
GRĂDINIŢA CU P.P. NR.17 TULCEA
Nr. 1380/01.10.2019

Aprobat în Ca din .........
PROGRAMUL NAȚIONAL

,,ȘCOALA ALTFEL”
21-25 octombrie 2019

PROIECTUL EDUCAŢIONAL “ÎNVĂŢĂM JUCÂNDU-NE”

MOTTO: ,,Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase” (Platon)

“Şcoala altfel“ reprezintă un program binevenit şi necesar atât cadrelor didactice, dar mai ales preşcolarilor. În contexte
nonformale preşcolarii şi cadrele didactice sunt mai relaxaţi, mai deschişi, mai receptivi. Timpul liber este folosit într-un mod mai
eficient, de aceea am propus pentru săptămâna “Şcoala altfel” un proiect la nivelul grupelor de preşcolari, intitulat “Învăţăm jucându-
ne’’ vizând în mod deosebit activităţi cu teme îndrăgite şi dorite de preşcolari, dar şi cu scop educativ în acelaşi timp.

În urma unei analize de nevoi, am hotărât să desfăşurăm diverse activităţi din diverse categorii (culturale, sportive, activităţi
de educaţie pentru sănătate şi stil sănătos de viaţă, educaţie ecologică, activităţi artistico-plastice) prin care să venim în întâmpinarea
dorinţelor preşcolarilor.

SCOPUL: Implicarea tuturor preşcolarilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor
diverse ale copiilor preşcolari, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora, în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul naţional şi stimularea participării copiilor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
1. Valorizarea abilităţilor sociale;
2. Valorizarea abilităţilor artistico-plastice ale copiilor;
3. Eficiența mişcării pentru organism;
4. Receptarea lumii sonore a muzicii,a teatrului;
5. Desfăşurarea unor activităţi într-un mediu sănătos .

OBIECTIVE GENERALE:
a. Conştientizarea de către educabili a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru lărgirea orizontului cunoaşterii;
b. Valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor dobândite de educabili în grădiniţă în cadrul unor activităţi extraşcolare;
c. Promovarea interdisciplinarităţii că mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată stimularea creativităţii educabililor;



d. Dezvoltarea spiritului de echipă;
e. Dezvoltarea competenţelor de comunicare;
f. Exersarea abilităţilor practice;
g. Colaborarea cu alţi parteneri educaţionali.

RESURSE:
UMANE: cele 8 grupe de preşcolari, 16 educatoare, îngrijitoare, părinţii copiilor.
MATERIALE: materiale didactice, videoproiectoare, CD-uri
FINANCIARE: aportul benevol al părinților pentru plata biletelor de intrare, a transportului, etc

PARTENERI:
Clubul Nemoland, ISU.Tulcea, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Şcoala ,,Alexandru Ciucurencu’’, Școala Gimnazială nr.12, Club Eco,
I.P.J. Tulcea, Patiseria,,Bunătăți de la Crăciun”, SC. Lidas SRL., Ansamblul ,,Odyssea”, Biblioteca Județeană ,,Panait Cerna”, părinţii
copiilor.

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII:
a. Desene ale copiilor;
b. Fotografii;
c. Lucrări practice;
d. Diplome;
e. Concursuri;
f. Expoziţii;
g. Costume
h. Poveşti puse în scenă
i. Stimulente

Echipa de coordonare a Programului Naţional ,,Şcoala altfel”
CERNENCU MARCELA – director

BĂICEANU MARINELA – coordonator proiecte şi programe educative
ȘOAVĂ GALINA – membru
LEFTER CLAUDIA—membru

DUMBRAVĂ ANASTASIA—reprezentant al părinților



TABEL NOMINAL
Componența grupelor și a cadrelor didactice

Nr.
crt.

