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Nr. 803 / 7. 04. 2016

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ȘCOALA ALTFEL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18 – 22 . 04 . 2016
GRĂDINIŢA CU P.P.CRUCEA DE SUS-PANCIU
COLECTIVUL DE ED. : Toscuta Zamfirita,Iordache Cornelia,Rusu Daniela,Manolache Gabriela
GRUPELE: MICĂ, MIJLOCIE- MARE

Data

Denumirea activităţii

Luni

,,Visăm, ne jucăm,

18.04.

Teatru noi îl aşteptăm !”

2016

Obiective
urmărite

Tipul activităţii

- formarea şi cultivarea Teatru de păpuși
interesului pentru poveşti şi
Teatru Magic Bacău
basme;
- dezvoltarea capacităţii de Activitate practică
a decora măşti folosind
- confecționare de
diferite tehnici;
măști
- formarea şi cultivarea
interesului de a urmări o
poveste dramatizată și de a
înțelege mesajul educativ al
poveștii ;

Evaluarea
activităţii
Măşti
Album foto
Teatru de
păpuși
,,Nicuşor cel
mofturos”

Grupul
ţintă

Cine
răspunde

Grupele:
mică,
mijlociemare

Educatoare

Clasa I

Rusu D.

Părinţi

Manolache G.

Toscuta Z.
Iordache C.

Înv.Gheţu N.
Teatrul Magic
Bacău
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Marti
19.04
2016

,,Sport, mişcare, Sănătate
şi vigoare!”
Întreceri sportive
Dansuri populare

- dezvoltarea armonioasa a Activitate sportivă
copilului, creșt. tonusului, a
plăcerii jocului și dansului; - întreceri sportive;
stafetă
- să fie capabili să se
deplaseze în ordine pe un Divertisment ,,Hai la
horă”
anumit traseu;

Educatoare
Diplome
Premii
Album foto

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Elevii clasei
a III-a

- să își dezvolte spiritul de - dansuri populare
competiție în echipă;

Părinţi

- să utilizeze deprinderile
motrice însușite în diferite
contexte.
Miercuri
20.04.
2016

,,,Micii ecologişti alături de
edili pentru un oraş curat
şi sănătos

- formarea şi cultivarea
intereselor pentru înfrumuseţarea oraşului natal;
- formarea unei atitudini
ecologice prin exersarea
unor deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului
aplicând
cunoştinţele
dobândite;

Toscuta Z.
Iordache C.
Rusu D.
Manolache
G.
Învăţătoare
Duna
Valentina

Activitate de educaţie
ecologică şi protecţia
med.;
-joc de rol ,,De-a micii
ecologişti”
- colectarea hârtiei
-îngrijirea și ocrotirea
spaţiilor verzi

- să ia contact direct cu - Vizită la Primăria
edilii oraşului, printr-o oraşului;
vizită la primărie, să se
alăture lor în efortul comun - întâlnire cu primarul
de a avea un oraş curat şi oraşului şi ceilalţi edili
sănătos;

Educatoare
Toscuta Z.
Album foto

Iordache C.
Rusu D.
Grupele:
mică,
mijlociemare

Manolache
G.

Părinţi

Primăria
Panciu
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Joi
21.04.
2016

,,Împreună pentru mai
multă siguranţă !”

- să cunoască regulile de Activitate de educație
circulație;
rutieră

Educatoare
Concurs

să enumere culorile
semaforului
și
să
conștientizeze
pericolele
care pot surveni în urma
nerespectării regulilor de
circulație;

Activ. de prevenire şi
combatere a unor
fapte antisociale

,,Cine știe
răspunde !”

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare

- joc de rol

Album foto

Părinţi

- întâlnire cu un agent
- să realizeze lucrarea de circulație şi un
poliţist de proximitate
practică “Semaforul”;
- să conştientizeze că pot fi
victime ale unor fapte
antisociale;
Vineri
22.04.
2016

,,Hai cu toţi să ne unim,
De Paşti să ne pregătim!

Toscuta Z.
Iordache C.
Rusu D.
Manolache
G.
Agent de
circulaţie
Buhai R.

- activitate practică

Poliţist de
proximitate
Dogaru V.

