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 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale.   Aceste activităţi le oferă copiilor destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor, au caracter ocazional şi iau forme foarte variate.plimbări, ieşiri în natură, teatre de 
păpuşi,  serbări   organizate cu diferite ocazii,vizite, parteneriate educaţionale pe diferite teme.

Obiectivele generale ale activităților extracurriculare urmărite de către educatoare:

Familiarizarea copiilor cu activitățile din diverse instituții locale din municipiul Calarasi;

Consolidarea comportamentelor pozitive civice și de deplasare în timpul activităților;

Cultivarea sentimentului de apartenență la comunitatea locală;

Stimularea interesului copiilor pentru petrecere timpului de la grădiniță ”altfel” decât în sala de grupă;

Cultivarea valorilor morale și culturale prin activitățile extracurriculare;

Consolidarea competențelor socio-emoționale specifice vârstei;

Dezvoltarea capacităților de comunicare și  joc în diverse situații formale, nonformale și informale;

Dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup;

Consolidarea capacităților, deprinderilor și abilităților dobândite în activitățile din grădiniță;



  

„DE LA GRĂDINIŢĂ, LA ŞCOALĂ”

Educatoare participante: Alexandru Gabrilela Liliana
                                        Budileanu Nicoleta
                                        Comândaru Mariana
                                        Stan Nicoleta
                                        Ogreanu Virginia



  

             Toamna este despre culori, lumini, frunze, copaci, iubire, doruri si cuvinte. 

Preşcolarii Gradinitei Voinicel, la invitaţia cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială “Mircea 
Vodă’ Călăraşi, au participat la o frumoasă activitate, dedicată anotimpului toamna.Cu emoţie au 
urcat pe scenă, şi-au prezentat costumele, au dăruit bunătăţi din coşurile special  pregătite, au 
cântat, au recitat versuri, au mancat plăcintă cu mere şi dovleac!

"Toamna este a doua primavara cand fiecare frunza este o floare."
                                             
                                                          Albert Camus



  



  

EMOŢIE DE TOAMNĂ!



  



  



  

     ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT



  



  



  

ÎN VIZITĂ….



  



  



  

,,Ziua verde a Eco-Şcolilor din România” 
 Activități în cadrul Proiectului Internațional LEAF

Într-o lume în care resurselor naturale se diminuează, avem nevoie generaţii capabile să 
rezolve problemele de mediu. Credem că educaţia de succes pentru viitor va fi una 
ecologică, de cooperare şi civicǎ. Calitatea mediului reprezintǎ un parteneriat între şcoală şi 
comunitatea locală, pentru atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei 
sociale şi ecologice a cetăţenilor, în scopul creării unei societăţi mai durabile.

Albert Einstein spunea că "nu putem rezolva problemele de mâine folosind metodele de 
astăzi". Aşadar, este timpul să începem educarea tinerilor de mâine.
 
ACŢIUNE DE PLANTARE

La acţiune au fost implicate toate cadrele didactice din 
unitate, preşcolarii şi părinţii acestora. Mulţumim!



  

   
  Eco-Schools este un program pentru 
managementul mediului şi certificarea 
şcolilor care-l implementează, coordonat la 
nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie 
pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce 
reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, 
care acţionează la nivel naţional în domeniul 
educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. 
   Dintre acestea, în anul 2018, 67 de ţări au 
implementat Programul mondial 
 ECO-SCHOOLS.
 Pe plan mondial, Programul este susţinut 
de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP 
(Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).



  

“SĂ MERGEM LA TEATRU!”

    POVESTEA “URSUL PĂCĂLIT DE VULPE”
           TEATRU DE PĂPUŞI ”CĂRĂBUŞ” BRĂILA

     SALA DE SPECTACOLE” BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI

               
      Participanţi: preşcolari, părinţi, bunici, cadre didactice



  

   Educaţia de dincolo de procesul de învăţământ apare sub două aspecte: 
Educaţie informală, reprezentând influenţele incidentate ale mediului social 
transmise prin situaţiile vieţii de zi cu zi şi educaţia nonformală, care se realizează 
fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.
    Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au un conţinut cultural, artistic,
spiritual, ştiinţific etc. sau sunt simple activităţi de joc şi de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale.
   Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, le formează copiilor o
extraordinară capacitate de percepere, înţelegere, observare, perseverare şi 
explorare a simţului abstractizării. Fie că se rezumă doar la vizionarea de spectacole 
la teatru, fie că îi au ca şi protagonişti pe preşcolari, scenetele de teatru susţin 
achiziţionarea unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută preşcolarii să 
conştientizeze propria capacitate de a acţiona asupra realului.