Grupa Numele grupei Numele cadrului didactic

1. Mică LICURICII IORDACHE SIMONA

2. Mică VOINICII BARBU ELENA

ȘOAVĂ GALINA

3. Mijlocie BUBURUZELE COMANMARINELA

LEFTER CLAUDIA

4. Mijlocie PITICII CANAREICA ADINA

DENISOV MARIANA

5. Mijlocie ALBINUȚE NECHIFOR AURELIA

NICOLAE LAURA

6. Mare FLUTURAŞII IORDACHE GHERGHINA

CHISLITSCHI CORINA

7. Mare FURNICUȚELE BĂICEANU MARINELA

OLTEANU MARIA

8. Mare ALBINUȚELE DUMITRU DANIELA

BUTURUGĂ MARIA MAGDALENA



Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.17 Tulcea
An Şcolar 2019‐2020

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE – “Şcoala Altfel”
Grupa mică ” Voinicii ”

Responsabili: Prof.înv.preșc: Barbu Elena‐Iuliana / Prof. înv. preșc. Șoavă Galina
NR.
CRT

DENUMIREA
ACTIVITĂŢII

OBIECTIVE
URMĂRITE

TIPUL
ACTIVITĂŢII

PARTICIPANŢI TERMEN EVALUARE

1.  “ Voinicii sunt
campioni !”

‐formarea şi
dezvoltarea
deprinderilor motrice
de baza în cadrul
jocurilor sportive ;
‐dezvoltarea
armonioasă a
copilului prin
participarea la
activităţi sportive ;

‐activitate sportivă
întreceri sportive,
dansuri, fotbal,
gimnastică

Preşcolarii grupei

Doamnele educatoare

Luni
21.10.2019

Fotografii

Diplome

Medalii



2.  “Hai la
Nemoland să ne
jucăm ! ”

‐dezvoltarea
deprinderilor de a se
juca împreună şi de a
împărţi jucăriile cu
ceilalţi copiii .
‐ să participe cu
interes la activitatea
de joc şi să‐şi facă noi
prieteni ;

‐jocuri liber alese Preşcolarii grupei mici
“Voinicii ”

Doamnele educatoare

Marti
22.10.2019

Fotografii

Stimulente

3.  “Ne plimbăm și
învățăm,
pompierii îi
vizităm! ”

‐ să cunoască şi să
respecte regulile de
comportare civilizată;
‐ să observe şi să
denumească corect
utilajele folosite de
pompieri;
‐să participe cu drag
şi interes la
activităţile propuse în
cadrul vizitei;

‐vizită la Pompierii
Tulcea

Preșcolarii grupei

Doamnele educatoare
Doamna asistentă
medicală

Miercuri
23.10.2019

Fotografii

Diplome

Stimulente

4.  “Hai la salină să
ne jucăm cu
sarea !”

‐să cu noască şi să
respecte regulile de
comportare civilizată;
‐ să observe şi să
denumească corect
jucăriile folosite în
salină;
‐să participe cu drag
şi interes la

‐vizită la Clubeco,
S.C. Ecoland
Educațional SRL
Tulcea

Preşcolarii grupei

Doamnele educatoare

Joi
24.10.2019

Fotografii



activităţile propuse în
cadrul vizitei;

5.  “Regatul de
povești ”

‐să participe cu
interes şi plăcere în
cadrul jocurilor
distractiv recreative ;
‐ să dea dovadă de
fair‐play aşteptȃndu‐
şi rȃndul în cadrul
jocurilor păstrȃnd
astfel ordinea .

‐spectacol în
grădiniță de către
Teatrul ”Aleodor

Preşcolarii grupei

Educatoarele grupei

Vineri
25.10.2019 Fotografii

prof. înv. preșc. Barbu Elena ‐ Iuliana
prof. înv. preșc. Șoavă Galina



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE DIN CADRUL Avizat,
PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL Director,

21-25-octombrie 2019 prof.Cernencu Marcela

GRUPA MARE ,,FLUTURAŞII”
RESPONSABILI: prof. IORDACHE GHERGHINA

prof. CHISLITSCHI CORINA

Nr.
crt.

Denumirea
activitatii Obiective urmarite Tipul activitatii Participanti/

Invitati Termen Evaluarea
activitatii

1.

„Prieteni la
grădiniță,
prieteni la
școală!”

-Formarea unor reprezentări corecte despre
școală și activitatea de tip școlar;
-Însușirea de noi deprinderi prin activități
comune preșcolari-școlari;
-Întâlnirea unor foști colegi/prieteni de
grădiniță și reactualizarea unor evenimente
comune.

Vizită la
Școala Gimnazială nr.12

Tulcea

-educatoarele grupei;
-prescolari;
-învățătoare;
-școlari.