- să cunoască importanţa
Învierii Domnului;

Activitate de educaţie
- formarea deprinderii de a religioasă
merge la biserică, de a se
Activitate culturală împărtăşi.
tradiţii şi obiceiuri la
- dezvoltarea interesului români
faţă de tradiţiile românilor;
Activitate de educaţie
- cunoaşterea de către copii plastică
a însemnătăţii Sărbătorilor
Ateliere de lucru
Pascale;
- realizarea de picturi,
desene, ouă încondeiate.

Educatoare
Album foto
Expoziţie

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Părinţi

Toscuta Z.
Iordache C.
Rusu D.
Manolache
G.
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GRĂDINIŢA –NEICU
ED. CHIRIAC DANIELA

Data

Luni
18.04.
2016

Denumirea activităţii

Cel mai bun
povestitor\recitator’

Obiective urmărite

Tipul activităţii

- formarea şi
cultivarea
interesului pentru poveşti şi
Activitate literara
basme;
culturala.
- dezvoltarea capacităţii de a
decora
măşti
folosind Activitate practică
diferite tehnici;
- confecționare de
- formarea
şi
cultivarea măști
interesului de a urmări o
poveste dramatizată și de a
înțelege mesajul educativ al
poveștii ;

Evaluarea
activităţii

Grupul
ţintă

Cine
răspunde
Educatoare

Măşti
Album foto

Grupa
mijlocie.
CHIRIAC
DANIELA
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Marţi
19.04.

,,,Micii ecologişti alături
de edili pentru un oraş
curat şi sănăto

2016

Miercuri
20.04.
2016

- formarea şi cultivarea
intereselor pentru înfru-

Activitate de educaţie
ecologică şi protecţia
med.;

museţarea oraşului natal;

-joc de rol ,,De-a micii
- formarea unei atitudini ecologişti”
ecologice prin exersarea unor
deprinderi de îngrijire şi - colectarea hârtiei
ocrotire a mediului aplicând
-îngrijirea și ocrotirea
cunoştinţele dobândite;
spaţiilor verz
,,Sport, mişcare,
Sănătate şi vigoare!”
Întreceri sportive
Dansuri populare

- dezvoltarea armonioasa
copilului, creșt. tonusului,
plăcerii jocului și dansului;

a
a

- să fie capabili să se deplaseze în
ordine pe un anumit traseu;
- să își dezvolte spiritul de
competiție în echipă;
- să utilizeze
motrice însușite
contexte.

Joi
21.04.
2016

,,Împreună pentru mai
multă siguranţă !”

Album foto

Educatoare
Chiriac
Daniela
Grupa
mijlocie.

Activitate sportivă
- întreceri sportive;
stafetă

Diplome
Premii

Divertisment ,,Hai la
horă”

Grupa
Educatoare
mijlocie/par
Chiriac
inti.
Daniela

Album foto

- dansuri populare

deprinderile
în diferite

- să cunoască regulile de Activitate de educație
circulație;
rutieră

Educatoare
Concurs

să enumere culorile Activ. de prevenire şi
semaforului și să conștientizeze combatere a unor

,,Cine știe
răspunde !”

Grupa
mijlocie,
Chiriac D.
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pericolele care pot surveni în
urma nerespectării regulilor de
circulație;

fapte antisociale

- să realizeze lucrarea practică
“Semaforul”;

- întâlnire cu un agent
de circulație şi un
poliţist de proximitate

- să conştientizeze că pot fi
victime ale unor fapte
antisociale;

Agent de
circulaţie

- joc de rol
Buhai R.
Poliţist de
proximitate
Dogaru V.

- activitate practică

- să cunoască importanţa Învierii
Domnului;

Vineri
22.04.
2016

Album foto

,,Hai cu toţi să ne unim,
De Paşti să ne pregătim!

- formarea deprinderii de a
merge la biserică, de a se
împărtăşi.

Activitate de educaţie
religioasă

Educatoare
Album foto

Activitate culturală - dezvoltarea interesului faţă de tradiţii şi obiceiuri la
tradiţiile românilor;
români
- cunoaşterea de către copii a
însemnătăţii
Sărbătorilor
Pascale;

Activitate de educaţie
plastică

- realizarea de picturi, desene,
ouă încondeiate.

