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,,ŞCOALA ALTFEL” – 15-19 APRILIE 2019
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
G.P.N. CEPLENITA
Ed. Asaftei Maria
Ed. Alexa Olga
Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii
“O minte sănătoasă
într-un corp
sănătos”

Obiective urmărite

Tipul activitatii

Responsabil

- formarea şi cultivarea interesului
pentru problematica sănătăţii;
- cunoaşterea organismului uman şi
a funcţiilor vitale, precum şi a unor
norme de comportament pentru
asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individuală şi colectivă;
- cunoaşterea noţiunilor legate de
sănătate şi boală în vederea
dezvoltării armonioase a
organismului;
- formarea deprinderilor de
alimentaţie raţională şi de
desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
- dezvoltarea capacităţii de utilizare
a normelor igienico-sanitare prin
corectarea deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte.

-activitate de
educaţie pentru
sănătate şi stil
de viaţă sănătos,

Educatoarele:
Alexa Olga
Asaftei Maria

DOS
“Micii sanitari’’
Joc de rol ,,De-a
doctorul’’

Participanţi/
Invitaţi
Grupa
mijlocie
Grupa
mare
Reprezentant
al
dispensarului

Termen

Evaluarea activităţii

15.04.
2019

Album foto
Fişele de lucru
,,Micii sanitari’’

2.

3

4.

.

“În lumea
basmelor”

-familiarizarea preşcolarilor cu
sălile de clasă şi mediul educaţional
specific învăţământului primar;
- formarea şi cultivarea interesului
pentru poveşti şi basme;
- formarea şi cultivarea interesului
de a reproduce expresii din texte;
- dezvoltarea capacităţii de
utilizare a foarfecelor ,de a decupa
pe contur şi de a asambla toate
părţile componente ale măştilor.

DLC –
recunoaşterea
unor personaje
din poveştile
îndrăgite de
preşcolari şi
şcolari;
- dramatizări;
ARTĂ – măşti –
personaje
îndrăgite

Mâini dibace
“Paştele la români”

-dezvoltarea interesului faţă de
traditiile românilor;
-cunoaşterea de către elevi a
însemnătăţii sărbătorii Pascale;
- să dobândească cunoştinţe noi;
-dezvoltarea muncii în echipă;
-realizarea de picturi, desene, ouă
încondeiate.

-activitate
culturalătradiţii si
obiceiuri la
români
DLC – lectura
educatoarei
-activitate de
educaţie plastică
-ateliere de
lucru
Prezentare PPT

Educaţie ecologică
“Natura prietena
noastră ! ”

dezvoltarea
capacităţii
de
explorare şi investigare a mediului
înconjurător folosind instrumente şi
procedee adecvate;
- dezvoltarea unor atitudini,
comportamente
favorabile
ameliorării relaţiilor dintre om şi
mediu;
-cultivarea capacităţii de cooperare

Drumeţie

Educatoarele:
Asaftei Maria
Alexa Olga

Educatoarele:
Asaftei Maria
Alexa Olga

Educatoarele:
Asaftei Maria
Alexa Olga

Grupa
mijlocie
Grupa
mare

Grupa
mijlocie
Grupa
mare

Grupa
mijlocie
Grupa
mare

16.04.
2019

Fotografii
Expoziţie cu
lucrările copiilor

17.04.
2019

Fotografii
Expoziţie cu
lucrările copiilor

18.04.
2019

Fotografii

în scopul protejării mediului.
5.

Sport si sănătate
“Întreceri sportive”
Activitate artistică
“Cel mai talentat
interpret”

-dezvoltarea armonioasă a
copilului;
- intonarea artistică a cântecelor
pentru copii;
-improvizare spontană, liberă a
scurte motive sincretice: text
onomatopeic+melodie, text
onomatopeic+mişcare, text
onomatopeic+ melodie+mişcare.

-activitate
sportiva
DPM - întreceri
sportive, ştafetă,
alergare,sărituri
în adâncime,
înălţime,
dansuri
populare;
DEC - concurs
muzical între
grupe

Educatoarele:
Asaftei Maria
Alexa Olga

Grupa
mijlocie
Grupa
mare

19.04.
2019

Fotografii
Premii

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR ,, SCOALA ALTFEL”

