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Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru, s-au 
solicitat propuneri cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. 
Tipurile de activităţi care s-au organizat în săptămâna menţionată, durata 
acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile s-au stabilit în 
consiliul profesoral şi s-au aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ. 
Consilierul educativ din unitatea de învăţământ a centralizat propunerile 
agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităţilor Educative ale 
unităţii de învăţământ, ca domeniu distinct: programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 
Conducerea unităţii de învăţământ a asigurat popularizarea programului ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact 
pozitiv al activităţilor organizate, atât în unitatea de învăţământ cât şi în 
comunitate 





                            PROIECT ZIUA 1 
                                 18.04.2016
Domeniul pentru sănătate si stil de viaţă sănătos

  TITLUL PROIECTULUI: „Sport si sănătatate!”
  NUMĂR ACTIVITĂȚI DERULATE: 4 – sărituri în lungime, 

sărituri cu sacul,trecerea sub obstacol,parcurgerea unei distanțe cu 
bicicleta,jocuri dinamice. 

  TIPUL DE ACTIVITĂȚI DERULATE: activităţi sportive, activități 
pentru dezvoltarea fizică și intelectuală, jocuri de coordonare și 
dezvoltare a echilibrului 

  RESURSE IMPLICATE: preşcolarii, educatoarele;părinţii;
 RESPONSABIL:Vlad Carmen/Negu Silvia
 doctor de colectivitate

  MENȚIONAREA SPAȚIILOR DE DESFĂȘURARE 
ACTIVITĂȚILOR: sala de clasă, teren sport;



  OBIECTIVE URMĂRITE: 

a. respectarea regulilor jocurilor propuse; 
b. manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă; 
c. relaxare prin joc si metode interactive de invatare; 
d. dezvoltarea armonioasă a copilului; 

  MODALITĂȚI DE EVALUARE A  ACTIVITĂȚII: 
a. fotografii 

  DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: educatoarele  și copii s-au strâns în curtea 
căminului , sala de grupă, teren ,unde au participat la concursurile de 
săritură în lungime ,sărituri cu sacul și parcurgerea unei distanțe legați la 
ochi.Cei care au avut cele mai bune rezultate au fost recompensați. Buna 
dispoziţie a fost cuvântul de ordine al fiecărei activităţi din acest 
proiect.După-masă copiii au participat la diferite jocuri dinamice împreună 
cu educatoarele. 



  ANALIZA SWOT: 
  Puncte tari: 

a. Educarea în dezvoltarea spiritului de echipă; 
b. Interes deosebit şi implicarea copiilor în acţiuni sportive; 

  Puncte slabe: 

 a. Insuficienta motivare a copiilorr pentru a-i determina să participe 
mai activ la competiţiile sportive; 

  Oportunităţi: 

a. posibilitatea cadrelor didactice de a-și proiecta activități interesante fără 
a fi constrânși de programa școlară și în urma unei consultări cu copii;
b. descoperirea unor talente şi îndreptarea acestora către sportul preferat; 

  AMENINȚĂRI:- 

  ANEXE: Album foto,Diplome,CD













 
PROIECT  ZIUA 1                          

                       
 18.04.2016

TITLUL PROIECTULUI: ”Master-chef” 
  NUMĂR ACTIVITĂȚI DERULATE: 3 
  TIPUL DE ACTIVITĂȚI DERULATE: formarea unui mod de 

viață sănătos,igiena personală și alimentară,reguli de igienă în 
prepararea preparatelor culinare. 

  RESURSE:preşcolari, părinţi, educatoare,cadre didactice 
responsabile-Nicoleta Budileanu/Fllorea  Maria/Oprea Gabriela

  MENȚIONAREA SPAȚIILOR DE DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚILOR: sala de mese a grădiniţei, sala de clasă;
a.cunoașterea elementelor principale ale regimului de viață zilnic 
al elevului și a necesității respectării acestuia 
b.discuții cu reprezentații cabinetului medical pentru o mai bine 
înțelegere a acestor reguli 
c.modul igienic în care trebuie preparate mâncărurile 



       MODALITĂȚI  DE  EVALUARE A   ACTIVITĂȚII:
a.fotografii

  DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:la începutul activității, profesorii responsabili 
cu activitatea, au prezentat principalele reguli de igienă(a mîinilor, a 
părului, a corpului), necesitatea respectării unui regim de viață sănătos 
etc. După aceste prezentări reprezentanții cabinetului medical au discutat 
cu copii despre aceste reguli, despre consecințele nerespectării regurilor 
de igienă și nerespectarea unui regim de viață sănătos.Copii au pus 
diferite întrebări în momentele când nu au înțeles pe deplin explicațiile 
date de către medic.După-masă  preşcolarii au preparat diferite 
mâncăruri respectând regulile de igienă alimentară fiind îndrumați și 
atent supraveghiați de către educatori.