Luni,
21.10.2019

Fotografii.
Proces
verbal.
Parteneriat.



2.
”Preșcolari și
pompieri în
acțiune!”

-Cunoașterea locatiei ISU Delta Tulcea și a
specificului muncii personalului (pompierii);
-Conștientizarea pericolului jocului cu focul
sau cu substanțe inflamabile;
-Recunoașterea simbolurilor folosite in
domeniu, a nr. de urgență 112 și apelarea
acestuia în caz de nevoie, doar de către adulți.
-Transpunerea în imagini plastice, a
impresiilor acumulate în timpul vizitei.

Vizită la ISU Delta Tulcea

-educatoarele grupei;
-prescolari;
-părinţii;
-pompieri ISU Delta
Tulcea

Marți,
22.10.2019

Fotografii.
Proces
verbal.
Desene.

3.

“Salina
povestilor”
„Hai să ne
jucăm cu
sarea”!

- Dezvoltarea potențialului creativ individual
și de grup prin intermediul jocului cu sarea;
-Dezvoltarea motricității fine și a unor
deprinderi investigative elementare;
-Educarea unor atitudini pozitive față de
activitățile care presupun colaborare spontană
cu ceilalți copii.

Jocuri senzoriale în sare.

-educatoarele grupei;
-prescolari; Miercuri,

23.10.2019
Fotografii.
Parteneriat.

4. „Explorează,
gândește,
încearcă!”

- Dezvoltarea fizică , a aptitudinilor motorii
prin joc;
-Stimularea imaginației prin jocul în grup;
- Manifestarea bunei dispoziții și a fairplay-
ului in spațiul unui club de joacă;
-socializarea copiilor in diferite medii de joc.

Jocuri de mișcare, de
explorare, organizate la
clubul de joaca Nemo

Land

-educatoare;
-prescolari;
-părinți.

Joi
24.10.2019

Fotografii;

5.

”Regatul din
povești”

- Receptarea transpunerii în scenă a unor
conținuturi literare cunoscute, accesibile
vârstei preșcolare;
- Cunoașterea / respectarea regulilor de
comportare civilizată prin participarea la un
minispectacol de teatru de păpuși;
- Educarea dragostei față de creațiile
literare/povești accesibile vârstei preșcolare;
‐Receptarea mesajului transmis de conținutul
poveștii.

Teatru de păpuși

-prescolari;
-educatoare;
-actori
- părinți.

Vineri
25.10.2019

Fotografii;
Parteneriat.



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

“ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE” 21 -25 oct 2019

RESPONSABILI: EDUCATOARELE GRUPEI MARI ,,FURNICUŢELE’’- BĂICEANU MARINELA/OLTEANU MARIA
ELENA

Nr
.
crt
.

Denumirea
activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Participanţi/

Invitaţi Termen Evaluarea
activităţii

1. “În curând vom fi
școlari”

-să se familiarizeze cu instituția școlară și
cu activitățile desfășurate în școală;
-să participe alături de școlari la realizarea
unor lucrări practice colective.

Vizită la Școala
Gimnazială ”Al.
Ciucurencu”

-prescolari
-educatoare
-școlari

-învățătoare

Luni
21.10.20

19

-fotografii
-lucrări ale
copiilor

2.

,,Ne jucam la
salină”

,,În lumea
dansului grecesc”

-să desfăşoare activităţi recreative într-un
mediu sănătos;
-să - și dezvolte motricitatea fină a unor
deprinderi investigative elementare;

-să cunoască caracteristici specifice
dansului grecesc;
-să experimenteze mișcări simple de dans;

-vizită la salină

 Vizita membrilor
ansamblului ,,Odys
sea”

-preşcolari
-educatoare;

-membri ai
ansamblului

Marţi
22.10.20

19

-fotografii;
-desene ale
copiilor;



3.
,, Povestea pâinii”

-să-și îmbogățească experiența senzorială;
-să cunoască transformarea făinii în
specialități;
-să se comporte adecvat în diferite contexte
sociale.

-vizită la fabrica de pâine
Lidas

-educatoare;
-preşcolari;

-angajați ai fabricii

Miercuri
23.10.20

18

-fotografii
-desene

-impresii

4. „Pompieri pentru
o zi ”

-să se familiarizeze cu activitatea pe care o
desfățoară pompierii;
-să cunoască utilajele și instrumentele pe
care le utilizează pompierii;
-să-și însușească reguli de securitate
personală.

