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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 
 

 Programele educaționale estivale derulate sub forma grădinițelor de vară a devenit deja o 
tradiție la nivelul învățământului preșcolar dâmbovițean. În ultimii ani aceste programe derulate pe 
parcursul vacanței de vară au fost inițiate și organizate atât de instituții de învățământ preșcolar din 
mediul urban cât și rural.   

Programul educațional Grădiniță de vară – raza mea de soare desfășurat de cadre didactice 
din Grădinița Rază de Soare din Târgoviște urmărește creșterea accesului la educație în general și, în 
special, înscrierea la școală și trebuie înțeles ca o soluție pe termen scurt pentru eliminarea 
decalajelor dintre copiii care se înscriu la școală, în ceea ce privește pregătirea preșcolară. De 
asemenea, grădinița de vară  reprezintă o cale eficientă de atragere a copiilor de vârstă preșcolară ce 
nu au frecventat grădinița  precum și a copiilor aflați în  situații precare sau proveniți din medii 
vulnerabile socio-economic.  

Scopul programului este acela de a facilita creșterea nivelului de pregătire pentru școală din 
perspectiva dezvoltării emoționale, sociale, cognitive, motrice și de limbaj, accesul la educație 
primară și prevenirea abandonului școlar, pentru cei mai mulţi copii, grădiniţa reprezentând primul 
contact cu universul extrafamilial, cea mai bună ocazie de a învăţa să socializeze şi să se pregătească 
emoţional, social şi cognitiv pentru restul vieţii.   

Programul educațional Grădiniță de vară – raza mea de soare  reprezintă un cumul de 
activități de pregătire intensivă menite să faciliteze integrarea ulterioară a copiilor cu vârste cuprinse 
între 3-6 ani în sistemul educațional de masă și să reducă lacunele educaționale dintre copiii fără 
pregătire preșcolară și cei care au beneficiat de o asemenea experiență, programul fiind bine 
structurat și concentrat pe perioada a două săptămâni din vacanța de vară. Activitățile didactice și 
extracurriculare propuse vor fi proiectate prin raportare la vârsta copiilor, contextul social din care 
provin și ritmul propriu de învățare al fiecărui copil, de asemenea vor fi atractive, interactive și 
accesibile tuturor copiilor, vor îngloba teme variate și vor viza soluționarea unor dificultăți specifice 
vârstei.  

În plus, acest program educațional presupune implicarea conștientă a profesorilor/ voluntarilor 
și părinților în găsirea celor mai bune soluții care să conducă la o dezvoltare armonioasă și o 
traiectorie de învățare propice copilului. Atât părinții cât și profesorii au un rol major în viața 
copiilor. Părinții sunt cei care au puterea de decizie cea mai mare asupra copiilor, în timp ce 
profesorii fac uz de cunoștințele și competențele lor în materie de psihopedagogie și didactica 
specialității pentru crearea condițiilor favorabile unui act educațional de calitate. De asemenea, prin 
intermediul acestui program educațional se urmăreşte familiarizarea părinţilor cu mediul educaţional 
şi creşterea gradului de încredere în instituția de învățământ ca resursă pentru comunitate, în sistemul 
de învăţământ în general, perceput de multe ori ca fiind unul ostil şi plin de pericole pentru copii.  

Prezentul material elaborat în cadrul Proiectului educațional Grădinița de vară - raza mea de 
soare reprezintă un exemplu de bune practici, cu o serie de informații și idei utile oricărui cadru 
didactic/ voluntar dornic să se implice activ în procesul familiarizării copilului cu mediul educațional 
al grădiniței ca premisă a succesului școlar.  

Director Grădinița Rază de Soare, Târgoviște 

Prof. Cuculea Nicoleta-Cătălina  
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PROGRAM EDUCAŢIONAL EXTRAȘCOLAR 

DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ 
CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ  

 
 

 
 
 

Grădinița de vară – raza mea 
de soare 

 
 

 
 

Moto:  
Fă-te, suflete, copil 
Și strecoară-te tiptil 

Prin porumb cu moț și ciucuri 
Ca să poți să te mai bucuri  

 
(Tudor Arghezi) 
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Către 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

 
 

 Prin prezenta vă aducem a cunoștință că, în intervalul 12 – 23 iulie 2021 (pe perioada 
a 2 săptămâni) dorim să desfășurăm la Grădinița Rază de Soare din Târgoviște, prin 
intermediul centrului CRED, Târgoviște, activități în cadrul proiectului educațional 
extrașcolar Grădinița de vară – raza mea de soare. 
  