ANALIZA SWOT: 
 Puncte tari: 
a.înțelegerea importanței respectării regulilor de igienă corporală și alimentară 
b.discuții cu reprezentantul cabinetului medical 
c.învățarea pașilor pentru prepararea anumitor feluri de mâncare 

  Puncte slabe: 

a.timp insuficient pentru a realiza astfel de activități 
b. fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele 
obţinute de copii; 

  Oportunități: 
a. posibilitatea realizării unor parteneriate 
b. dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni 
organizate în parteneriat 

  AMENINȚĂRI: -
    ANEXE: a. fotografii
 











PROIECT ZIUA 2
     19.04.2016

Educaţie ecologică si protecţia mediului
 
TITLUL PROIECTULUI:  „SOS-  Salvati Pământul!”Patrula Eco
                                          „Invatand sa protejam/Natura ajutam„ROREC”

NUMĂRUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE: 2

TIPUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE: Activitate ecologică  de colectare a 
deşeurilor, 

RESURSELE IMPLICATE: 13 educatoare, 40 preşcolari,părinţii, 
•materiale necesare: mănuşi cauciuc, saci menajeri;

Cadre didactice responsabile:Musat Niculina/Florea Daniela

                                    
PARTENERI IMPLICAŢI :G.P.P” Voinicel”Călăraşi



MENŢIONAREA SPAŢIILOR DE DESFĂŞURARE A  ACTIVITĂŢILOR-curtea grădiniţei, 
imprejurimile  grădiniţei;

OBIECTIVELE URMĂRITE:
-să participe la intretinerea  mediului  apropiat;
-dezvoltarea capacitatii de a intelege efectul actelor sale asupra mediului 
înconjurător;
-să manifeste sentimente pozitive fată de natura,fată de mediul înconjurator,ingrijind 
şi plantând răsaduri şi seminţe de flori in curtea grădiniţei;
MODALITĂŢI DE EVALUARE A   ACTIVITĂŢII: -discuţii despre activitatea de colectare, 
concursuri si diplome, realizare de fotografii
DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII:
SECVENŢA 1: Prezentarea de către educatoare a unei poveşti despre deşeurile din jurul 
nostru, precum şi efectele negative pe care le pot avea.
SECVENŢA 2: Colectarea deşeurilor 
 Preşcolarii au fost foarte entuziasmaţi de acţiunea amplă de colectare a tuturor deşeurilor 
găsite: plasticuri, hârtii, doze , etc şi mai mult, de imaginea curată a zonei, rămasă în urma 
acţiunii lor. De asemenea, au dobândit iniţiativă în învăţare, s-au simţit motivaţi, angajaţi în 
mod direct în activităţi, au învăţat să respecte reguli, să adopte atitudini corespunzătoare în 
situaţii variate



  În urma discuţiilor purtate copiii înţeleg importanţa acţiunii omului asupra mediului,mai ales  a 
celor de poluare a mediului înconjurător,care pot avea urmări nedorite.Se discută cu copiii despre 
protejarea mediului încă de la vârste mici,începând cu acele acţiuni de păstrare a curăţeniei în 
clase,depozitând resturile gustării de la ora 10:00 la coşul din clasă şi continuând cu acţiuni de 
ecologizare a mediului apropiat grădiniţei.Echipaţi corespunzător,cu mănuşi şi saci 
menajeri,copiii fac curat în împrejurilmile  grădiniţei.Se merge în excursie în păduricea din 
apropiere unde copiii stau la picnic aplicând aceleaşi reguli de păstrare a curăţeniei,după care se 
desfăşoară diverse jocuri în aer liber.

             Ambalajele rămase în urma servirii gustărilor au fost reciclate corespuzător tipului de 
material(hârtie,sticlă,plastic) cu posibilitatea de a fi uitilizate ulterior în confecţionarea unor 
costume.



REZULTATE ÎNREGISTRATE: 
-    colectarea  de deşeuri, maculatură, material plastic,etc.
-   ecologizarea  spaţiului din jurul grădiniţei;
- îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate, în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului, adaptarea la situaţiile propuse;
- entuziasm din partea copiilor, uimire, curiozitate, implicare în activitate, atitudine 

pozitivă faţă de mediul înconjurător;
ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI:conştientizarea de către preşcolari a importanţei protejării  naturii pentru o 

viaţă   sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la  standarde 

europene;

•dobândirea de cunoştinţe noi într-un mod plăcut;

•dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială şi adoptarea de către preşcolari a unei 

atitudini  pozitive faţă de propria sănătate.