-vizită la ISU ,,Delta”
Tulcea

-educatoare,
-preșcolari,

-angajați ai ISU

Joi
24.10.20

18

-fotografii
-impresii
- joc de rol

5.

”Regatul din
povești”

-să-și adapteze comportamentul propriu la
cerințele grupului;
-să-și formeze deprinderi civilizate de
vizionare a unui spectacol de teatru;
-să trăiască cu cei din jur stări afective
pozitive.

-teatru pentru copii
-educatoare
-preșcolari
-actori

Vineri
25.10.20

18

-fotografii
-desene
-joc de rol



GRĂDINIŢA CU P.P. NR.17 TULCEA
GRUPAMIJLOCIE ,,BUBURUZELE”
EDUCATOARE : COMAN MARINELA / LEFTER CLAUDIA
RESPONSABILI : EDUCATOARELE GRUPEI

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL ŞCOALA ALTFEL,
ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE

21 – 25 OCTOMBRIE 2019

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii

Obiective urmărite Tipul activităţii
Participanţi/
Invitaţi

Termen
Evaluarea
activităţii

1.
,,În laboratorul
dulce”

- să observe modul de preparare al
diferitelor produse de patiserie;
- să cunoască regulile de igienă
impuse de prepararea alimentelor.

Vizită la patiseria
„Bunătăți de la
Crăciun”

- preşcolarii grupei
mijlocii, educatoarele
și personal patiserie

Luni
Fotografii,
desene

2.
,,Salina
poveștilor!”

- să desfășoare activități recreative
într-un mediu sănătos
- să interacționeze cu alți copii prin
intermediul jocului senzorial cu sare;

Activitate în salina
ClubEco

- preşcolari;
educatoare
- reprezentanți salină

Marți Fotografii

3.
,,Sărbătoarea
recoltei”

-să-şi adapteze comportamentul
propriu la cerinţele grupului;
-să trăiască cu cei din jur stări afective
pozitive;

Activitate
distractivă în sala
de grupă

- educatoare;
- preşcolari

Miercuri Fotografii



4.
„Pompierii ne
învață”

- să-și însușească reguli și norme de
securitate personală;
- să se familiarizeze cu activitatea pe
care o desfășoară pompierii.

Vizită la I.S.U.

- educatoare,
preșcolari,
reprezentanții
instituției

Joi Fotografii

5.
,,Hai la teatrul de
păpuși!’’

- să-şi adapteze comportamentul
propriu la cerinţele grupului;
- să trăiască cu cei din jur stări
afective pozitive.
- să-și formeze deprinderi civilizate de
vizionare a unui spectacol.

Piesa de Teatru
„Regatul din
povești”

- preşcolarii grădiniței
și educatoarele

Vineri Fotografii



,

PROGRAM EDUCAŢIONAL „ŞCOALA ALTFEL”
RESPONSABIL: PROF. IORDACHE SIMONA
GRUPA MICĂ ,,LICURICII’

Nr.
crt.

Denumirea
activității Obiective urmărite Tipul activității Participanți/

Invitați Data Evaluarea activității

1.
„Dor de
mare, dor
de soare!”

-Să-și dezvolte aptitudinile motrice grosiere
si fine
- să îşi dezvolte spiritul de ordine şi
disciplină;

Joc senzorial cu nisip
kinetic

Educatoarea;
Prescolarii;
Ajutorul de
educatoare

Luni
21.10.2019

Fotografii,
Produsele activității

2.

,,Licuricii
cofetari” -Să exerseze abilită țile casnice, reuşind în

final să facă mini prăjituri;
- Să respecte regulile de igienă.

Activitate practic-
gospodărească

Educatoarea;
Prescolarii;
Ajutorul de
educatoare

Marti
22.10.2019

Fotografii,
Produsele activității

3.
„Salina
poveștilor”

-să îşi dezvolte spiritul de ordine şi disciplină;
-să fie capabili să se deplaseze în ordine pe un
anumit traseu;
-să își dezvolte potențialul creativ prin
intermediul jocului senzorial în sare

Jocuri de mişcare şi
distractive la Salină

Prescolari;
Educatoarea;
Ajutorul de
educatoare

Miercuri
23.10.2019 Fotografii



4.