Ateliere de lucru

Expoziţie

Grupa
mijlocie,
Chiriac D.
Părinţi.
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GRĂDINIŢA SATU-NOU PANCIU
EDUCATOARE: GHEORGHIU DIANA
GRUPA: MIJLOCIE

Data
Luni
18.04.
2016

Marţi
19.04.
2016

Denumirea activităţii

„O zi in stupina”

,,,Micii ecologişti”

Obiective urmărite
- formarea si cultivarea
intereselor pentru experiente noi:
-cunoasterea unor mistere din stupi;
-degustare de miere
si alte produse apicole, chiar
de la sursa.

- formarea şi cultivarea
intereselor pentru înfrumuseţarea oraşului natal;
- formarea unei atitudini
ecologice prin exersarea
unor deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului
aplicând
cunoştinţele
dobândite;
-formarea unor deprin-deri
practice si gospodaresti;

Tipul activităţii

Evaluarea
activităţii

Activitate de educatie
pentru sanatate;
-joc de rol „ Micii
apicultori”;
-ingrijirea si ocrotirea
albinutelor;
-ateliere de lucru in
aer liber;
Activitate de educaţie
ecologică şi protecţia
med.;
-joc de rol ,,De-a micii
ecologişti”
- colectarea hârtiei
-îngrijirea și ocrotirea
spaţiilor verzi
- picnic

Album foto;
Diploma de
cel mai
harnic
apicultor;

Grupul
ţintă

Grupa
mijlocie,
parinti ;

Album foto
Grupa
mijlocie,
parinti;

Cine
răspunde

Educatoare
Gheorghiu
Diana

Educatoare
Gheorghiu
Diana
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Miecuri
20.04.
2016

Joi
21.04.
2016

Vineri
22.04.
2016

,,Hai cu toţi să ne unim,
De Paşti să ne pregătim!

,,Împreună pentru mai
multă siguranţă !”

,,Visăm, ne jucăm,
Teatru noi îl aşteptăm !”

- să cunoască importanţa
Învierii Domnului;
- formarea deprinderii de a
merge la biserică, de a se
împărtăşi.
- dezvoltarea interesului faţă
de tradiţiile românilor;
- cunoaşterea de către copii a
însemnătăţii
Sărbătorilor
Pascale;
- realizarea de picturi, desene,
ouă încondeiate.
- să cunoască regulile de
circulație;
să enumere culorile
semaforului
și
să
conștientizeze pericolele care
pot
surveni
în
urma
nerespectării regulilor de
circulație;
- să realizeze lucrarea practică
“Semaforul”;
- să conştientizeze că pot fi
victime ale unor fapte
antisociale;
- formarea
şi
cultivarea
interesului pentru poveşti şi
basme;
- dezvoltarea capacităţii de a
decora măşti folosind diferite
tehnici;
- formarea
şi
cultivarea
interesului de a urmări o poveste
dramatizată și de a înțelege
mesajul educativ al poveștii ;

Activitate de educaţie
religioasă
Activitate culturală tradiţii şi obiceiuri la
români
Activitate de educaţie
plastică
Ateliere de lucru
Activitate de educație
rutieră
Activ. de prevenire şi
combatere a unor
fapte antisociale
- joc de rol
- întâlnire cu un agent
de circulație şi un
poliţist de proximitate
- activitate practică

Teatru de păpuși
Teatru Magic Bacău
Activitate practică
- confecționare de
măști
In vizita la Gradinita Nr
1 Panciu

Album foto
Expoziţie

Grupa:
mijlocie,
Părinţi

Concurs
,,Cine știe
răspunde !”
Album foto

Grupa:
mijlocie,
Părinţi

Educatoare
Gheorghiu
Diana

Educatoare
Gheorghiu
Diana
Agent de
circulaţie
Poliţist de
proximitate

Măşti
Album foto
Teatru de
păpuși

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Clasa
pregătitoar
e
Părinţi

Educatoare
Condrea M.
Raiu A.
Lăluciu
OANA
Teatrul
Magic Bacău
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RĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVĂ
EDUCATOARE:PATRAȘC OLGA-DIANA
GRUPA MIXTĂ

Denumirea activității

Obiective urmărite

Tipul activității

Evaluarea
activității

Grup
Țintă

Cine
Răspunde

Luni
18.04.
2016

„Minte sănătoasă în corp
sănătos !”