PUNCTE SLABE:- resurse materiale limitate

OPORTUNITĂȚI:-desfăsurarea deactivităţi de protecţia mediului

AMENINȚĂRI-





















                           PROIECT ZIUA  3
                                 20.04.2016

 Domeniul cultural/Stiintific

  TITLUL PROIECTULUI: “Să ne cunoaștem orașul natal!”
  NUMĂR ACTIVITĂȚI DERULATE: 3

  TIPUL DE ACTIVITĂȚI DERULATE: vizite,drumeţie;

  RESURSE IMPLICATE: preşcolarii, educatoarele;părinţii; specialişti , 
angajaţi ai obiectivelor vizitate 
Resurse materiale:aparat foto, cameră  video, materiale bibliografice,  
fotografii,  albume; 
RESPONSABIL:Vlad Carmen/Negu Silvia/Muşat Niculina

  MENȚIONAREA SPAȚIILOR DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚILOR: 
-Vizită la biserica Sf  Nicolae
-Vizită  in cartierul Mircea Vodă Călăraşi
-Vizită  “Albartos” podul 4  



  OBIECTIVE URMĂRITE: 
• Largirea sferei de reprezentari referitoare la localitatea natală; 
• Cultivarea dragostei pentru locurile natale, prin cunoaşterea  unor obiective 

turistice,   economice, de cultură; 
• Trezirea sentimentelor de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc;
• Cunoaşterea istoricul oraşului;

  MODALITĂȚI DE EVALUARE A  ACTIVITĂȚII: 
• alcătuirea unor jurnale ppt

  DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:educatoarele  şi  copii s-au deplasat  la 
ferma.”Albatros”,unde au fost întâmpinați de către  angajatii unitatii.în grija căruia 
se află ferma de animale.
Apoi s-au indreptat către biserica Sf.Nicolae, unde au fost intâmpinaţi de preotul 
paroh Sima Constantin.Acesta a prezentat modul cum a fost ridicată 
biserica,icoanele din biserică.



  ANALIZA SWOT: 
  Puncte tari: 

• Sensibilizarea părinţilor si a comunităţii locale cu privire la rolul si 
importanţa educaţiei cetăţeneşti la preşcolari;

• Îmbogăţirea cunostinţelor despre  obiectivele turistice din oraşul natal.
• Cultivarea capacităţii afective a copiilor de a descoperi frumuseţea 

locurilor natale; 
  Puncte slabe: 

 a. Dezinteresul unor familii, a autorităţilor locale pentru activităţile 
extracurriculare;

  Oportunităţi: 
•  Crearea unor relaţii interpersonale (educator-preşcolar, educator-

educator ,educator-părinte)deschise , libere care  favorizează obţinerea 
unui climat educaţional destins, stimulativ.

  AMENINȚĂRI:- resurse limitate de timp
                                -atragerea unui număr redus  de sponsori
 

  ANEXE: Album foto,Diplome,CD

















PROIECT  ZIUA  4
21.04.2016

Domeniul ştiinţific
 Titlul Proiectului:„Micii croitori”(atelierul de croitorie- vizită la fabrica de 

cofecţii textile)
 Data: 21.04.2016
 Numărul de activităţi derulate: o singură activitate

 Tipul de activităţi derulate:  activitate ştiinţifică

 Resursele implicate/responsabili activitate: Cojocaru Angela/ Florea Daniela

          - umane: educatoarele, preşcolarii, personalul fabricii;
          - materiale: eşantioane de material, maşini de cusut, ace de cusut, aţă,nasturi, 
manechine, ;
 Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Grădiniţa cu program prelungit 

„Voinicel”Calăraşi, fabrica de confecţii textile ,,Confunivers” Călăraşi

 Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor :  grădinţa ,,Voinicel”, 
fabrica de confecţii textile ,,Confunivers” Călăraşi;



 Obiectivele urmărite:

 desfăşurarea unor activităţi de stimulare a interesului de a dobândi cunoştinţe noi 
despre  profesii şi meserii;

 observarea etapelor de fabricare a unor produse textile;
  stimularea copiilor de a colabora şi interacţiona între ei;
  reconsiderarea rolului educatoarei în relaţia educatoare- copii, care cere calităţi, 

tact
pedagogic şi o atitudine stimulativă în abordarea programelor educaţionale şi a 
beneficiarilor acestora;

 Modalităţi de evaluare a activităţii:

        a.observarea directă a comportamentului copiilor;



