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DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR 2019-2020



Vacanta e aproape pe sfarsite si au mai ramas doar cateva zile pana la

venirea anotimpului auriu- toamna, cand septembrie se strecoara cu

pasi repezi pe aripile vantului in viata tuturor, iar zilele care au trecut

au ramas doar o amintire.

Vin zile frumoase care ne vor umple sufletul de multumire si implinire ,

dar si de culoare aurie, caci toamna aduce cu ea mangaiere, speranta,

incredere si un nou inceput de an scolar. Odata  cu ea , neincrezatori

si stangaci , trec pe alee pasii  unor copii timizi in prima zi de gradinita

si de scoala , iar glasul primului clopotel ne emotioneaza si ne trezesc

la lucruri noi ce ne starnesc curiozitatea, emotia, asteptarea si pentru

toate este "un nou inceput ". Neincredere, vise , sperante... inceput de

drum...

Ce este un copil ? Un inceput de drum, un nou rasarit de soare si o

aripa de inger ce incepe acum sa zboare din aproape in aproape , cu

pasi inceti in a cunoaste lucruri noi, oameni noi, situatii noi si a invata

ceea ce este viata.

 Copilaria este cel mai frumos anotimp al vietii , care aduna in el toate

bogatiile  si  frumusetile  vietii.  Este  "ANOTIMPUL  COPILARIEI  ",

anotimpul binecuvantat de Dumnezeu.

Fiecare toamna anunta ceva nou, un inceput de drum pe care pasii

merg indrazneti manati de dorinta de a-l strabate fara piedici.



In toamna se intampla ca sufletele si mintile atator copii sa prinda aripi

si sa zboare tremuratoare spre taramul cunoasterii mai profunde . Este

zborul in viata, marele zbor catre maturitate, iar aceste aripi sunt atat

de firave , incat au nevoie de caldura, dragoste si daruire din partea

celor mari, ca sa devina tari si puternice.

Noi, educatorii trebiue sa fim langa ei, alaturi de ei si din toate puterile

noastre sa facem ca acest anotimp al copilariei sa fie cel mai frumos,

cel caruia sa nu-i lipseasca soarele, sa nu-i lipseasca florile dragostei,

sa nu-i lipseasca raza senina a cunoasterii, sa nu-i lipseasca veselia

copilariei,  sa  nu-i  lipseasca  bucuria  si  puterea  credintei,  dar  nici

susurul lin si vesel al muzicii.

Noi,  educatorii  suntem  gradinarii,  iar  copiii  sunt  florile  pe  care  le

ingrijim, le ocrotim si le formam pentru viata. Ce minunata menire si

gradina avem !

Doresc ca in noul an scolar, care se apropie cu pasi grabiti  ,tuturor

florilor si gradinarilor mult succes, putere de munca , sperante de mai

bine, sanatate si multe, multe impliniri !

 

 



STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

SNAC este  o  activitate  de  voluntariat  desfăşurată  de  elevi,  sub
îndrumarea cadrelor didactice în comunităţile locale din România, pentru a
facilita  integrarea  socială  a  tuturor  persoanelor  care  aparţin  grupurilor
dezavantajate.

SNAC  promovează  principiul  şanselor  evale  pentru  toţi  membrii
comunităţii, al accesului la o educaţie de calitate pe toată durata vieţii, al
participării  la  o  viaţă normală a comunităţii,  al  respectului  reciproc şi  al
valorizării potenţialului fiecărei persoane.

Orice persoană are dreptul de a participa activ la comunitate ca formă
de integrare socială.  Prima etapă de integrare socială este integrarea în
şcoală, premisă a devenirii sale ca cetăţean responsabil, util societăţii.  O
şcoală pentru toţi şi pentru fiecare nu mai este doar un principiu, ci tinde tot
mai mult să devină realitate.