„Cântec,
joc şi voie
bună”

-să-și decoreze masca folosind materiale
diverse;
-Să exprime stări afective sau comportamente,
folosindu-se de muzică, poezie, miscări de
dans;
-Să manifeste sentimente pozitive față de
adulți.

Confecționare măști
Carnaval

Educatoarea
Prescolarii;
Ajutorul de
educatoare

Joi
24.10.2019

-fotografii
-impresii

Expoziţie

5.

„Regatul
din
povești”-
teatru

-să urmărească cu atenție și interes piesa de
teatru, dovedind că au înțeles mesajul trimis
de actori;

Activitate culturală
(vizionare piesa de
teatru)

Prescolarii,
Educatoarea
Actori
Ajutorul de
educatoare

Vineri

25.10.2019

Album cu fotografii



PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI NAȚIONAL ,,ȘCOALA ALTFEL”

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
21-25.10.2019

Grupa mare ,,Albinuțele”
Responsabili: prof. Dumitru Daniela/Buturugă Maria Magdalena

Nr.
crt.

Denumirea
activității

Obiective urmărite Tipul activității Participanți Termen Evaluarea activității

1. ,,În lumea
minunată a
cărților”

Să urmărească cu atenție și interes
piesa de teatru, dovedind că au
înțeles mesajul trimis de actori;
Să își împărtășească impresii
personale;
Să dovedească interes crescut
pentru citit, pentru carte.

Vizită la
Biblioteca
Județeană
”Panai Cerna”

Educatoarele
Preșcolarii

Luni,
21.10.2019

Fotografii

2. “Lumea
minunată a
jucăriilor”

Cunoașterea istoriei locale,
naționale și universale prin
intermediul obiectelor de
patrimoniu;
Stimularea instruirii active prin
programe și teme de interes pentru
elevi;
Promovarea valorilor culturale
nord-dobrogene.

Vizită
la ”Muzeul de
Istorie și
Arheologie”

Educatoarele
Preșcolarii

Marți,
22.10.2019

Fotografii

3. ,,Albinuțele
la I.S.U.
Delta”

Să afle noi informații legate de
meseria de
pompier;
Să respectare normele de conduită
într-o vizită;

Vizită la
I.S.U. ”Delta
Dunării”

Educatoarele
Preșcolarii

Miercuri,
23.10.2019

Fotografii



Să observe noi mijloace de
transport – mașina de pompieri;
Să observe şi să denumească corect
utilajele folosite de pompieri.

4. ,,Salina
poveștilor”

Dezvoltarea potențialului creativ
individual și de grup prin
intermediul jocului cu sarea;
Dezvoltarea motricității fine a unor
deprinderi investigative elementare;
Educarea unor atitudini pozitive față
de activitățile care presupun
colaborare spontană cu ceilalți
copii.

Jocuri
senzoriale în
sare

,,Salina
poveștilor”
Educatoarele
Preșcolarii

Joi,
24.10.2019

Fotografii

5. ,,Regatul
din povești”

Transpunerea în scenă a unor
conținuturi literare cunoscute,
accesibile vârstei preșcolare;
Manipularea păpușilor, accesoriilor,
elementelor de decor;
Dezvoltarea deprinderilor de
exprimare în limbaj dialogat, în
cadrul dramatizărilor sau a teatrului
de păpuși;
Cunoașterea și respectarea regulilor
de comportare civilizată prin
participarea la un spectacol de
păpuși;
Receptarea mesajului transmis de
conținutul poveștii.

Teatru de
păpuși

Teatrul ”Aleo
dor”
Educatoarele
Preșcolarii

Vineri,
25.10.2019

Fotografii
Album cu lucrările
copiilor



Grădinița cu P. P. Nr. 17, Tulcea
An Școlar 2019‐2020

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
,,Școala Altfel“

Proiect educațional ,,Învățăm jucându‐ne !”

Grupa mijlocie ,,Albinuțele ”
EDUCATOARE:

Prof. Nechifor Aurelia / Prof. Nicolae Laura‐Adriana



NR.
CRT

DENUMIREA
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE
URMĂRITE

TIPUL
ACTIVITĂȚII PARTICIPANȚI TERMEN EVALUARE

1.
 ,,Salina – loc

minunat pentru
sanatatea si
recreerea
copiilor!”