 Rezultate înregistrate:

a.îmbogăţirea cunoştinţelor legate de profesii şi meserii;

        b.  atitudine pozitivă a copiilor faţă de activitatea propusă; 
        c. spirit de toleranţă şi cooperare între toţi pre?colarii;
       Analiza Swot

 Puncte tari: Activitatea  este  atractivă prin conţinut – mod de realizare 
(abordarea cunoştinţelor şi amplasarea în spaţiu; locaţii diferite ) . Se 
poate lucra individual / pe echipe / frontal. Tema face parte din 
cunoştinţele generale specifice vârstei, dar pun accentul şi pe dobândirea 
de noi informaţiişi abordează probleme ale societăţii, dar şi aspecte din 
viaţa de zi cu zi a copiilor. Această  activităte oferă preşcolarilor  lecţii 
practice despre viaţă, încrederea în sine şi în ceilalţi.

b.Puncte slabe:Vârsta relativ mică a copiilor, precum şi lipsa unui mijloc de 
transport a îngreunat  desplasarea;recompensele pentru activităţile 
desfăşurate sunt puţin stimulative, grădiniţa neavând resursele financiare 
disponibile necesare, sponsorizarea activită?ilor ?i premierea preşcolarilor 
realizându-se doar din fondurile părin?ilor ?i ale cadrului didactic;



c.Oportunităţi:
Oportunitatea de a exersa abilităţi  prin activităţi non-formale, extracurriculare şi 
extraşcolare;Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţilor alături de 
preşcolari şi dascăli in desfăşurarea şi pregătirea acestora;Dezvoltarea personalităţii 
complexe a copiilor prin implicarea acestora în diverse activităţi;

 Recomandări, sugestii:

Acest gen de activităţi contribuie la o mai bună cunoaştere a relaţiilor copil-
părinte,la o comunicare şi colaborare mai uşoară cu părinţii in interesul copiilor,al 
grădiniţei şi al familiei.

 Anexe:





 Obiective u rmarite :
-stimularea curiozitatii  copiilor prin investigarea realitatii;
-formarea unei atitudini pozitive fata de  costumul de pompier;
-dezvoltarea atitudinilor practice :
-intelegerea folosirii costumului de pompier.
-formarea deprinderilor de educatie rutiera -

 Modalitatii de  evaluare a  activitatii ;
 -Fotografii ;

            -Impresii ale prescolarului ;
            -Aprecieri colective  si individuale.

Rezultate Inregistrate :
-Dezvoltarea  unui  comportament p ozitiv ;
-Imbunatatirea  atitudini  fata  de aceasta  institutie



 ANALIZA SWOT ;

Puncte tari
Desfasurarea  unei  activitati  placute  si  relaxante 

Puncte slabe
Imposibilitatea  recompensarii  prescolarilor  datorita  lipsei  de  fonduri.

 .RECOMANDARI ,SUGESTII

Organizarea mai multor activitatii de acest tip reluarea proiectului in viitor
 .ANEXE :1 CD,FOTOGRAFII,MODELE DE BUNA PRACTICA.















PROIECTUL 5
22.04.2016

Domeniul cultural/artistic
Domeniul tehnic

Titlul proiectului: “Vin Floriile cu soare” 
                            „Atelierul de creatie”
Numar de activitati derulate: 2 activitati
Tipul de activitati derulate: activitati artistico-plastice; ateliere de lucru; 
activitati cultural-religioase;
Resursele implicate:  13 cadre didactice, 60 prescolari, 
Parteneri implicati : G.P.P"Voinicel"Calarasi, preot,parinti;
Mentionarea spatiului de desfasurare a activitatii : GPP"Voinicel"Calarasi/ 
GPN"Voinicel"Calarasi



Obiective urmarite :
-dezvoltarea motricitatii fine a  copiilor;
-realizarea unor desene, colaje, picturi;
-dezvoltarea gustului estetic;
-dezvoltarea imaginatiei creatoare si reproductive;

Modalitatii de evaluare: premierea copiilor cu daruri surpriza si diplome de 
participare, expozitii cu lucrarile copiilor si participarea la o actiune cu 
vanzarea obiectelor, pentru a veni in sprijinul persoanelor nevoiase. 
organizata de Biserica Sf Apostoli"Petru si Pavel"Calarasi
Analiza SWOT

*Puncte tari: activitatea propusa contribuie la dezvoltarea personala a 
participantilor, promovarea traditiilor românesti, stimularea si dezvoltarea 
creativitatii;    
     *Puncte slabe: -;
     *Oportunitati: descoperirea unor laturi artistice, posibilitatea de a crea ei 
însusi lucrari plastice pe o anumita tema, folosindu-se de imaginatie;
     *Amenintari: -
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