-dezvoltarea armonioasă a copilului
,creșterea tonusului;
-să execute corect traseul aplicativ;
-să-și dezvolte spiritul de competiție
și cooperare

Activitate sportivă
întreceri sportive,ștafetă,
Divertisment

Diplome
Premii
Album foto

Grupa de
copii,
părinți

Educatoare

Marţi
1 .04.
2016

”Cum circulăm!”

-să cunoască regulile de circulație;
-să enumere culorile semaforului și
să conștientizeze pericolele care pot
surveni în urma nerespectării
regulilor de circulație;
-să realizeze lucrarea ”Semaforul”.

Activitate de educație
rutieră.
Joc de rol
Întâlnire cu un agent
de circulație și un
polițist de proximitate.
Activitate practică.

Concurs
”Cine știe
câștigă!”

Grupa de
copii

Educatoare

Colectarea hârtiei .

Album foto

Miercuri
20.04. 2016

”Micii ecologiști”

-formarea și cultivarea intereselor
pentru înfrumusetarea spatiilor
verzi;

Părinți

Agent de
circulație
David Alin
Polițist de
proximitate
Popescu .A

Educatoare
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-realizareaunei bune educații civice
și comunitare prin plantarea de
puieți și flori;
-dezvoltarea dragostei față de muncă
și natură;
-dezvoltarea capacității de
cooperare.

Joi
21.04. 2016

Vineri
22.04.
2016

”Lumina Divină din sufletul
meu !”

”Cu prietenii ne întâlnim Si la
teatru noi pornim!„

Îngrijirea și ocrotirea
spațiilor verzi.
Joc de rol”De-a
ecologiștii ”.

Fișe de
lucru.

Grupa de
copii
Părinţi

-să cunoască importanța Învierii
Domnului;
-formarea deprinderii de a merge la
biserică,de a se împărtăși;
-dezvoltarea interesului față de
tradițiile românilor;cunoașterea de
către copii a însemnătății
Sărbătorilor Pascale;
-realizarea de picturi,desene,ouă
încondeiate.

Activitate de
educație religioasă.
Activitate de educație
plastică.

Album foto

-formarea și cultivarea
interesului pentru povești și basme;
-dezvoltarea capacității de a decora
maști folosind diferite tehnici;
-formarea și cultivarea interesului de
a urmări o poveste dramatizată și de
a întelege mesajul educativ al
poveștii.

Teatru de păpuși
Activitate practică
Confecționare de
măști.

Măști
Album foto
Teatru de
păpuși

Grupa de
copii

Educatoare

Expoziție
Părinţi

Grupe de
copii

Educatoare
Patrasc Olga

Părinţi

Gheorghiu
Diana
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GRĂDINIŢA NR. 1 PANCIU
COLECTIVUL DE ED. : CONDREA MILICA, RAIU ANICUŢA, LĂLUCIU OANA, HĂRĂBOR ELIZA, ISTRATE CORINA,
PROF. ÎNVĂŢĂTOR DUŢĂ GABRIELA
GRUPELE: MICĂ, MIJLOCIE, MARE, CLASA PREGĂTITOARE

Data
Luni
18.04.
2016

Marţi
19.04.
2016

Denumirea activităţii
,,Împreună pentru mai
multă siguranţă !”

,,Hai cu toţi să ne unim,
De Paşti să ne pregătim!