Alături anexăm programul activităților și proiectul educațional extrașcolar întocmit. 
 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
 
Părțile: 

‐ Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – str. Calea Domnească, nr 127, Târgoviște, 
tel: 0245 211891; 

‐ Grădinița Rază de Soare – str. Al. Vasilescu, nr 7, Târgoviște, tel: 0245 631998; 
‐ CRED, Târgoviște – str. Al. Vasilescu, nr 7, Târgoviște, tel: 0245 631998. 

 
Roluri și responsabilități în desfășurarea programului: 

‐ Avizarea programului educațional extrașcolar – Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița 

‐ Desfășoară și evaluează programul stabilit – CRED - Grădinița Rază de Soare 
 
Durata acordului:  
2 săptămâni (12 – 16 iulie și 19 – 23 iulie 2021) 
 
Drepturi și obligații ale părților: 

Coordonatorii programului vor informa părțile implicate cu privire la modul de 
desfășurare a programului și a calendarului de activități. 

Prezentul contract va fi semnat și ștampilat în 5 exemplare. 
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PROGRAM EDUCAŢIONAL EXTRAȘCOLAR DE EDUCAȚIE  
REMEDIALĂ CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ 

GRĂDINIȚĂ DE VARĂ 
 
 
 

I. TITLUL PROIECTULUI: Grădinița de vara – raza mea de soare 

II. TIPUL PROIECTULUI: Voluntariat – dezvoltare personală a preșcolarilor – prevenirea 

abandonului școlar – incluziunea socială – educație remedială 

III. INSTITUȚII  IMPLICATE (prin profesorii voluntari): 

 Grădinița Rază de Soare, Târgoviște și CRED, Târgoviște 

 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA 
 
Nr. ____________/________________ 

                    Inspector Şcolar General, 
                     Prof.  Homeghiu Cătălina 

 
                                                                          Inspector educaţie timpurie, 

                                                                                        Prof. Moraru Corina Ileana 
 

 

 

GRĂDINIŢA RAZĂ DE SOARE 
TÂRGOVIŞTE 
 
Nr. _______________/__________________ 
 

Director, 
Prof. Cuculea Nicoleta-Catalina 

 
 
IV. PARTENERI:  
 

Centrul de Resurse pentru Educație 
și Dezvoltare 

(CRED)Târgoviște 

 
 

Responsabil CRED, 
Prof. drd. Ciulei Florentina 
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V. INIȚIATORI:  
Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare, Târgovişte: 
prof. Ene Ana-Maria  
prof. Vișan Ioana-Alexandra  
prof. drd. Ciulei Florentina  
prof. Cuculea Nicoleta-Cătălina   
 

VI. COORDONATORI: 
Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare, Târgovişte: 
prof. Ene Ana-Maria  
prof. Vișan Ioana-Alexandra 
prof. drd. Ciulei Florentina   
prof. Cuculea Nicoleta-Cătălina   
prof. Cristea Liliana 
prof. Anghel Carmen-Elena  
prof. Gheorghe Florentina-Emilia  
 

VII. COLABORATORI: comunitatea locală, asistente medicale, părinți. 
 

VIII. APLICANȚI/ VOLUNTARI:  
Cadre didactice voluntare și alți voluntari: 
1. Prof. Anghel Carmen-Elena  
2. Prof. Antonescu Grațiela-Elena  
3. Prof. Ceaușu Ioana 
4. Prof. drd. Ciulei Florentina 
5. Prof. Cristea Liliana  
6. Prof. Cuculea Nicoleta-Cătălina  
7. Administrator financiar Danciu Cristina 
8. Prof. Dorobanțu Nicoleta 
9. Prof. Dragne Raluca 
10. Prof. Ene Ana-Maria 
11. Prof. Ene Raluca – Alexandra  
12. Prof. Gheorghe Angelica 
13. Prof. Gheorghe Florentina 
14. Prof. Honciu-Untaru Andreea 
15. Prof. Ionescu Mariana 
16. Prof. Lăcătuș Andreea 
17. Prof. Olteanu Ancuța  
18. Prof. consilier școlar Stanciu Constanța 
19. Prof. Stegăroiu Ionela 
20. Prof. Stoiculescu Simona 
21. Prof. Stroe Violeta 
22. Prof. Vișan Ioana-Alexandra  

