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DURATA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE: 2 SĂPTĂMÂNI

GRUP ȚINTĂ: COPII DE 3-6 ANI CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA CU REGULARITATE

NR. ORE: 20 ORE /SĂPTĂMÂNAL

COORDONATORI PROIECT:
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    Inspector Scolar General,

    Prof. Sorin Ion
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    Prof. Corina Moraru
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    Structura Grădiniţa  "Micul Prinţ" Pucioasa

    Prof. Aurelia Ionescu

COORDONATORI ACTIVITĂŢI: Director profesor Aurelia Ionescu, profesor Elena- Iuliana Catrina, profesor Diana-

Maria Rusu



CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN ECHIPA DE PROIECT:

Director prof. Ionescu Aurelia

Prof. Catrina Elena Iuliana

Prof. Rusu Diana Maria

Prof. Florea Georgiana Florentina

Ed. Vintilă Cătălina

Prof. Pascale Andreea Mihaela

Prof. Oprea Mirela

Prof. Mocanu Andreea Julieta

Prof. Constantinescu Raluca Mădălina

Prof. Banu Elena-Mădălina

Prof. Miculescu Cornelia

Prof. Brînzică Mihaela

Ed. Drăghici Liliana

Prof. Tocariuc Irina Georgiana

Prof. Şerban Emilia



ARGUMENT : 

Trebuie să-i  învăţăm pe copii  să învingă dificultăţile prin intervenţii  reale,  posibile,  să-i  situăm în dialog cu
mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă
pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine.

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 - 6 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra
personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii psihice
dintre cele mai pronunţate. 

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele
personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial.

Învăţământul preşcolar românesc,  prin acţiunile şi  activităţile sale,  urmăreşte să valorifice potenţialul creativ,
specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să aibe dreptul să-şi
formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă.

Grădiniţa,  oricât de bine ar fi  organizată, oricât de bogat ar fi  conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică
preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsaturi specifice copiilor.

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de cunoaştere, să le
ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

Grădiniţa de vară  contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.

Având un caracter  atractiv,  preşcolarii  participă într-o atmosferă  de voie  bună şi  optimism, cu însufleţire  şi
dăruire, la astfel de activităţi.

Potenţialul larg al activitatilor derulate in gradinita de vara este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te
conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.



GRUP ŢINTĂ:

copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani;
părinţii acestora; 
cadre didactice.

BENEFICIARI:

direcţi: copii, cadre didactice;
indirecţi: părinţi.

TERMEN DE DERULARE:

15 iunie – 28 iunie 2020

RESURSE UMANE:

preşcolarii;
părinţii acestora;

cadre didactce din grădiniţă implicate.



RESURSE MATERIALE:

Jocuri şi jucării
Cărţi diverse

CD-uri, Soft-uri Educaţionale

DVD-uri

Lucrări ale copiilor

Panouri pentru expoziţie

Calculatoare

Videoproiectoare

Consumabile

Cameră video/ aparat foto

Diplome

RESURSE TEMPORALE:

15 iunie-28 iunie 2020



PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT  :  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa;
U.A.T.  Pucioasa.

ROLUL PARTENERILOR IN CADRUL PROIECTULUI:
să informeze membrii comunităţii despre proiectul derulat;
să participe, în calitate de invitat sau gazdă la activităţile derulate în proiect;
să disemineze informaţii despre grădiniţă în comunitatea locală.

COMPETENŢE SPECIFICE:
Obiectivele specifice sunt acelea ce se urmăresc a fi atinse până la sfârşitul implementării proiectului. Proiectul de

faţă şi-a stabilit următoarele obiective generale:
Dezvoltarea creativităţii,  expresivităţii limbajului oral şi a interesului pentru lectură;
Formarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea obiceiurilor alimentare sănătoase;
Creşterea gradului de informare în domeniul protecţiei mediului şi promovarea beneficiilor colectării  selective a
deşeurilor, în rândul copiilor preşcolari, părinţilor şi membrilor comunităţii locale;
Stimularea interesului pentru activităţile sportive;
Formarea  și  consolidarea  deprinderilor  de  a  utiliza  banii,   precum şi  cunoaşterea  bunelor  practici  legate  de
domeniul financiar;
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
Stimularea curiozităţii interesului şi implicarea copiilor în realizarea unor activităţi specifice pregătirii lor pentru
şcoală.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:



• Atragerea părinţilor la activităţile desfăşurate în grădiniţele estivale cu scopul valorizarii beneficiilor educaţiei
pentru copiiilor;

• Exersarea cunoştinţelor  şi  abilităţilor  în activităţi  inedite precum cele  de gătit,  pictură  pe suporturi  variate,
modelaj desen, colaje, experimente;

• Cultivarea interesului pentru lectură;
• Încurajarea unui stil de viaţă sănătos, bazat pe mişcare şi hrană sănătoasă;
• Cultivarea respectului copiilor faţă de muncă şi faţă de bani;
• Încurajarea unui comportament civic responsabil faţă de protejarea mediului înconjurător.

