

culorile curcubeului. La sfârșitul activității copii au evaluat produsele colegilor și și-au evaluat 

lucrările. 

Rezultate înregistrate: 

Cunoașterea   ordinii   corecte a culorilor curcubeului și a semnificației acestora; 

Picturi obținute prin tehnica fuzionării și a amprentării; 

Curcubee din sârmă jenilă; 

Construcții obținute din îmbinarea prin alăturare folosind cuburi colorate în culorile curcubeului; 
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