 
IX. DURATA  PROGRAMULUI: 2 săptămâni (12-16 iulie și 19-23 iulie 2021) 

 
X. ARGUMENT: 

Politicile educaționale ce converg spre realizarea unei dimensiuni europene în educație, ne 
oferă să fim parte activă la provocările lumii contemporane: explozia demografică, imigrația și 
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interculturalismul, amploarea tehnologiei și societatea informațională, poluarea mediului și, odată cu 
acestea, impresia de ”comprimare” a timpului care provoacă din ce în mai mai puțină atenție pe care 
părinții o pot acorda copiilor lor. De aceea, grădinița a găsit ca și soluție realizarea unor activități 
complementare materializate ca și grădiniță de vară, pentru a veni în sprijinul copiilor cu cerințe 
educative speciale, copiilor din familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, părinți 
divorțați, decedați, dar și pentru a preveni abandonul școlar, pentru a promova incluziunea socială și 
pentru a spori încrederea în beneficiile aduse de grădiniță ca și instituție de învățământ. 

În urma celor 7 ani de când se desfășoară programul Grădinița de vară în unitatea noastră s-a 
constatat că aceasta este un loc propice pentru copii pentru petrecerea timpului vacanței, desfășurând 
activități de divertisment, dar și activități prin care aceștia își pot îmbogăți performanțele școlare și 
pot dobândi sau îmbogăți cunoștințe, priceperi sau deprinderi. 

Noile discipline capătă astfel o nouă dimensiune în cadrul curriculumului național, acțiunea 
educativă în această direcție având în vedere un ansamblu foarte cuprinzător și vast de obiective 
cognitive, afectiv-atitudinale și practic-acționale. 

Astfel, la vârsta ,,de ce-urilor” copilul din grădiniță manifestă o curiozitate și o dorință de 
explorare deosebită a realității înconjurătoare și nu numai. Activitățile din cadrul grădiniței de vară 
sunt astfel organizate încât să permită abordarea mai multor tipuri de activități, din diverse discipline, 
sub diferite aspecte. 

Investigând și explorând mediul imediat apropiat lor, copiii își dezvoltă deprinderi în domeniul 
limbajului, matematicii, științei, artei și desigur, deprinderi sociale. 

 
XI. DESCRIEREA  PROGRAMULUI:  
Special create, programele de vară au ca grup țintă copii cu cerințe educative speciale, copii 

din comunitățile dezavantajate sau copiii aflați în situații precare (familii monoparentale, cu părinți 
decedați, divorțați sau plecați în străinătate), cu accent pe dezvoltarea personală a acestora, pe 
incluziune socială și pe prevenirea abandonului școlar. În cadrul programului estival propus se pun 
bazele unui nou model de învățare bazat pe investigare, explorare a lumii înconjurătoare. Copiii vor 
avea parte de un alt tip de educație, în care primează activitățile recreative, activitățile de pre-
alfabetizare, prin care învață lucruri ce le vor fi utile pe tot parcursul vieții, pentru o dezvoltare 
personală armonioasă. Structurat într-un modul de două săptămâni, acest program estival este 
adaptat pentru copiii între 3 și 6 ani, în care aceștia explorează lumea care îi înconjoară, pornind de 
la propria identitate, până la comunitatea din care fac parte și mult mai departe. 

 Profesorii voluntari care se implică în organizarea atelierelor si in derularea activităților 
didactice si educative, vor realiza un program zilnic de activități dedicat copiilor între 3 și 6 ani, 
cuprins între orele 9.00 și 12.00, în Grădinița Rază de Soare din Târgoviște. 

Grădinița va respecta calendarul activităților stabilite și va alege metodele și mijloacele de 
realizare proprii, în funcție de resursele materiale deținute. La sfârșitul fiecărei activități, se va 
completa agenda zilei, constând în descrierea acestora. 

 
XII. SCOPUL PROGRAMULUI: inițierea unei călătorii în care copiii sunt invitați la 

explorare, investigare și discuții structurate, toate pentru a-i învăța să înțeleagă, să interpreteze și 
într-un final să „cucerească” lumea ce îi înconjoară, pentru a se adapta mediului școlar și cerințelor 
vieții sociale. 