Obiective urmărite

Tipul activităţii

- să cunoască regulile de
circulație;
să enumere culorile
semaforului
și
să
conștientizeze
pericolele
care pot surveni în urma
nerespectării regulilor de
circulație;
- să realizeze lucrarea
practică “Semaforul”;
- să conştientizeze că pot fi
victime ale unor fapte
antisociale;
- să cunoască importanţa
Învierii Domnului;
- formarea deprinderii de a
merge la biserică, de a se
împărtăşi.
- dezvoltarea interesului

Activitate de educație
rutieră
Activ. de prevenire şi
combatere a unor
fapte antisociale
- joc de rol
- întâlnire cu un agent
de circulație şi un
poliţist de proximitate
- activitate practică

Vizită la Măn. Brazi
Activitate de educaţie
religioasă
Activitate culturală tradiţii şi obiceiuri la
români

Evaluarea
activităţii

Grupul
ţintă

Concurs
,,Cine știe
răspunde !”
Album foto

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Clasa
pregătitoar
e
Părinţi

Album foto
Expoziţie

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare

Cine
răspunde
EducatoareCon
drea M.
Raiu A.
Lăluciu O.
Hărăbor E.
Istrate C.
Învăţătoare
Duţă G.
Agent de
circulaţie
Buhai R.
Poliţist de
proximitate
Dogaru V.

Educatoare
Condrea M.
Raiu A.
Lăluciu O.
Hărăbor E.
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Miercuri2
0.04. 2016

Joi
21.04.
2016

Educație ecologică
,,Omul sfințește locul”

,,O postură grațioasă, prin
mișcare sănătoasă”
Întreceri sportive
Dansuri populare

faţă de tradiţiile românilor;
- cunoaşterea de către copii
a însemnătăţii Sărbătorilor
Pascale;
- realizarea de picturi,
desene, ouă încondeiate.
- formarea şi cultivarea
intereselor
pentru
înfrumuseţarea zonei;
- formarea unei atitudini
ecologice prin exersarea
unor deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului
aplicând
cunoştinţele
dobândite;
- înţelegerea cauzalităţii
unor fenomene, a unor
schimbări
din mediul
înconjurător;
- dezvoltarea armonioasa a
copilului, creșt. tonusului, a
plăcerii jocului și dansului;
- să fie capabili să se
deplaseze în ordine pe un
anumit traseu;
- să își dezvolte spiritul de
competiție în echipă;
- să utilizeze deprinderile
motrice însușite în diferite
contexte.

Activitate de educaţie
plastică
Ateliere de lucru

Activ. de ed. ecolog. şi
protecţia med.;
-joc de rol ,,De-a micii
ecologişti”
-colectare hârtie,
plastic, sticle pentru
reciclare;
- colectare baterii
pentru reîncărcare;
-îngrijirea și ocrotirea
spaţiilor verzi din
curtea şi din jurul
grădiniței;
Activitate sportivă
- întreceri sportive;
stafetă
Divertisment ,,Hai la
horă”
- dansuri populare

Clasa
pregătitoar
e
Părinţi

Album foto

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Clasa
pregătitoar
e
Părinţi

Diplome
Premii
Album foto

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Clasa
pregătitoar
e
Clasa a
IV-a
Părinţi

Istrate C.
Învăţătoare
Duţă G.

Educatoare
Condrea M.
Raiu A.
Lăluciu O.
Hărăbor E.
Istrate C.
Învăţătoare
Duţă G.

Educatoare
Condrea M.
Raiu A.
Lăluciu O.
Hărăbor E.
Istrate C.
Învăţătoare
Duţă G.
Învăţătoare
Vizitiu A.
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Vineri
22.04.
2016

,,Visăm, ne jucăm,
Teatru noi îl aşteptăm !”

- formarea şi cultivarea
interesului pentru poveşti şi
basme;
- dezvoltarea capacităţii de
a decora măşti folosind
diferite tehnici;
- formarea şi cultivarea
interesului de a urmări o
poveste dramatizată și de a
înțelege mesajul educativ al
poveștii ;

DIRECTOR,
PROF. JALBĂ BANDRABUR VALERIU

Teatru de păpuși
Teatru Magic Bacău
Activitate practică
- confecționare de
măști
Divertisment ,,Poftiţi
la carnavalul din
poveste”

Măşti
Album foto
Teatru de
păpuși
,,Găinuşa,
cocoşul şi
şoarecele”

Grupele:
mică,
mijlocie,
mare
Clasa
pregătitoar
e
Părinţi

Educatoare
Condrea M.
Raiu A.
Lăluciu O.
Hărăbor E.
Istrate C.
Învăţătoare
Duţă G.
Teatrul
Magic Bacău

COORDONATOR PPE,
PROF. ZAMFIR TEODORA

