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Programul urmăreşte implicarea tuturor preşcolarilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimularea
participării lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

Scopul proiectului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!,, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul
cooperării, nivelul comunicării verbale, şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:

- procesul de învăţare prin joc;
- participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
- organizarea adecvat a ambientului educativ;
- flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
- stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Proiectul nostru îşi propune:
- activităţi de educare informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
- crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
- implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
- crearea unei activităţi compensatorii şi recompensatorii, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru

participrea la activităţile extraşcolare;
- activitaţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Obiective:
- antrenarea creativităţii şi a gândirii divergente în realizarea unor lucrări plastice şi practice;
- stimularea copiilor pe direcţia unor exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane şi descoperirea abilităţilor

empatice;
- sa manifeste interes pentru un stil de viata sănătos, antrenandu-se în activităţi practic-gospodarești plăcute, care să

dezvolte simţul practic și comunicarea;

-să cunoască efectele unei alimentații sănătoase asupra dezvoltarii lor armonioase
-să manifeste sentimente pozitive față de natură, față de mediul înconjurator;
-să participe, alături de părinți, la întretinerea și îngrijirea mediului apropiat;
-să-și dezvolte simțul estetic pentru frumosul din natură;



- cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie  şi siguranţă personală;
- cunoaşterea culorilor semaforului, semnificaţia zebrei.

Grupul ţintă: preşcolarii grădiniţei cu program normal Siliștea
Persoane implicate în proiect: educatoarele celor două grupe, părinţii, medicul de familie.

Nr.
Crt

Ziua /
Data

Denumirea
activității

Obiectivele urmărite Sarcinile vizate Tipul
activității

Participanți Locul
desfășu-

rării

Evaluare

1 LUNI
18.04.20

16
,, Minte
sănătoasă în
corp
sănătos”

-formarea şi cultivarea
interesului pentru
problematica sănătăţii;

- formarea şi consolidarea
deprinderilor de igienă, de
odihnă şi recreere

-Să manifeste interes pentru
un stil de viață sănătos,
antrenându-se  în activităţi
practic-gospodarești plăcute,
care să dezvolte simţul
practic și comunicararea;

-Să cunoască efectele unei
alimentații sănătoase asupra
dezvoltării lor armonioase

- discuții cu
medicul și/sau
asistentul social
cu privire la un
regim de viață
sănătos

activitati
practic-
gospodărești
-convorbiri

Copii
Educatoare

Sala de
grupă

Discuții
Fotografii
Stimulente
Salata de
crudități



2 MARȚI
19.04.20

16

”Micii
ecologiști”

-Să manifeste sentimente
pozitive față de natură, față
de mediul înconjurător;
-Să participe, alături de
părinți, la întreținerea și
îngrijirea mediului apropiat;
-Să-și dezvolte simțul estetic
pentru frumosul din natură

- activitate
gospodarească
”Facem curat în
poieniță” ș i creem
un cadrul prielnic
pentru picnic;

Colectare
materiale din
natură
-servire
mic-dejun în
aer liber si
curat

Copii
Părinți
Educatoare

În pădure

3 MIERC
URI

20.04.20
16

”Micii
cofetari”

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

Activitate
gospodărească
-observare
-acționare

Materiale:
Biscuiți,
ciocolată
cremă
Finetti,
șervețele,
șorțuri,
farfuriuțe de
unică
folosință,
cuțite de
unică
folosință

Copii
Părinți
Educatoare

În sala de
grupă

Album
foto;

4 JOI
21.04.20

16

,,Importan-
ța
sărbătorilor
pascale’’

- cunoaşterea şi respectarea
tradiției;
-să confecționeze felicitări,
coșulețe și alte ornamente

- lecturi din care
să reiasă
semnificaţia
Paştelui

- activitate în
colaborare cu
Școala Siliște

Copii
Educatoare
Învațătoare

Școala
Siliște

Expoziție
cu lucrări
Fotografii



pentru sărbătorile pascale -simboluri
pascale
-confecţionare de
felicitări, cosulețe
și alte ornamente

5 VINERI
22.04.20

16

,,Ne jucăm,
ne bucurăm”-
activitate
recreativă în
aer liber

-jocuri cunoscute
de copii
- jocuri cu
mingea:
Mingea prin tunel
Mingea călătoare
Ştafete cu
mingea
Elimină
adversarul
Aruncarea mingii
la ţintă
-şotronul
-la finalul
activităţii
particiupanţii vor
primi bomboane
sportive
( fructe)

Activitate
sportivă Copii

Educatoare
Curtea
grădiniței

Diplome
Fotografii