XIII. OBIECTIVELE  PROGRAMULUI: 
 Identificarea nevoilor și intereselor copiilor din comunitate; 
 Sporirea atenției părinților față de nevoile și așteptările copiilor; 
 Satisfacerea nevoilor și integrarea copiilor cu CES, copiilor cu părinți divorțați, decedați, 

plecați în străinătate sau care provin din familii monoparentale; 



 

Grădinița	de	vară	–	raza	mea	de	soare																																																																					Nr.	3	/	2021 
 

9 
 

 Sprijinirea copiilor din familii cu situație materială precară pentru participarea la activități 
deosebite; 

 Promovarea incluziunii sociale ca prioritate a unui învățământ incluziv; 
 Creșterea gradului de implicare a părinților în viața grădiniței; 
 Petrecerea unui timp de calitate în grădiniță, în vederea prevenirii abandonului școlar prin 

activități remediale; 
 Socializarea copiilor prin intermediul activităților recreative, de prealfabetizare și ludice; 
 Stimularea creativității copiilor prin activități artistice; 
 Dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi într-un mod cât mai creativ; 
 Dezvoltarea personalității copiilor; 
 Inițierea și aplicarea de către profesori a unor metode interactive, inovative, centrate pe 

copil, transferate din proiecte cu finanțare externă sau din alte surse; 
 Cultivarea ideii de voluntariat. 
 
XIV. BENEFICIARI DIRECȚI: preșcolari din comunitate, cu vârste cuprinse între 3-6 ani, 

copii proveniți din familii defavorizate, din diverse categorii sociale, cu situație materială precară și 
copii de vârstă preșcolară care nu au frecventat grădinița până în prezent, copii cu CES, proveniți din 
familii monoparentale sau cu părinți decedați sau plecați în străinătate.  

 
XV. BENEFICIARI INDIRECȚI: părinţii copiilor implicați în program, profesorii voluntari 

din instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect, alți voluntari, comunitatea, CRED Târgoviște. 
 
XVI. RESURSE UMANE: 

 Preşcolari 
 Părinţi 
 Profesori  
 Voluntari 
 Colaboratori 

 
XVII. RESURSE MATERIALE ȘI INFORMAȚIONALE: 
 Pliante/ planșe/ cărți pentru copii şi părinţi; 
 Diplome; 
 CD-uri, DVD-uri, calculatoare, videoproiectoare, aparat foto, consumabile; 
 Jocuri, jucării; rechizite școlare; 
 Kit-uri OvidiuRo; 
 Site proiecte Erasmus+ (www.include.net, www.etwinning.ro, www.erasmusplus.ro); site 

Grădinița Rază de Soare (www.gradinita-razadesoare.ro). 
 

XVIII. RESURSE FINANCIARE: extrabugetare 
 
XIX. RESURSE DE TIMP: 2 săptămâni 

 organizare/ planificare 
 desfăşurare  
 finalizare/ evaluare 
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Nr 
Crt. 

Data 
Activități de educație remedială/ 

Tematica abordată 
Responsabili 

1. 12 iulie 2021 ZIUA  CULORILOR  
Deschiderea programului în centrul CRED 
Informarea părinților asupra structurii și 
beneficiilor programului  
Optimizarea spațiului și designului activităților 
planificate: 

- amenajarea spațiului; 
- pregătirea materialelor de lucru; 
- planificare activități de învățare; 
- întâlniri cu copiii, părinții, echipa CRED. 

Crearea unui logo/ banner/ poster, în echipă cu 
copiii și cadrele didactice. 

Ene Ana-Maria 
Cuculea Cătălina

Vișan Ioana-Alexand
Anghel Carmen

 

2. 13 iulie 2021 ZIUA SĂNĂTĂȚII, A MIȘCĂRII ȘI A 
SPORTULUI 
Începutul călătoriei: activitate în colaborare cu 
asistentele medicale ale grădiniței; 
Jocuri distractive și de mișcare – activități outdoor; 
Flashmob; 
Dans. 

