GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RACIU
AVIZAT,

GRUPA ,,BUBURUELOR” – NIVEL II

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii

1.

,,Comoara
din
bibliotecă”

2.

Tema



Vizită la biblioteca
Raciu

,,O carte supărată”prezentare PowerPoint
 ,,IN LUMEA POVEȘTILOR”
Vizionarea unor povești în
format electronic.

„O minte Jocuri team building indoor și outdoor
sănătoasa

într-un corp
EȚEAUA
sănătos”
 MICII GRĂDINARI
 SĂ DUCEM BALONUL
 LA ŢINTĂ
 MATEMATICĂ CU
BALOANE CU APĂ

Director: ISARI IONUȚ

Obiective urmărite

Tipul
activităţii

Respon
sabil

Partici
panţi/
Invitaţi

Termen

 Cunoaşterea de către copii a
rolului bibliotecii şi formarea unei
atitudini de responsabilitate și
respect față de carte;

Dezvolt
area imaginației și abilităților de
comunicare a creativității și
expresivității limbjului oral;

Dezvolt
area creativității estetice prin
activitățile de aplicație ș i activitățile
artisice

Activitate
practică;
Audiții
muzicale;
Puzzle-uri
cu
personaje
din
povești;
Fiș e de
colorat
cu eroi din
poveș ti;
Joc didactic
”Povești
amestecate”
Dramatizare
a unor
povești;

 dezvoltarea abilităţilor sociopersonale: îmbunătăţirea
spiritului de echipă,
îmbunătăţirea relaţiilor sociale,
dezvoltarea competenţelor de
conducere, etc.
 dezvoltarea abilităţilor de
management: organizare,
coordonare, evaluare, atât a celor

Jocuri team Prof.înv. Preșcolarii Marti
building
preşc.,
Nivel I-II 19
R
indoor
Dragomir
aprilie
și outdoor Ruxanda
Mădălina
Fidel
Maria
Bibl.
Barbu

Prof.înv.p Preșcolarii
reşc.,
Părinţi
Dragomir
Ruxanda
Mădălina
Bibl.
Barbu
Georgiana

Luni
18
aprilie

Evaluarea
activităţii
Album foto
Observarea
comportamentului
elevilor
Analiza,
modului de
Exprimare
Creațiile
preș colarilor
:”O lume
minunata!”c
olaje cu
peronaje in
povesti;
Expozitie de
desene și
albume cu
persnaje din
povești;
Fotografii
Observarea
comportamentului
elevilor
Recompense

 JOC DE ÎNCHEIERE PE
GRUPĂ
3.

4.

„Paştele-  Vizionarea unor prezentări în
sărbătoarea format electronic.
Luminii”  Micul creștin.
 Atelier de creaţie a unor produse
pentru Paşti.
 Desene
cu tema ,,Simboluri
Pascale” .

Încondeiere de ouă.

„Dăruind
devii mai
bun!”

5.
„În
aşteptarea
Iepuraşului”







Fii voluntar în comunitatea ta!
Ajută și tu!
Implică-te și tu !
Dăruiește un zâmbet!
Un dar pentru fiecare

 ,,Paștele la români”- Recital de
poezii şi cântece bisericeşti
 „La Paşti” de George Topârceanu dramatizare
 „Oul năzdravan”-jocuri distractive
 „Recompense dulci de la Iepuraş
pentru Buburuze”

care o aplică, cât şi elevilor.

Georgiana

Prof.înv. Preșcolarii
 promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor Atelier
de Paşti;
de creaţie preşc.,
Părinţii
 cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor Activitate Dragomir
pascale;
în echipă Ruxanda
 aplicarea criteriilor estetice şi morale Activitate Mădălina
Bibl.
în
în
Barbu
 aprecierea lucrărilor;
parteneriat Georgiana
 realizarea de creaţii artistice
cu
reflectând tema;
biblioteca
 dezvoltarea abilităţilor de lucru în
echipă;
 realizarea de expoziţii;

Activitate Prof.înv. Preșcolarii
preşc.,
ã faci ceva pentru celãlalt fãrã sã
de
Părinţii
Dragomir
aştepţi în schimb o platã;
voluntariat

Eduație Ruxanda
Mădălina
ormarea unor atitudini moral- civice
moral
Bibl.
pozitive fața de persoanele aflate în
civică
Barbu
nevoi;
Activitate Georgiana
 educarea unor virtuţi creştine şi
în echipă
cultivarea comportamentului moralreligios (să-ţi iubeşti aproapele, să
faci fapte bune, să fii cinstit, modest,
generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe
sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu);
Recital de Prof.înv. Preșcolarii
 promovarea tradiţiilor şi
poezii şi
Părinţii
obiceiurilor de Paşti;
preşc.,
cântece Dragomir Comunitatea
 cunoaşterea semnificaţiei
bisericeşti
Locală
sărbătorilor pascale;
Ruxanda
Dramatizare
Director
 aplicarea criteriilor estetice şi
Mădălina
morale în
Bibl.
 aprecierea lucrărilor;
Barbu
 realizarea de creaţii artistice
Georgian
reflectând tema;
a
 dezvoltarea abilităţilor de lucru în
echipă;

ealizarea de expoziţii;

Miercuri Produse finite
20
(desene,
aprilie icoane, ouă
încondeiate)
Expoziţie
Fotografii
Premii

Joi s
21
aprilie
f

Donarea
unor obiecte
Observarea
comportamentului
elevilor

Vineri
22aprilie

Fotografii
Premii

r

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR DRAGOMIR RUXANDA MĂDĂLINA

