PROGRAM ACTIVITĂŢI ,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
GRUPA MIJLOCIE „FLORILOR” STEP BY STEP
26.03.2018 – 30.03.2018
Obiective urmărite

Nr
crt

Ziua
/data

Denumirea
activităţii

1.

Luni
26.03.
2018

Mici ecologişti - Ecologizarea spaţiului
verde, realizarea unui
„Plantăm
mediu ecologic care să
panseluțe”
contribuie la formarea
deprinderilor de viaţă
sănătoasă ştiind că sănătatea
omului depinde de sănătatea
mediului.

2.

Marţi
27.03.
2018

Tipul activității

EDUCAŢIE
ECOLOGICĂ

Responsabil

Toate cadrele
didactice din
unitate

Participanţi
/
Invitaţi
Locul
desfăşurării
Toți
preșcolarii,
cadrele
didactice,
părinții,
bunicii,
membrii
comunității

Plecăm în
drumeţie

-Inţelegerea cauzalităţii unor
fenomene, schimbărilor şi
transformărilor din natură.

Vizită în
împrejurimile
grădiniţei

Educatoarele
grupei

Spaţiul
verde din
curtea
grădiniţei

Vizionare
piesă
teatru
„Hansel
Gretel”

- Încurajarea şi dezvoltarea
de capacităţilor artistice ale
- copiilor; descoperirea şi
aptitudinilor
și cultivarea
artistice

EDUCAŢIE
CULTURALARTISTICĂ

Toate cadrele
didactice din
unitate

Toți
preșcolarii,
cadrele
didactice,
părinții.

1

Evaluarea
activităţii

Diplome

Fotografii
Proces-verbal

Album foto

Fotografii

Teatrul Tony
Bulandra

3.

4.

Miercuri
28.03
2018

Joi
29.03

„Personajul
preferat”
-desen

Consolidarea unor
deprinderi plastice ale
copiilor;
- Cultivarea şi dezvoltarea
creativităţii.

EDUCAŢIE
CULTURALARTISTICĂ

Educatoarele
grupei

Vizită la azilul
de bătrâni
„Catedrala
Eroilor”

- Educarea sensibilității
copiilor prin implicarea lor
în acțiuni caritabile, venite
în sprijinul semenilor.

ACTIVITATE DE
VOLUNTARIAT
ÎN CADRUL SNAC

Cadrele didactice
de la grupele
mijlocii şi mari

Târgul de
Paște
- confecționăm
suporturi
pentru ouă

- Consolidarea unor
deprinderi plastice şi
practice ale copiilor
- Cultivarea şi dezvoltarea
creativităţii artistice.

ACTIVITATE
PRACTICĂ

Vizită la
Fabrica de

-Să dovedească un
comportament atent,

EDUCAŢIE
ANTEPRE-

2

Preșcolarii
grupei

Grupa
Proces-verbal
mijlocie
Fotografii
„Florilor”
Grupa mare
„Albinuțele”

Toate cadrele didac- Toți
tice din unitate
preșcolarii,
cadrele
didactice,

Toate cadrele
didactice din

Fotografii

Toți
preșcolarii,

Produsele
activităţii

Fotografii
Proces verbal

2018

5.

Vineri
30.03.
2018

NORIALĂ

pufarine
Chiţulescu

civilizat pe parcursul vizitei
la fabrică;
- Observarea procesului de
fabricare al unui produs

unitate

”Micii
cofetari”

să lucreze îngrijit;
-să respecte etapele de
lucru;
-să facă ordine la măsuța
unde a lucrat.

ACTIVITATE
PRACTICĂ

Educatoarele
grupei

Toți
preșcolarii

Album foto
Proces verbal
Diplome

Vizită la
Biserica Sf.
Nifon

-Să dovedească un
comportament atent,
civilizat pe parcursul vizitei
la biserică;

EDUCAŢIE
PENTRU
SOCIETATE

Cadrele didactice
din unitate

Toți
preșcolarii

Fotografii
Proces verbal

„Încondeiem
ouă”activitate
practică

- Încurajarea şi dezvoltarea
capacităţilor artistice ale
copiilor; descoperirea şi
cultivarea
aptitudinilor
artistice

ACTIVITATE
PRACTICĂ

Cadrele didactice
de la grupă

Toţi
preşcolarii

Album foto
Diplome

EDUCATOARE : IONESCU ANA-MARIA

3

cadrele
didactice,
părinții,
bunicii,
membrii
comunității

4