VALORI ŞI ATITUDINI:
• Interes şi motivaţie pentru lectură;
• Capacitatea de a înţelege valoarea şi importanţa banilor;
• Cultivarea unei atitudini civice responsabile faţă de mediul înconjurător;
• Interes şi motivaţie faţă de un stil de viaţă sănătos.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII: cărţi, materiale reciclabile, alimente sănătoase, mişcare, bancnote, valori umane.



EXEMPLE DE CONŢINUTURI
Nr.
Crt.

Data Denumirea activităţii

1. 15.06.2020 „Grădiniţa de vară-Grădiniţa de vacanţă”- Deschiderea programului educaţional
Săptămâna poveştilor

„În fiecare zi, o poveste”- „Măgăruş-Urechiuş” de Roger Duvoisin
2. 16.06.2020 Săptămâna poveştilor 

„În fiecare zi, o poveste”- „Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?” de Bill Martin Jr., Eric Carle
3. 17.06.2020 Săptămâna poveştilor

 „În fiecare zi, o poveste”- „Elefantul Elmer”  de David McKee
4. 18.06.2020 Săptămâna poveştilor 

„În fiecare zi, o poveste”- „Ai umplut găletuşa azi?”- de Carol Mccloud
5. 19.06.2020 Săptămâna poveştilor

„În fiecare zi, o poveste”- „Pete Motanul şi nasturii săi şic”- de Eric Litwin
6. 22.06.2020 Săptămâna educaţiei pentru viitor

„Adoptăm un stil de viaţă sănătos”-educaţie pentru sănătate
7. 23.06.2020 Săptămâna educaţiei pentru viitor

 „Prichindeii reciclează”- educaţie ecologică
8. 24.06.2020 Săptămâna educaţiei pentru viitor

 „Sport şi mişcare pentru o viaţă sănătoasă”- educaţie pentru stimularea activităţilor sportive
9. 25.06.2020 Săptămâna educaţiei pentru viitor

 „De la joc...la educaţie financiară”-educaţie financiară



10. 26.06.2020 Evaluarea programului educaţional

SUGESTII METODOLOGICE- „ÎN FIECARE ZI O POVESTE”

DATA JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE DENUMIREA ACTIVITĂŢII JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
ALESE 2

LUNI
15.06.2020

Manipulative/ Matematică
„Animalul preferat”- mozaic

Joc de rol
De-a veterinarul

 „Măgăruş-Urechiuş” de Roger Duvoisin
Povestire
Link  https://www.youtube.com/watch?
v=9pRksFaBeoY

„Prietenii Măgăruşului Urechiuş“
Desen

Petrecerea  animalelor  din
ogradă

MARŢI
16.06.2020

Nisip şi apă
„ Urme de animale”

Construcţii
„Adăposturi pentru animale”

„Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?” de Bill
Martin Jr., Eric Carle
Povestire
Link
https://www.youtube.com/watch?v=fJMLHRJqIt0

„Cântă cu noi”

Jocuri motrice
„Câinele ciufulit”
„Ursuleţi, veniţi la mine!”

MIERCURI
17.06.2020

Artă
Pictură  prin amprentare cu buretele:
„Turma de  elefanţi  multicolori  a  lui
Elmer”

Construcţii
„Jungla”

„Elefantul Elmer”  de David McKee
Povestire
Link
https://www.youtube.com/watch?v=dXi8cfmxKaM

„Cursa elefanţilor”

Jocuri de atenţie
„Recunoaşte animalul”
„Unde s-a ascuns elefantul?”

https://www.youtube.com/watch?v=9pRksFaBeoY
https://www.youtube.com/watch?v=9pRksFaBeoY
https://www.youtube.com/watch?v=dXi8cfmxKaM
https://www.youtube.com/watch?v=fJMLHRJqIt0