În programul  SNAC derulat la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit
„Prichindel”  Pucioasa  sunt  implicaţi  preşcolari  (  voluntari  şibeneficiari
direcţi), coodonaţi de director prof. Ionescu Aurelia şiprof. Rusu Diana Maria.
Programul presupune desfăşurarea unor activităţi foarte importante pentru
preşcolari, deoarece învaţă lucruri noi, utile pentru devenirea lor ca adulţi,
şi care nu se întâlnesc în manuale:
Învaţă să comunice şi să realţioneze cu oameni din comunitate, adulţi  şi
copii;
Învaţă  că deşi  sunt  egali  în  faţa legilor  şi  în  faţa  lui  Dumnezeu,  nu toţi
oamenii se nasc egali din punct de vedere fizic, intelectual, social;
Învaţă să respecte oamenii şi valorile sociale;
Dăruiesc timp, afecţiune, atenţie celor care au nevoie de sprijin.

Activităţile desfăşurate de voluntarii  SNAC alături de beneficiari, urmăresc
integrarea  socială,  creşterea  respectului  faţă  de  comunitate  şi  faţă  de
propria persoană şi valorificarea abilităţilor proprii fiecărui copil.



Activitati SNAC in anul scolar 2019-2020,derulate in parteneriat cu Gradinita
cu PN Glodeni si  Scoala cu clasele I - IV Laculețe:

● octombrie 2019-donam rechizite copiilor sarmani

● noiembrie 2019-activitate caritabila cu donare de fructe ,legume si 
conserve

● decembrie2019-pachete cu alimente si dulciuri pentru Craciun

● ianuarie 2020-rechizite scolare

● februarie 2020-produse de igiena

● martie 2020-pachete cu hrana si carti(de colorat/cu povesti)

● aprilie 2020-pachete cu alimente si dulciuri pentru Paste

● mai 2020-jucarii si dulciuri

● iunie 2020-felicitari si carti de vacanta



CERC PEDAGOGIC-

EDUCAȚIA OUTDOOR – ISTORIE ȘI FORME DE MANIFESTARE

TOAMNA, ÎN PARCUL ORAȘULUI!
În cadrul cadrul activității de  Cunoasterea mediului am observat 
schimbările din natură care au loc în acest anotimp și am adunat materiale 
(frunze, ghinde, castane).

Copiii au realizat desene pe asfalt și am desfășurat mai multe jocuri de 
mișcare.

     

Materialele din natură, adunate din parc le-am  folosit la activitatea 
matematică pe care am desfășurat-o în spațiul de relaxare amenajat în 
curtea grădiniței. Preșcolarii au sortat frunzele după mărime și culoare,  
format grupe de obiecte la fel.



   

OBSERVARE –   FRUCTE DE TOAMNĂ  

   

Activitate practic-gospodărească – ” Micii grădinari”

   



Pictură pe pietre – ” Crizantema”

      

Activitate de   Educatie Rutiera  ,   domnul politist le-a vorbit copiilor  
despre   importanța respectării regulilor   de circulatie si le-a   
prezentat masina de serviciu.

   

Educație fizică în curtea grădiniței

  



Activități liber alese-„SOTRONUL”,”LA TINTA”,”SOARECELE SI 
PISICA”

   

  

„PITICUL STA-N PADURE”

Discuții libere în spațiul de relaxare



IN AJUN DE CRACIUN-COLINDE SI SERBARI PENTRU MOS
CRACIUN

    Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru 
educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei 
serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi 
creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare.

    Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile 
transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din 
clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, 
preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 
contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.



     În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă 
conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să 
răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, înca două 
coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune 
interioară fiecărui copil, pe de altă parte.

  Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea 
armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, 
a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, 
semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce
contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.



     Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea 
orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte 
ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această  formă
de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei.

     Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă 
materiale accesibile  particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor.

     Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru 
copii, cat si pentru parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate
acestea aduc lumina in suflete,dau aripi imaginatiei, entuziasmului si 



stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul serbarilor 
scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice origina 
specificele,adaptate evenimentelor si conditiilor locale.