Vișan Ioana-Alexandra 
Anghel Carmen 

Dorobanțu Nicoleta 
Ene Ana-Maria 

3. 14 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI  SOCIO – EMOȚIONALE    
Transferarea de metode și tehnici de realizare a 
educației socio-emoționale din Parteneriatul 
strategic Erasmus+ KA201 Emotional Intelligence 
– Feel and act appropiately.  
Activități artistice. 

Stanciu Constanța 
Cristea Liliana 

Lăcătuș Andreea 
Stroe Violeta 

Gheorghe Angelica 

4. 15 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ȘI 
INTERCULTURALE 
Diferiți dar la fel: Transferarea de metode și 
tehnici de realizare a educației incluzive și pentru 
diversitate din Proiectul de schimb interșcolar 
Erasmus+ KA229 Bridges for Social Inclusion, 
activitate în colaborare cu consilierul școlar al 
grădiniței. 
Activități practice și artistice. 

Stanciu Constanța 
Cristea Liliana 
Dragne Raluca 
Ceaușu Ioana 

Stoiculescu Simona 

5. 16 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI FINANCIARE 
Banii nu aduc fericirea: activitate în colaborare cu 
administratorul financiar al grădiniței; 
Troc: activitate de schimbare de obiecte; 
Activități artistice. 

Danciu Cristina 
Dragne Raluca 
Ceaușu Ioana 

Olteanu Ancuța 
Stoiculescu Simona 

6. 19 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI ECOLOGICE  
Transferarea de bune practici din Parteneriatul 
strategic KA201 - Active start in Kindergarten – 
STEAM. 
Micii ecologiști: plantare de flori; 
Ecologizarea curții grădiniței; 

Ene Raluca – Alexandra
Antonescu Grațiela 

Honciu-Untaru Andreea
Stegăroiu Ionela 
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Confecționare mesaje ecologice; 
Parada micilor verzi. 

7. 20 iulie 2021 ZIUA LITERAȚIEI  
Transferarea de metodei Drama Play ca mijloc de 
realizare a atelierului de literație din proiectul de 
schimb interșcolar KA229 Include.net: innovative 
ways to promote inclusion in its broadest sense, 
within a panEuropean context

Gheorghe Florentina 
Stegăroiu Ionela 
Olteanu Ancuța 
Ionescu Mariana 

8. 21 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI DIGITALE  
Metode și tehnici de realizare a educației digitale  
Activități pe platforme educaționale Wordwall, 
Jigsawplanet, Livresq, Kahoot, Liveworksheets, 
LearningApps etc. 

Gheorghe Florentina 
Ene Raluca – Alexandra

Antonescu Grațiela 
Honciu-Untaru Andreea

 
9. 22 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI ARTISTICE 

Bottle moments – abordarea inovatoare de  
stimulare a creativității prin artă și literație 
transferată din Proiectul de schimb interșcolar 
Erasmus+ KA 229 Open minds@include.net-
creative pedagogies, global competences for 
inclusion 
Micii artiști: realizarea  unei expoziții - concurs la 
centrul CRED cuprinzând toate lucrările copiilor 
din cadrul activităților grădiniței de vară. Premierea 
câștigătorilor - diplome. 

Ciulei Florentina 
Dorobanțu Nicoleta 

Lăcătuș Andreea 
Gheorghe Angelica 

 

10. 23 iulie 2021 ZIUA EDUCAȚIEI PARENTALE 
„Meseria” de părinte în secolul XXI: Sesiune de 
informare pentru părinții copiilor în cadrul 
centrului CRED – educație parentală după metoda 
Educați așa!. 
Încheierea programului în centrul CRED 
Festivitatea de încheiere a grădiniței de vară 

Ciulei Florentina – 
formator Educația așa! 

 
Cuculea Cătălina 
Ionescu Mariana 

Stroe Violeta 

 
XX. REZULTATELE/ BENEFICII: 

 
Pentru copiii: 
‐ vor câştiga încredere în forţele personale, apreciindu-şi mai mult propria valoare;  
‐ își vor dezvolta abilităţile creative şi de comunicare prin stimularea unor activităţi intelectuale şi 

fizice diverse; 
‐ îşi vor dezvolta noi aptitudini şi abilităţi sociale de viață prin diverse programe şi activităţi; 
‐ vor participa cu interes și din plăcere la activități din mediul școlar; 
‐ vor simţi că fac parte din comunitate şi nu vor încerca sentimentul de marginalizare sau 

excludere. 
 