15-19 APRILIE 2019

Gradinita Poiana Marului
Educatoare: Galben Carmen
Irofte Mariana
Obiectivele generale urmarite in aceasta perioada:
 Implicarea tuturor prescolarilor in activitati care sa corespunda intereselor si preocuparilor acestora in contexte nonformale.
 Punerea in valoare a talentelor si capacitatilor acestora in diferite domenii.
LUNI: 15.04.2019
”CE MANCAM CA SA FIM SANATOSI”.
Invitat – asistent medical.
 Medicul va vorbi despre importanta hranei sanatoase, despre evitarea excesului de dulciuri, cipsuri, bauturi acidulate, despre
efectul nociv asupra dintilor si totodata, despre igiena dintilor.
 Copiii vor da exemple de fructe sanatoase precum si importanta vitaminelor pe care acestia le primesc prin consumul de fructe
si legume.
 Exercitiu practic al modului corect in care se realizeazacuratareadintilor.
Activitate practica: ”Salata de fructe”.
 Copiii supravegheati de educatoare vor prepara o salata de fructe pe care o vor manca la sfarsitulactivitatii.
 Copiilor li se va solicita sa dea exemple de alimente sanatoase la fiecare categorie:
- Lactate
- Fructe
- Legume

- Carne
- Fainoase
 Sa prezinte fructele aduse spre a fi preparate.
 Sa enumere etapele realizarii salatei de fructe:
- Spalare
- Taiere
- Amestecare
- Servire
 Sa realizeze efectiv salata, respectand etapele.
MARTI: 16.04.2019
”MICII EXPLORATORI”
Invitati: Parintii.
 Copiii insotiti de cadrele didactice si de catreparinti, vor face o excursie pe dealul Catalina.
 Obiective:
- Familiarizarea cu vestigiile istorice specifice zonei.
- Sa respecte regulile de comportament intr-o excursie.
- Sa comunice impresiile.
MIERCURI: 17.04.2019
”SANATATE PENTRU TRUP SI SUFLET”
Invitat: Parintele paroh
 In vizita la biserica (sanatate pentru suflet):
 Copiii insotiti de catreparinti si educator, vor merge la biserica din sat. Parintele va vorbi despre semnificatia Postului Pastelui
si despre Sarbatorile Pascale, dupa care va impartasi copiii.
Concurs ”Micii campioni” (sanatate pentru trup)
 Copiii vor fi antrenati in jocuri precum:
- Jocuri de miscare
- Jocuri distractive






- Jocuri muzicale
Copiii vor trebui sa respecte regulile de conduita, sa execute comenzile.
Sa parcurga traseul aplicat trecand prin toate etapele.
Sa manifeste spirit de colegialitate, dar si de competitie.
Fiecare copil va fi recompensat la sfarsitulactivitatii cu cate o diploma de campion.

JOI: 18.04.2019
”IATA CE POT FACE MANUTELE DIBACE”
Invitati: Mamele
 Copiii vor trebui sa confectioneze o felicitare, sa incondeieze un ou, cu materialele puse la dispozitie.
 Obiective:
- Stimularea interesului copiilor pentru frumos.
- Dezvoltarea simtului estetic, al formei si culorii.
VINERI: 19.04.2019
”MICII GOSPODARI”
Invitati: Mamele
”Gospodarii in gradina”
 Copiii vor iesi in curtea gradinitei si o vor infrumuseta, curata si vor planta seminte, pentru a invata etapele de realizare a
acestei activitati.
 Obiective:
- Sa enumere etapele plantarii semintelor.
- Cultivarea unor sentimente pozitive fata de natura.
- Stimularea curiozitatii.
- Dezvoltarea cappacitatii de realizare a unei lucrari practice.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL - BUHALNIȚA
EDUCATOARE: MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU MARIA
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
”ȘCOALA ALTFEL” 15-19 APRILIE 2019

Nr. Ziua / Data
crt

Grupa

Intervalul Tema
orar
activității

Loc de
desfășurare

Total
ore

Profesori
coordonatori

Colaboratori

1

Luni 15 aprilie

Maremijliocie

8.30-12.30

Grădiniţa
Buhalniţa

4

MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU
MARIA

Părinți

2

Marţi 16aprilie

Maremijliocie

8.30-12.30

Concurs:
-cel mai bun
recitator
-sportiv
-desen pe asfalt
Excursie:
-Spectacol
Teatrul
Luceafărul
-Muzeul de
ştiinţă

Iaşi

4

MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU
MARIA

3

Miercuri 17aprilie

Maremijliocie

8.30-12.30

Prietenii noştri
-formarea unei
atitudini
responsabile
prin exersarea
unor
depinderi de

Grădiniţa
Buhalniţa

4

MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU
MARIA

Părinți

4

Joi 18 - aprilie

Maremijliocie

8.30-12.30

5

Vineri 19aprilie

Maremijliocie

8.30-12.30

îngrijire
şi active a
mediului
Floricele
colorate în
buchete adunate
-drumeţii în
pădurea
Cătălina
Teatrul de
păpuşi.
-vizionarea unei
spectacol de
teatru

Pădurea
Cătălina

4

MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU
MARIA

Grădiniţa
Buhalniţa

4

MITREA MARIA
NĂSTRUȘNICU
MARIA

teatrul
Aschiuta

Consilier educativ,
Pintilie Beatrice Loredana

Director,
Prof.Galben Diana Loredana

