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Nr. 

crt. 

Ziua 

/data 
Denumirea activităţii/ 

TEMA 

Obiective urmărite Tipul 

 activităţii 

Responsabili  
Locul 

desfăşurării 

Evaluarea 

activităţii 

1. Luni „Să ştii mai multe, să fii 

mai bun!” la Centrul 

Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa 

– ateliere de încondeiat 

ouă; 

– ateliere pictură icoane 

pe sticlă; 

– atelier de cusături; 

– atelier modelaj.  

 

 să cunoască meşteşugurile 

tradiţionale; 

 să descopere frumuseţile 

artei populare româneşti; 

 dezvoltarea  și stimularea 

creativităţii preșcolarilor. 
 

 

Activitate 

practică; 

Educatoarea, 

Dragomir Ruxanda 

Mădălina 

Bibliotecar, 

Barbu 

 Georgiana Cateluța 
 

Meșteri populari 

Centrul 

Judeţean de 

Cultură 

Dâmboviţa 

 

 
Fotografii 

2. Marți Floricelele Vesele și  

f l or i l e  de  primăvara” 

,,Să  ocrotim natura” 

– acţiune de 

ecologizare la marginea 

pădurii; 

 să manifeste atitudini 

ecologice responsabile prin 

exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului, 

aplicând cunoştinţele însuşite; 

 să înţeleagă cauzalităţile 

unor fenomene, schimbările 

şi transformările din  

mediul înconjurător. 

Activitate 

practic – 

gospodăre 

ască-adunăm 

gunoaie; 

Educatoarea, 

Dragomir Ruxanda 

Mădălina 

 
Bibliotecar, 

Barbu 

 Georgiana Cateluţa  

Părinți 

Pădurea din 

apropierea 

grădiniței 

„Numește 
floarea”-Joc 

didactic 
Fotografii 

3. Miercuri „Datini şi decoraţiuni 

pascale” 

 

 promovarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor de Paşti; 

 cunoaşterea semnificaţiei 

sărbătorilor pascale; 

 aplicarea criteriilor estetice şi 

morale în 

 aprecierea lucrărilor; 

 realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

 dezvoltarea abilităţilor de lucru 

în echipă; 

- realizarea de expoziţii; 

 Prof.înv. preşc., 

Dragomir Ruxanda 

Mădălina 

 
Căminul 

Cultural 

Raciu 

 
 

 
Fotografii 
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  Vizionarea unor 

 prezentări în format 

electronic. 

Micul creștin. 

Atelier de creaţie a unor 

produse pentru Paşti. 

Desene cu tema 

,,Simboluri Pascale”  

Încondeiere de ouă. 

 

 aplicarea criteriilor estetice 

 şi morale în aprecierea 

lucrărilor; 

 realizarea de creaţii artistice 

reflectând tema; 

 dezvoltarea abilităţilor 

de lucru în echipă; 

 realizarea de expoziţii; 

 

Atelier 

de creaţie 

Activitate în 

echipă 

Activitate în 

parteneriat cu 

Căminul 

Cultural Raciu 

 

Referent cultural, 

Dumitru 

Tatiana Daniela 

  

Produse finite 

(desene, 

 icoane, 

ouă 

 încondeiate) 

 

Expoziţie 

 
 

4. Joi ,,Pășim în Lumea 

Teatrului !” 

„Inimă rece” – piesă 

de teatru - Regia: Lică 

Gherghilescu 

☺ să vizioneze piesa de teatru 

şi să conştientizeze 

exprimarea esteticului şi 

nevoia de frumos; 

☺ să conștientizeze 

importanța petrecerii 

timpului liber în stil 

util și plăcut. 

Vizionare 

piesă de 

teatru 

Educatoarea, 

Dragomir Ruxanda 

Mădălina 

Părinți 

Bibliotecar, 

Barbu 

Georgiana Cateluţa 

Tony 

Bulandra 

Fotografii 

5. Vineri ,,Curcubeul emoţiilor” 

Parteneriat 

inter–judeţean 

☺ Să recunoască și să exprime 

emoțiile proprii sau ale altor 

persoane, realizând corelații 

între cauze și 

comportamente; 

☺ Să manifeste empatie și 

abilități de relaționare 

socială prin interacțiune 

pozitivă cu cei din jur 

(copii/adulți); 

☺ Să manifeste atitudini de 

acceptare a diversităţii și de 

valorizare a fiecărui 

membru a unui 

grup 

Moment 

artistic 
 

 

Educatoarea, 

Dragomir Ruxanda 

Mădălina 

Bibliotecar, 

Barbu 

Georgiana Cateluţa 

Director, 

Mariana Leafu 

Grădiniţa 

nr.16 

Târgovişte 

Fotografii 
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