Pentru voluntari/ profesori: 
‐ vor promova cunoştinţele şi aptitudinile cu privire la unele aspecte importante ale educaţiei, 

într-un mod plăcut şi incitant; 
‐ vor înţelege şi conştientiza nevoile individuale şi provocările cu care se confruntă unele 

persoane din comunități defavorizate, din medii sociale diferite, persoane cu CES, din familii 
monoparentale sau cu părinți divorțați, decedați sau plecați în străinătate; 
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‐ vor încuraja ingeniozitatea, inteligenţa şi creativitatea pentru a răspunde nevoilor individuale 
ale copiilor, precum şi ale comunităţii; 

‐ vor realiza un schimb real și relevant de bune practici prin implementarea de metode și tehnici 
de prevenție a abandonului școlar; 

‐ vor iniția și aplica metode interactive inovatoare de cooperare și incluziune însușite în cadrul 
activităților proiectelor Erasmus+:  

 Proiect de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: Include.net: innovative ways 
to promote inclusion in its broadest sense, within a pan European context, 2018-1-
UK01-KA229-048291_6; 

 Proiect de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: Bridges for Social inclusion, 
2018-1-RO01-KA229-049220_1; 

 Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Active Start in Kindergarten, 2019-1-
LT01-KA201-060694; 

 Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Emotional Intelligence - Feel and act 
appropriately, 2020-1-BG01-KA201-079275. 

 
XXI. DISEMINARE ȘI POPULARIZARE:  
Prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri între profesorii/ voluntarii implicați în derularea 

acestui program, întâlnire constând în prezentarea fotografiilor și a produselor finale ale activităților 
zilnice, discuții și propuneri pentru viitoare activități comune, întâlnire organizată în centrul CRED 
Târgoviște. 

Diseminarea programului și a produselor activităților pe pagina de Facebook, pe site-ul 
Grădiniței Rază de Soare, articole și pe www.didactic.ro, prezentare în cadrul simpozionului Util, 
modern și creativ în învățământul preșcolar. 

La sfârșitul programului, va fi realizat un portofoliu al programului Grădinița de vară – raza 
mea de soare, cu documente, materiale specifice, lucrările copiilor, exemple de metode și tehnici de 
prevenire a abandonului școlar și de dezvoltare personală a preșcolarilor. De asemenea, se va elabora 
al treilea număr al revistei – ghid de bune practici Grădinița de vară – raza mea de soare (ISSN). 

Se va întocmi un raport final pe baza agendelor zilnice întocmite de fiecare profesor voluntar. 
 

XXII. PRODUSE FINALE și EVALUARE:  
 festivitate de încheiere a programului, cu participarea reprezentanților comunității locale într-un 

context familiar și festiv care să faciliteze succesul fiecărui copil și să promoveze învățarea 
eficientă și autentică. 

 adeverințe/ diplome/ acord de parteneriat; 
 portofoliul programului (portofoliile copiilor, instrumente de lucru elaborate, postere, CD-

uri/ DVD-uri); 
 albume de fotografii; 
 prezentare PPT; 
 chestionare; 
 Revistă - Ghid de bune practici Grădinița de vară – raza mea de soare ca resursă 

educațională deschisă (RED) pe site-ul IȘJ Dâmbovița; 
 Portofoliul programului Grădinița de vară – raza mea de soare. 
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AGENDA ZILEI 
 

 
 

Data: 12 iulie 2021 
 

Tema activității: ZIUA  CULORILOR 
Deschiderea programului în centrul CRED 
Informarea părinților asupra structurii și beneficiilor 
programului  
Optimizarea spațiului și designului activităților planificate 

 

Profesori responsabili: Ene Ana-Maria, Cuculea Cătălina, Vișan Ioana-Alexandra, Anghel Carmen Elena 

Mijloace de realizare: cântec, audiție, pictură, colaj  
Obiective: 
 Să intoneze imnul grădiniței de vară – Grădinița mea de vară; 
 Să își amprenteze palma pe lucrare; 
 Să utilizeze culorile preferate; 
 Să personalizeze banner-ul creat. 