  

Prin participarea la un spectacol de teatru, prin interpretarea unui rol, copilul îşi
surprinde părinţii, educatoarea, dar, mai ales, pe sine însuşi. Astfel, el se poate juca, dar
nu aşa cum fac adulţii, ci într-un univers adaptat la capacităţile sale de înţelegere şi
memorare
Participând la scenete de teatru, copiii socializează, îşi stimulează inteligenţa şi
creativitatea. Teatrul educă prin oferirea unui câmp de acţiune şi de afirmare a
personalităţii, iar copilul are satisfacţia exprimării conduitelor achiziţionate şi a vieţii 
socialafective. Scenetele de teatru au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului 
pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a
preşcolarilor.
Programele distractive, serbările, şezătorile sunt activităţi care răspund unei duble
necesităţi psiho-pedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa capacităţi 
psiho-fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare
dirijată sau la alegere. valoarea scenetelor rezidă între îmbinarea dintre formativ şi
informativ, util şi plăcut în conţinutul educativ al acestora. Scenetele de teatru influenţează
dezvoltarea copilului din punctul de vedere al educaţiei intelectuale, morale, estetice,fizice.

Amintesc şi despre ,,Cutia fermecată,, prezentată de teatru Savoz din 
Bucureşti, spectacol susţinut în incinta grădiniţei „Voinicel” Călăraşi



  



  



  



  



  



  



  

,,Bogăţiile toamnei”
Sarbatoarea dovleacului

   Toamna a fost sărbătorită cu drag de preşcolarii grădiniţei “Voinicel” Călăraşi. 
Copii, împreună cu educatoarele lor, au pictat fructe şi legume, au realizat colaje şi s-au 
întrecut în diverse concursuri tematice.
Micuții au mai  pregătit recitaluri de cântece şi poezii. De asemenea, s-au costumat cât mai 
reprezentativ pentru acest anotimp.



  



  



  

SCANDAL ÎN OALA CU CIORBĂ!



  

“Petrecere de Halloween”

      P roiectul educa tiv propus  vizează activităţi de  na tură a rtis tică, 

crea tivă şi a titudina lă.

     Abordarea  temei de  fa ţă presupune  cunoa şte rea  unor tradiţii şi 

obice iuri, specifice  a ltor ţări şi culturi, de  către  copiii pre şcola ri.

     Activita tea  a  fos t gândită şi adapta tă tuturor vâ rs te lor specifice  

învăţământului pre şcolar, pentru ca  aceas ta  s ă fie  uşor de  aborda t de  

către  fieca re  copil.



  

“Petrecere de Halloween”

OBIECTIVE

 Dezvolta rea  sens ibilităţii a rtis tice  şi a  s imţului es te tic; 

 Cultiva rea  une i a titudini de  aprecie re  fa ţă de  a lte  culturi a le  
lumii;

 Dezvolta rea  spiritului de  colaborare  în cadrul rea lizării 
temelor propuse ;

SCOPUL
        Cunoa şte rea  de  tradiţii şi obice iuri a le  a ltor culturi/ţări de  către  

copiii de  vârs tă preşcolară.

       Dezvolta rea  spiritului de  iniţia tivă, a  spiritului de  echipă, folos irea  
aptitudinilor şi a  ta lente lor a rtis tice . 



  

GRUPUL ŢINTĂ
 Preşcolarii de  la  grupa  mică;

                       PERIOADA DE DERULARE

 21 octombrie  2019- lansarea  proiectului- informarea  şi 

implicarea  părinţilor în derula rea  proiectului ;

 23-24 octombrie  2019- rea lizarea  de  lucrări decora tive  cu 
tema “Halloween Party”

 25 octombrie  2019-  expoziţie  “Fe linare  de  Halloween”

 25 octombrie  2019- prezenta re  de  cos tume “Happy 
Halloween”   



  



  

„1 Decembrie”

 E 1 Decembrie! Ce bucuriiiiieee! Este o zi speciala pentru noi toti, este Ziua Romaniei! 
Niciodata nu esti prea mic ca sa afli lucruri interesante despre tara ta si despre ce inseamna 
sa fii roman! Iar in aceasta saptamana prescolarii nostrii s-au bucurat de o “Saptamana 
romaneasca”. Cu ocazia acestei zile, sarbatorim prin cantec, dans  si voie buna cu toti 
prescolarii imbracati in portul specific tarii noastre, confectionam stegulete, pictam, dansam 
hora unirii si cantam imnul tarii.



  

Am vizitat muzeul!



  

Vizitele la expoziţii, monumente şi locuri istorice  – organizate selectiv – a 
constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru şi ale zonei.  Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs 
contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, a socializării si la 
stimularea dezvoltării bio-psiho-sociale a celor mici; astfel copiii au avut ocazia 
de a reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul 
activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor 
de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 



  

COLINDE,COLINDE…
E VREMEA COLINDELOR!