     Când bat la portile sufletului Sfintele Sarbatori, ne bucuram împreuna cu 
copiii de neasemuita frumusete a datinilor stramosesti si scoatem din 
comoara inimii si din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc:
cântecul, jocul sicostumul popular specific sarbatorilor.Pentru a realiza o 
serbare reusita, care sa respecte traditiile si obiceiurile de Craciun, este 
necesara o adaptare s iprelucrare a repertoriului specific vârstei prescolare 
ce cuprinde în forme traditionale poezii si cantece specifice 
Craciunului .Costumele populare, ia si catrinta, bracirile si opincile, camasa 
si itarii sunt primenite si pregatite pentruspectacolul mult 
asteptat.Atmosfera de sarbatoare din sala de festivitati prin ornarea si 
decorarea cu elemente sarbatorilor constituie un alt prilej de bucurie 
pentru copii ,ei descoperind traditiile si obiceiurile practicate 
în timpulsarbatorilor de iarna, simt si pretuiesc frumusetea obiceiurilor si 
traditiilor de Craciun. În atmosfera spirituala a Craciunului, interpretarea 
unor dansuri populare  da posibilitatea de a cunoaste sufletul taranului 
român, raritatea portului si cântecului popular.Dansurile populare prin 
frumusetea costumelor, a melodiilor sunt îndragite de copii si interpretate 
cu multa pasiuneaproape la toate serbarile.

  



 Totodata ,prescolarii Gradinitei „Prichindel”,insotiti de doamnele 
educatoare si de doamna directoare,pasesc inaintea sarbatorilor de Craciun
in sfantul lacas al Bisericii,pentru a primi Sfanta Impartasanie.Acest obicei 
este respectat si pretuit de gradinita noastra si realizat inaintea marilor 
sarbatori.



                 

    



►CU COLINDUL LA PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA



PROIECT ERASMUS

WELL-BEING
Erasmus + KA229
Titlul proiectului : "Improving well-being by encouraging our pupils to raise 
their aspirations through working with different countries"
Parteneri proiect:Tara Galilor, Franţa

Scopul proiectului:

Imbunatatirea sanatatii emotionale a elevilor nostri,cresterea aspiratiilor 
acestora si a motivatiei pentru invatare

     În perioada 1.09.2018 - 31.08.2020, în Grădiniţa “Prichindel”, se 
derulează PROIECTUL DE PARTENERIAT DE SCHIMB INTERŞCOLAR, ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, cu titlul „IMPROVING WELL-BEING BY 
ENCOURAGING OUR PUPILS TO RAISE THEIR ASPIRATIONS THROUGH 
WORKING WITH DIFFERENT COUNTRIES”(„Îmbunătăţirea stării emoţionale şi 
creşterea aspiraţiilor copiilor, ca urmare a colaborării cu diferite ţări”). 
Proiectul cu numărul de referinţă 2018-1-UK01-KA229-048014_2 , Grant 
13660 EURO, are ca şi coordonator Ysgol Cynwyd Sant, din Bridgend, Ţara 
Galilor-Marea Britanie şi ca parteneri Şcoala Gimnazială Nr. 1 Moreni, jud. 
Dâmboviţa- România, EEPU Balansun, din Balansun-Franţa şi Grădiniţa 
„Prichindel” Pucioasa, jud. Dâmboviţa-România.

   Activitatea de proiect din luna noiembrie 2019, “Ce înseamnă a fi un bun 
prieten?”, i-a provocat pe copii să creeze profilul unui prieten ideal. Această 



activitate i-a încurajat să se gândească la calităţile pe care fiecare copil 
trebuie să le aibă pentru a fi un bun prieten.
Fotografii activităţi:
Grădiniţa "Prichindel" Pucioasa, Director Prof. Ionescu Aurelia
Grupa Mică Step by Step- Prof. Catrina Elena-Iuliana şi Prof. Oacheş 
Florentina-Mihaela
"Oferim o jucărie preferată celui mai bun prieten"
"Colorăm chipul prietenului cel mai bun"

    

Grupa Mare Step by Step- Prof. Zegheru Alexandra-Diana şi Prof. Vintilă 
Cătălina- "Desenăm chipul celui mai bun prieten"