Parteneri/ invitați: profesori voluntari din grădiniță, părinți 
Resurse materiale: guașe de diverse culori, carton duplex, pensule, aracet, creioane, lipici, foarfece, 
șervețele umede, coli clorate, boxă, microfon, PC, negativul cântecului Adio, grădiniță youTube  
https://www.youtube.com/watch?v=rz7f3M76EZg  
Descrierea activității:  

Fiind prima zi în cadrul programului Grădinița de vară - raza mea de soare, activitatea 
debutează cu prezentarea acestuia pentru copii, cadre didactice și câtiva părinți prezenți la momentul 
deschiderii. Le sunt explicate copiilor și părinților care este scopul acestui program, obiectivele și 
activitățile care se vor desfășura pe durata celor două săptămâni, cât și beneficiile și impactul pe care 
activitățile le vor avea asupra preșcolarilor. Activitatea zilei debutează cu învățarea imnului 
grădiniței de vară, numit Grădinița mea de vară. Mai întâi este audiat imnul, preșcolarii 
familiarizându-se cu versurile acestuia și cu linia melodică. Copiii au cântat imnul în grupuri mici, în 
cor, individual, în perechi, utilizând negativul acestuia și boxa cu microfonul. A doua parte a 
activității a constat în realizarea banner-ului grădiniței de vară, ca simbol al acesteia și al copilăriei și 
jocului. Pentru aceasta, educatoarele au pregătit suprafața de lucru și materialele, iar copiii și-au 
pictat palma în culorile preferate, după care au amprentat-o pe cartonul duplex. 
 
Metode și tehnici folosite: tehnica picturii cu aracet, amprentarea 
 
Rezultate înregistrate:  

Copiii au fost foarte încântați să afle că vor desfășura activități deosebite pe durata a două 
săptămâni din vacanța lor de vară. Au învățat cu drag melodia și versurile imnului și s-au dovedit 
mai mult decât fascinați de a-și amprenta palma pe banner-ul pe care ulterior l-au personalizat chiar 
ei. Acest lucru a contribuit la stimularea curiozității, creativității și a dorinței de descoperire, la 
dezvoltarea abilităților de comunicare, colaborare și rezolvare a problemelor. 
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Anexa 1 

A fost odată ca niciodată... 

Autor: Prof. Ene Ana-Maria 

 A fost odată ca niciodată un loc plin de magie, un loc unde copacul vieții creștea mai mare și mai mare 

an de an. Pentru cei mici acest colțișor magic era asemeni unui castel,  însă noi, cei mai mari,  îl numim simplu: 

grădiniță. Și această grădiniță există și acum, chiar aici, lângă mine, lângă tine!  

Grădinița din poveste este  falnică și mândră, este cea mai mare și cea mai  frumoasă din  întreg regatul. 

Fiindcă  e  strălucitoare  și  luminoasă  asemeni unui  soare blând  cu  raze  calde  și mătăsoase,  grădinița  este  locul 

unde  trăiesc  în armonie Zâna Zânelor, prinți  și prințese,  spiriduși, magi  și  elfi. Aceștia  s‐au  sfătuit  și  au decis 

împreună să o numească Grădinița Rază de Soare.  

Sub  acoperișul  ei  învață  și  cresc  împreună  cu  zânele  educatoare  mulți  copii  frumoși.  Toți  copiii  sunt 

fericiți,  iubiți  și  respectați,  asemeni  unor  muguri  de  floare  protejați  de  Mama  Natură!  Toate  zânele  bune  ‐ 

doamnele educatoare, le sunt mame blânde care le oferă fără doar și poate toată atenția și iubirea, care‐i răsfață 

cu îmbrățișări, sărutări și mângâieri calde, ori de câte ori este nevoie.  

  Această grădiniță este plină de povești fantastice, de jucării ce prind viață când sunt în preajma copiilor, 

de  jocuri  ce  nu  cunosc  limite,  de  cărți  și  creioane  colorate  care  colorează  curcubeie  vesele,  de  ștrengării  și 

năzdrăvănii, de râsete sincere și iubire necondiționată.  