JOI
18.06.2020

Ştiinţă
Experiment   „Prietenia  şi  beneficiile
ei”

Alfabetizare
„Mesaje şi desene pentru cei dragi”

„Ai umplut găletuşa azi?”  de  Carol McCloud
Povestire
Link
https://www.youtube.com/watch?v=pawngEVNk_g

„Flori-inimioare”
Activitate practică

Petrecerea veseliei
Cântec „Dacă vesel se trăieşte”

VINERI
19.06.2020

Matematică
„Să  numărăm  nasturii  lui  Pete
Motanul”

Nisip şi apă
„Spălăm nasturii lui Pete Motanul”

„Pete Motanul şi nasturii săi şic” de Eric Litwin
Povestire
Link
https://www.youtube.com/watch?v=Vtw9f-IzG0E 

„Nasturii lui Pete Motanul”- desen

Jocuri distractive
„Îţi voi lua coada”

REZULTATELE  CALITATIVE ŞI CANTITATIVE AŞTEPTATE  :   

Participarea la grădiniţa de vară a cel puţin 20 de copii cu vârste cuprinde între 3-6 ani, copii care nu au mai
frecventat grădiniţa sau au avut o frecvenţă scăzută, de-a lungul anului şcolar;
Identificarea copiilor cu real talent artistic şi antrenarea acestora în activităţi distractive şi recreative;
Comunicarea  de către copiii participanţi  a propriilor emoţii, trăiri, sentimente, prin creaţiile lor;
Realizarea unor articole sau prezentări ale proiectului pentru mediatizarea sau diseminarea activităţilor din cadrul
acestuia, prezentate în cadrul cercurilor pedagogice a simpozioanelor, a lectoratelor cu părinţii.
Întocmirea unui portofoliu al acestui proiect cu lucrări ale copiilor şi fotografii de la activităţile derulate;
Realizarea unor expoziţii în grădiniţă,  pentru diseminarea activităţilor din cadrul proiectului, cu ajutorul părinţilor
participanţi la grădiniţa de vară.

https://www.youtube.com/watch?v=Vtw9f-IzG0E
https://www.youtube.com/watch?v=pawngEVNk_g


ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE  /  MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE:  

Mediatizarea proiectului se va face prin articole sau anunţuri în mass-media locală. Se va populariza şi se va disemina
proiectul în cadrul cercurilor pedagogice, a simpozioanelor, a întâlnirilor cu părinţii. Se vor împărţi flyere cu informaţii
despre proiect şi va fi organizată o expoziţie cu lucrările copiilor, pe holul grădiniţei.

Va fi  realizat  un portofoliu  cu lucrările  copiilor  şi  fotografii  din cadrul  activităţilor,  pentru a  putea fi  apreciate
calitativ şi de alţi preşcolari/ cadre didactice/ membrii ai comunităţii. 

Se vor publica articole în revista Grădiniţei Prichindel, în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, comisii
metodice, cercuri pedagogice.  

IMPACTUL EDUCATIV ASUPRA GRUPULUI  ŢINTĂ: 

Activităţile din cadrul  proiectului vor oferi  posibilitatea copiilor  de a petrece   vacanţa într-o manieră instructiv-
educativă şi de a se familiariza cu programul obişnuit al unei grădiniţe.  Interacţiunea copiilor cu alţi copii şi cu adulţii
într-o atmosferă caldă, pozitivă, îi va încuraja să-şi dezvolte comportamente pro-sociale: vor coopera, se vor încuraja
reciproc, vor fi toleranţi cu cei din jurul lor, îşi vor oferi ajutorul unii altora, vor fi mai implicaţi în activitatea propriu-
zisă de învăţare.Prin derularea acestui program,  dorim să implicăm un număr cât mai mare de preşcolari şi părinţi în
viaţa grădiniţei.

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:
Portofoliile copiilor:
Fotografiile din cadrul activităţilor
Expoziţie în grădiniţă
Diplome pentru participanţi



Portofoliul programului “Grădiniţa de vară”
Întâlniri cu copii, părinţi, cadre didactice şi persoanele implicate

MODALITĂŢI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII /SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI  :   
Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice,  preşcolarilor, părinţilor, comunităţii locale;
Includerea  activităţilor  propuse  în  proiect  în  planificările  cadrelor  didactice,  în  calendarul  activităţilor
extracurriculare; 
Parteneriate cu părinţii copiilor implicaţi în program şi realizarea unor activităţi comune.

Director,

Prof. Ionescu Aurelia