Grupa Mijlocie Step by Step- Prof. Constantinescu Raluca-Mădălina şi Prof. 
Mocanu Andreea-Julieta-"Colorăm cel mai bun prieten"
Joc "Imbratiseaza-ti prietenul"
Joc "Prezinta-ti prietenul „



Grupa Mică Step by Step- Prof. Rusu Diana-Maria şi Prof. Pascale Andreea 
Mihaela- "Colorăm chipul celui mai bun prieten"



Grupa Mare Step by Step Program Normal- Prof. Banu Elena-Mădălina- 
"Suntem cei mai buni prieteni"
Jocul "Bucheţelele"-Ne îmbrăţişăm prietenii

 
Grupa Mijlocie Step by Step- Prof. Oprea Mirela si Prof. Florea Georgiana- 
"Desenăm cel mai bun prieten"



    În luna februarie a anului 2020, educatoarele fiecărei grupe au organizat 
o activitate a „Porţilor Deschise”, activitate demonstrativă integrată Step by
Step, la care au participat părinţii şi copiii din grădiniţă.
Fotografii activitati:
Grădinița "Prichindel" Pucioasa, Director Prof. Ionescu Aurelia
♥Grupa Mică A Step by Step, Prof. Rusu Diana-Maria și Prof. Pascale 
Andreea Mihaela

 

♥Grupa Mică B Step by Step, Prof. Catrina Elena-Iuliana și Prof. Oacheș 
Florentina-Mihaela

 

♥Grupa Mijlocie Step by Step, Prof. Constantinescu Raluca Mădălina și Prof. 
Mocanu Andreea-Julieta



 

♥Grupa Mijlocie Step by Step, Prof. Oprea Mirela și Prof. Florea Georgiana

 

♥Grupa Mare Step by Step, Prof. Zegheru Alexandra Diana și Prof. Vintilă 
Cătălina

 

♥Grupa Mare Step by Step, Program Normal, Prof Banu Elena-Mădălina



         

24 ianuarie 1859- SARBATORIM MICA UNIRE



   Cu prilejul zilei Unirii de la 24 ianuarie 1859, în cadrul 

Grădiniței ,,Prichindel”,Pucioasa s-a desfășurat activitatea ,,Hai să dăm mână 

cu mână!-Sarbatorim Mica Unire”, activitate care face parte din programul 

activităţilor extracurriculare pentru anul şcolar 2019-2020  si care s a 

desfasurat in parteneriat cu Scoala nr.1”Mihai Viteazul”.Aceasta activitate a 

fost sustinuta de doamnele invatatoare Pincovici A. Si Gheorghe M.

  Data de 24 Ianuarie este considerată de români drept Mica Unire sau Unirea 

Principatelor Române, săvârşită în 1859 sub conducerea domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza.

    În fiecare an, de 24 Ianuarie, românul îşi aminteşte cu emoţie şi mândrie de

măreţul act al Unirii Principatelor Române, prin care s-au pus temeliile statului

naţional unitar român modern. Destine din istorie au devenit modele pentru 

contemporaneitate, adesea marcate prin activităţi tematice cu scop educativ.

 



   La această sărbătoare au participat toți preșcolarii grupelor mari ai 

grădiniței ,care au fost îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, deoarece 

copiii iubesc tradiţia şi portul popular, grădiniţa promovând formarea unei 

atitudini de respect față de istoria românilor și cultivarea sentimentelor 

patriotice.

 

    Coordonaţi de cadrele didactice, preșcolarii au realizat lucrări practice și 
artistico-plastice organizând expoziții tematice închinate acestui eveniment și 
un program artistic în cadrul căruia au recitat poezii şi au cântat cântece 
patriotice.
Preşcolarii au încheiat programul artistic dansând cu toţii „Hora Unirii“.

 



8 MARTIE- ZIUA MAMEI

    Ziua Mamei este o sărbătoare ce comemorează mamele sau dedicația 
acestora pentru copii.