 Crăciunul este o perioadă a tradiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie în 
generaţie. Colindul, scenetele  şi cadourile  sunt nelipsite an de an. 

 Conform tradiției preţcplarii noștri au respectat şi în acest an obiceiurile sărbătorii 
de Crăciun. Au colindat, au pregătit cadouri si serbări.

   Primăria Călărași
   Consiliului Judeţean Călăraşi
   Camera de Comerţ Călăraşi
   CEC Bank Călăraşi
   Şcoala Gimnazială „M. Vodă”Călăraşi
   Şcoala Gimnazială „T. Vladimirescu” Călăraşi
   Serviciul Public Pavaje /Spații Verzi Călăraşi
 



  



  



  



  



  

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT CU BISERICA

               Parohia ”Adormirea  Maicii Domnului”
               Preot:Pavel Petronel 

IATĂ, VIN COLINDĂTORI!

Parteneriatele realizate de către colectivul grădiniţei „Voinicel”au fost 
următoarele: parteneriat cu familia, parteneriat cu biserica, parteneriat cu 
şcoala şi diferite instituţii locale.



  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, preşcolarii au vestit Naşterea 
Domnului Iisus Hristos.
 la rândul nostru, am devenit colindători prin acest moment, dar mai 
important este faptul că am adus mare bucurie copiilor care au 
participat la eveniment, pentru că a fost prezent și Moş Crăciun, care 
le-a oferit cadouri copiilor.Tot cu această ocazie, copiii au fost 
împărtăşiţi. 

 “Ne-am bucurat toți cei care am fost la eveniment și ne 
bucurăm de fiecare dată când auzim colinde, pentru că ele 
vestesc Nașterea Domnului”, a declarat părintele Pavel 
Petronel,parohul Bisericii  “Adormirea Maicii Domnului” Călăraşi 



  



  



  



  

’’UITE, VINE MOS CRACIUN!’’

Argument
      Grădiniţa îşi propune să formeze personalitatea copiilor, să-i pregătească pentru viaţă, 
ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenţia cuvenită 
bogăţiei de forme pe care se structurează comunicarea umana contemporană.

Educaţia se realizează prin actiuni educative. Unele dintre aceste acţiuni educative 
se află în afara sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice 
identificabile.   De aceea, gradiniţa nu ramane indiferentă faţă de marea bogaţie de forme 
de educaţie extraşcolare pe care se structurează comunicarea umana contemporană.

În acest sens, de mare ajutor, s-au dovedit a fi activităţile artistice în cadrul 
grădiniţei în anumite ocazii speciale: serbările de Crăciun, serbările de 8 martie, serbările 
de sfârşit de an şcolar, etc.

Toate acestea sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului cu euritmia. De 
altfel, pe aproape întreaga perioadă şcolară, cântul şi cuvântul merg mână în mână.



  

                          Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un 
nesecat izvor de satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea 
copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul 
artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin 
organizarea serbărilor am dezvoltat copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Obiectivele :
 să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de iarnă 
 să conştientizeze semnificaţia Crăciunului; 
 să fie sensibil la bogăţia şi frumuseţea literaturii populare;
 să devină un pasionat al căutării, descoperirii celor mai semnificative taine ale 

artei populare, exprimarea în mod liber a propriei păreri;
 să  pregătească o expoziţie  cu  desene si obiecte adecvate  sărbătorii.    



  

,,In jurul pomului de iarna”

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc.  .

Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţă, să oferi, de 

aceea am participat alaturi de intreg colectivul unitatii,in cadrul parteneriatului 

,,Iubiti,credeti ,daruiti” “, unde cu ajutorul părinţilor am împărţit zâmbete celor care au 

nevoie de noi (prescolarii de la gradinita Vlad Tepes,jud.Calarasi). Încheiem activităţile 

dedicate sărbătorilor de iarnă cu serbarea de Crăciun, unde într-un decor de vis, copiii 

cântă şi dansează.”Sfântul” Crăciun, Moşul “darnic şi bun”, ”încărcat cu daruri multe”  

soseşte la serbare şi dăruie bucurie inimilor copiilor împărţindu-le darurile aduse.

Obiective :
                           Dezvoltarea abilită?ilor de comunicare, cooperare, creativitate, aten?ie;

Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale copiilor;
 Cunoaşterea şi păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti.



  

 Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie, pot 
lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente 
de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens.

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ!