‐ recreerea copiilor
prin joc in mediul cu
aer purificat, care
vindeca si
imunizeaza;
‐ dezvoltarea
potentialului creativ
prin intermediul
jocului senzorial

‐ Educatie pentru
sanatate

Prescolarii grupei

Educatoarele grupei

Luni
21.10.2019

Fotografii

Stimulente

2.  ,,Știu să fiu
pieton!”

‐ cunoasterea si
respectarea normelor
de comportare ca
pieton;
‐ recunoasterea si
insusirea semnelor
de circulatie.

‐Educatie rutiera
Prescolarii grupei

Educatoarele grupei

Agent IPJ
Marți

22.10.2019

Fotografii

Stimulente

3.  ,,Dinți sănătoși,
‐ sa respecte regulile
de igiena si securitate
personala;

‐Educatie pentru
sanatate

Prescolarii grupei Fotografii



albinuțe
sănătoase!”

‐sa‐si insuseasca
deprinderile de igiena
personala (spalatul
pe dinti, folosirea
corespunzator a
periutei)

Educatoarele grupei

Medic stomatolog

Miercuri
23.10.2019

Stimulente

4.  ,,Carnavalul
Toamnei!”

‐ prezentarea
costumelor si
semnificatia acestora
‐sa exprime o stare
sufleteasca prin
muzica si dans pentru
relaxarea si cearea
unei bune dispozitii

‐Dans tematic si
parada costumelor

Prescolarii grupei

Educatoarele grupei Joi
24.10.2019

Fotografii

Stimulente

5.  ,,Teatru de
păpuși!“

‐ familiarizarea
copiilor cu continutul
povestilor din
literatura specifica
varstei lor;
‐ educarea si
dezvoltarea
limbajului și a
potentialului
creative.

‐Educarea
limbajului si a
comunicarii

Prescolarii grupei

Educatoarele grupei Vineri
25.10.2019

Fotografii

Stimulente

Director,
Cernencu Marcela



PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
„ŞCOALA ALTFEL”

(21-25 10 2019)
Grupa mijlocie „ Piticii”
Responsabili: educatoare Denisov Mariana / Canareica Adina

Denumirea
activităţii

Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Participanţi Termen Evaluarea
activităţii

Salina cu
povești

 să trăiască în relaţiile cu cei
din jur stări afective pozitive;
 să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie concomitent
cu învăţarea autocontrolului.

-jocuri distractive
desfășurate în salină

Educatoare:
Denisov
Mariana,
Canareica
Adina

preşcolarii
grupei
mijlocii

21 10 2019 fotografii

In vizita la
Pompieri

- să conştientizeze pericolele
care pot surveni în urma
nerespectării regulilor de
securitate.
-să facă cunoștință cu
echipamentele folosite de
pompieri la intervenții.

Vizită la ISU Tulcea Educatoare:
Denisov
Mariana,
Canareica
Adina

preşcolarii
grupei
mijlocii

22.10.2019 fotografii

„Micii cofetari” -să-şi formeze deprinderi
practice şi gospodăreşti;
-să respecte regulile de igienă.

- activitate
practic-
gospodărească

Educatoare:
Denisov
Mariana,
Canareica
Adina

preşcolarii
grupei
mijocii

23.10.2019 poze,
prăjituri



” De vorba cu
d.na doctor
stomatolog-
vizita la
cabinetul
stomatologic”

 să demonstreze independență
în igiena personală

 să conștientizeze urmările unei
igiene orale incorecte

 vizită la
cabinetul de
stomatologie

Educatoare:
Denisov
Mariana,
Canareica
Adina

preşcolarii
grupei
mijlocii

24.10.2019 poze

”Teatru de
păpuși”

-să își adapteze comportamentul
în funcție de regulile diferitelor
situații (vizionarea unui
spectacol de teatru- nu vorbesc
în timpul spectacolului, aplaudă)

 Vizionare
spectacol de
teatru

Educatoarele
grupei mijlocii
„Piticii”,
părinţii
copiilor

Preşcolarii
grupei
mijlocii

25.10.2019 fotografii