    8 Martie – zi dedicată mamelor din lumea întreagă; acest cuvânt, 
„mama”, evocă fiinţa iubită, cea care ne-a dat viaţă,  soarele care răsare în 
fiecare dimineață, pentru a ne însenina ziua. Și, deși ne-ar trebui o viață să 
ne exprimăm prin vorbe cât înseamnă pentru noi, am putea să rezumăm 
acestea și să spunem că le iubim mai presus de orice, așa cum infinitul 
iubește universul!

   Pentru a nu  uita niciodată această sărbătoare dedicată mamelor noastre 
preșcolarii grupei Grădiniței cu program prelungit ”Prichindel”,Pucioasa, au 
celebrat aceasta zi printr-o activitate  a ”  Portilor Deschise „desfășurata ȋn 
cadrul PROIECTULUI DE PARTENERIAT DE SCHIMB INTERŞCOLAR, ÎN CADRUL
PROGRAMULUI ERASMUS+, cu titlul „IMPROVING WELL-BEING BY 
ENCOURAGING OUR PUPILS TO RAISE THEIR ASPIRATIONS THROUGH 
WORKING WITH DIFFERENT COUNTRIES”(„Îmbunătăţirea stării emoţionale şi
creşterea aspiraţiilor copiilor, ca urmare a colaborării cu diferite ţări”).

https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toare


 

 



GRADINITA ON-LINE-PANDEMIA CORONAVIRUS

   „Școlile  si gradinitele din învățământul preuniversitar 
vor fi închise începând de miercuri, 11 martie, la 
propunerea Comitetul Național pentru Situații Speciale de 
Urgență. Este vorba de 11 zile calendaristice și de doar opt
zile de cursuri, în perioada 11-22 martie inclusiv, cu 
posibilitatea de prelungire”- asa suna primele stiri din martie 
2020 care aveau sa fie doar inceputul unei lungi perioade. Cadrele
didactice ale Gradinitei”Prichindel”,Pucioasa si Structura”Micul 
Print”,nu au incetat niciodata sa tina legatura cu prescolarii,ci 
chiar si in momentele cele mai grele,au fost alaturi de ei pe 
grupurile de WhatsApp sau Facebook,oferindu-le in permanenta 
modele de activitati ,menite sa le faca izolarea mai usoara.
   Activitatea noastra a continuat pana la finalul anului scolar, 
propunand zilnic prescolarilor  sugestii de fise,de activitati,care au 
fost in ton cu actualitatea.Dintre acestea amintim:
-Aspecte de primavara-flori,legume,munci ale oamenilor in 
anotimpul primavara;
-Sfanta sarbatoare a Pastelui
-Meserii
-Bunele maniere la varsta copilariei
-Mijloacesport-terestre,acvatice,aeriene/Reguli de circulatie
-Reguli de igiena-CORONAVIRUS
Activitatea noastra on-line a debutat la inceputul pandemiei prin 
alaturarea noastra la campania”TOTUL VA FI BINE!”.Aceasta 
activitate si –a indeplinit scopul urmarit-si anume acela de a 
insufla prescolarilor incredere si speranta ca „maine” TOTUL VA FI 
BINE!



  

    



    

  



    

  



 

   



  

SCOALA ALTFEL

Grădinița “PRICHINDEL”, Pucioasa

Planificarea activităților

Săptămâna 25-29 MAI 2020

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Picnic în aer 

liber

Sugestii:

- excursie/ 

drumeție: “ce 

am pus în 

ghiozdănel”

Jocurile

copilăriei

Sugestii:

- schimb de 

experiență cu 

părinții: 

şotronul, 

elasticul, de-a 

v-ați ascunselea 

etc.

Artist

pentru o zi

Sugestii:

- pictură pe

materiale 

reciclabile/ 

din natură.

 MasterChef

Junior

O zi “în pantofii

mamei/ tatălui”

sau

Carnavalul

personajelor

Sugestii:

- “De-a 

domnişoarele”/ 

“De-a cavalerii”

- “Mă costumezîn 

personajul 

preferat”





SFARSIT DE AN SCOLAR