  



  



  



  

    Copiii au fost costumaţi în port popular pentru a evidenţia frumuseţea 
sărbătorilor de Crăciun la români. Au colindat,au cântat ,au dansat 
invitându-i şi pe părinţi alături de ei. Venirea Moşului a fost un alt moment 
emoţionant cand fiecare copil i-a spus o poezie şi a primit daruri.   
Imortalizarea clipelor de bucurie şi satisfactie a fost realizată prin fotografii 
impreună cu Moş Crăciun,cu ceilalti copii şi cu părinţii…



  

Implicarea în proiecte educaţionale!

Proiecte educaționale desfășurate în semestrul I cu preșcolarii grădiniţei “Voinicel” 
Călăraşi:
,,Academia Junior”, ,,Nici o zi fără poveste”, ,, Magie, joc, culoare, copilărie”, “De la joc..la 
educaţie financiară”, “Kalokagathia”, “La fântăna cea română”, “Fii responsabil pe stradă”, 
„Să creştem sănătos”.

Programului Internațional LeAF 2019-2020 

Proiectul ecologic ,,Young volunteer,, şi cel educaţional-social:

,,Împarte-Educă-Împarte,,



  

MAGIE, JOC, CULOARE, COPILĂRIE!



  



  

                  KALOKAGATHIA



  

SĂ CREŞTEM SĂNĂTOS!



  



  

„FII RESPONSABIL PE STRADĂ”



  



  

Participarea la 
concursuri,spectacole, festivaluri!

PREMII ȘI DIPLOME

Până la sfârșitul semestrului I, preșcolarii din grădiniţa  ”Voinicel” au 

paricipat la concursuri precum:  ”Micii olimpici” - concurs internațional, - 

Noiembrie 2019,  ,,Formidabilii”, proiect internațional , ,,Academia Junior”- 

concurs interdisciplinar, ediția a VII-a ,Discovery-concurs internaţional



  

"Moştenitorii", spectacol de tradiţii şi datini româneşti, la sala 
Barbu Ştirbei

 Rezultate aşteptate:
       a .   Dezvoltarea abilită?ilor de comunicare, cooperare, creativitate, aten?ie;

 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
 Cunoaşterea şi păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de 
activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse 
inepuizabile de impresii puternice. Astfel că în luna decembrie am  participat la 
Spectacolul ,,Moştenitorii,, .

Participanţi Prof. Voicu Aurelia
                   Prof.Achim Mariana
                   Prof. Alexandru Gabriela Liliana
                   Prof. Comândaru Mariana
                   Prof. Muşat  Niculina
                   Prof. Stan Nicoleta

Preşcolarii grupelor: Fluturaşii, Ursuleţii, Piticii, Prichindeii Isteţi



  

Spectacol, care urmăreşte continuare festivalului de datini şi obiceiuri 
româneşti, este organizat de Inspectoratul Şcolar Călăraşi şi centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie, coordonator Georgica Olteanu, inspector 
pentru educaţie timpurie. 
 



  



  



  



  



  



  



  

CONCLUZII

       Activităţile extracurriculare mai sus enumerate au valorificat şi dezvoltat 
interesele şi aptitudinile copiilor; organizarea lor într-o manieră plăcută şi relaxantă 
valorifică benefic timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de 
învăţământ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic 
pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi 
încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate 
în procesul de învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.           



  

 Pentru o cât mai reală examinare a modalităților de desfășurare a activităților extracurriculare, dar și 

pentru îmbunătățirea demersurilor privind organizarea, desfășurarea și evaluarea viitoarelor evenimente 

din proiectele și parteneriatele încheiate la nivelul grupei, am întocmit o scurtă analiză SWOT:

       PUNCTE TARI:

Numărul de parteneriate este dublu față de anul trecut;

Activitățile extracurriculare propuse de parteneri au atins o paletă largă de interes pentru preșcolarii 

grădiniţei;

Copiii au participat la concursuri;

Preșcolarii participă cu foarte multă bucurie la acest timp de activități.

PUNCTE SLABE:

Lipsa unui contract de parteneriat cu o firmă de transport;

Părinții sunt foarte puțin interesați în a participa efectiv, ca și parteneri, la desfășurarea acestor activități.

OPORTUNITĂȚI

Majoritatea instituțiilor din municipiul Calarasi sunt deschise în a încheia parteneriate cu grădinițele;

Personalizarea culturii organizaționale a grădiniței prin desfășurarea constantă de activități; 

AMENINȚĂRI:

Necorelarea orarului instituțiilor cu programul preșcolarilor;



  

MĂSURI AMELIORATIVE:

Respectarea planificării temelor;

Responsabilizarea părinților casnici prin participarea la activitățile extracurriculare;

Desfășurarea unor activități după-amiază (pregătirea lucrărilor pentru concursuri);

Intensificare demersurilor de încheiere a unui parteneriat cu o firmă de microbuze.
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