GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RACIU
GRUPA MIJLOCIE
AN ŞCOLAR 2018-2019

,,ALBINUȚELE SE JOACA ALTFEL…..’’
Nr

DENUMIREA
ACTIVITATII

crt

Data
si ziua

1

15.04.
2019

„Piknic cu prieteni
noi”

OBIECTIVE
URMARITE

FORMA DE
REALIZARE

Formarea
unor Activitate în
deprinderi
si
bune aer liber
practici de relationare si
comunicare
intre
prescolari, parinti si
educatoare.
Dezvoltarea unor
atitudini pozitive fata
de problemele
educative ale
prescolarilor, dar si
eliminarea
discriminarilor de orice
natura

RESPONSABILI

COLABORATOR
I

Stroe Roxana

Parinti

Oprea Elena

Prof. Elena
Oprea

EVALUARE

Fotografii

IMPACT

Socializare

Observarea
Comunicare
comportamen
tului copiilor Legarea unor
noi prietenii
Formarea unei
atitudini
pozitive faţă de
natură prin
realizarea unor
activităţi de
educaţie
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ecologică.
2

16.04.
2019

JOB SHADOW
DAY
„Micii artiști”

3

17.04.
2019

EDUCATIE
ARTISTIC0PLASTICĂ
Atelierul
ˮIEPURAȘUL DE
PAȘTE„

4.

18.04.
2019

EDUCATIE
CULTURALĂ
VIZIONARE
SPECTACOL DE
TEATRU, SALA
TONY BULANDRA

Familiarizarea copiilor
cu Centrul After Scool,
ca instituție,
cunoașterea
specificului, a rolului
acestuia, prin joc,
comunicare și activități
artistico-practice;

vizita la
centrul ,,After
School” Raciu

Stroe Roxana

Parinti

Dumitru
Maria

Profesor ,,After
School”
Dumitru Maria

Fotografii

- dezvoltarea
competentelor
artistico-plastice;
- valorificarea
potenţialului
preşcolarilor;
- dezvoltarea spiritului
de
echipă;

Participarea la
Concursul
Național

Stroe Roxana

Parinti

CD
POZE

- exersarea capacității de
receptare și înțelegere a
mesajelor transmise în
cadrul spectacolului
vizionat;

Vizionare piesă
de teatru

- dezvoltarea abilității
de a interpreta pasajele
preferate din spectacol

CD

„ Iepurașul de
Paște”

Dobandirea
unor cunostinte
referitoare la
caracteristicile
anumitor
meserii

Lărgirea
orizontului de
cunoaștere a
preșcolarilor
Consolidarea
unor deprinderi
practice ale
copiilor

Stroe Roxana

Părinți
Actori Teatrul
„Tony
Bulandra”

Fotografii

Prevenirea
dificultatilor de
Obervarea
invatare a
comportamen copiilortului Copiilor intelegerea
textului
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- 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;
5

19.04.
2019

EDUCAȚIE
RUTIERĂ
Ştim să circulăm
corect ?
Senior+junior =
Echipă- părinţii mă
însoţesc şi lucruri
interesante realizez!

"Regulile şi semnele de
circulaţie"
Jocuri:
“Circulăm respectând
semnele de circulaţie”,

"Micul şofer/pieton"
- confecţionarea
semnelor de circulaţie

- să recunoască Stroe Roxana Activitate în
regulile şi
parteneriat cu
semnele de
familia
circulaţie;
- să
confecţioneze
semnele de
circulaţie;
- să
conştientizeze
pericolele care
pot surveni în
urma
nerespectării
regulilor de
circulaţie.

Fotografii

Respectarea
regurilor de
Observarea
comportament
Comportament în stațiu public
ului
Respectarea și
preşcolarilor
însușirea
regurilor de
Expoziţie
circulație.
Analiza
răspunsurilor