Povestea a început acum 7 ani, din dragoste pentru prichindei. Doamnele educatoare au creat o poțiune 

magică numită grădiniță de vară. Ce mai  e  și aceasta? Ei bine, grădinița de vară este acea călătorie magică cu 

trenul copilăriei ce te duce într‐o lume și mai minunată, și mai plăcută, și mai interesantă, o lume întreagă doar 

pentru copii! Fiecare vagon al trenului copilăriei este precum o cutiuță fermecată, care, odată deschisă,  le oferă 

copiilor  praful magic  al  învățării,  al  descoperirii  și  explorării  lucrurilor  noi.  Astfel,  copiii  cunosc  tainele  lumii 

înconjurătoare  ce‐și  dezvăluie  secretele:  mii  de  specii  de  plante,  de  animale  și  de  fenomene  ale  naturii, 

nenumărate culori și forme, cifre și litere și multe, multe alte experiențe extraordinare. 

Călătoria fantastică este presărată și cu un praf magic, plin de suspans, de mistere, cu invitați‐surpriză și 

provocări  fel  de  fel,  care mai  de  care mai  fantastice  și mai minunate.  Copiii  zburdă  liberi,  cântă  și  dansează, 

creează, sunt liberi să simtă, să se exprime și, cel mai important, învață să fie ei înșiși. 

Grădinița de vară a fost, este și va fi o călătorie a inițierii, a descoperirii de sine. Asemeni unui perpetuum 

mobile, acest tren al copilăriei va continua să alerge pe șinele‐i nesfârșite, va scrie povești de neuitat, va construi 

poduri și va ridica fiecare pui de om către vocația lui! 
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Anexa 2 

Tehnica picturii cu aracet 

Autor: Prof. Cuculea Nicoleta-Cătălina  

 

 

Această tehnică se caracterizează prin faptul că întreaga suprafață de lucru pe care ulterior se 
va picta, se acoperă cu un strat de aracet. Acesta se lasă la uscat, dar nu până la uscare definitivă. 
După aceea, se pictează suprafața utilizând tehnicile și materialele de lucru dorite, preferabil guașe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceea ce deosebește această tehnică de pictură de altele este faptul că la uscare, guașa se crapă 
datorită aracetului de dedesubt, efectul fiind unul deosebit. 
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Anexa 3 

Imnul Grădiniței de vară 

Autor: Prof. Anghel Carmen-Elena 

 

Chiar de e vacanță, azi în calendar, 

Am venit la grădi, cu suflet curat. 

Port în ghiozdănelul meu, amintiri de neuitat, 

Azi o nouă filă scriu, cu-un zâmbet colorat! 

 

Refren: Grădinița mea de vară, univers de veselii. 

Vrem să explorăm cu toții, jocuri, cânt și poezii. 

Harnici, creativi, noi suntem, împreună vom lucra, 
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AGENDA ZILEI 
 

Data: 13.07.2021 

Tema activității: 
ZIUA SĂNĂTĂȚII, A MIȘCĂRII ȘI A SPORTULUI 
Începutul călătoriei: activitate în colaborare cu asistentele 

medicale ale grădiniței 

 

Profesori responsabili: Vișan Ioana-Alexandra, Anghel Carmen, Dorobanțu Nicoleta, Ene Ana-Maria 
Mijloace de realizare: Jocuri distractive și de mișcare; flashmob; dans – activități outdoor, educație 
sanitară 
Obiective: 
 Să precizeze importanța sportului și a mișcării pentru organism; 
 Să execute diverse exerciții sportive și de înviorare; 
 Să danseze pe diverse cântece preferate; 
 Să execute cu parașuta mișcările sugerate de cântec; 
 Să se joace liber, în curtea grădiniței jocuri inițiate de ei înșiși. 

Parteneri/ invitați: asistente medicale 
Resurse materiale: boxă portabilă, parașute colorate, instrumente medicale. 
Descrierea activității:  
 Jocul și joaca sunt pentru copii principalele modalități de explorare, învățare, experimentare 
și distracție. Una dintre temele propuse pentru grădinița de vară vine să satisfacă nevoia de acțiune a 
copiilor, îmbinată cu o temă de actualitate în conetxtul pandemic actual – sănătate, mișcare și sport. 
 Ziua a debutat cu intonarea imnului grădiniței de vară învățat în ziua precedentă, după care 
copiii au participat la câteva discuții cu asistenta medicală a grădiniței despre sănătate, importanța 
sportului și a mișcării pentru organism și au realizat exerciții de înviorare și încălzire. Apoi, 
preșcolarii au ieșit în curtea grădiniței, au dansat și s-au jucat cu parașutele colorate pe melodia 
Parachute dance song: https://www.youtube.com/watch?v=ysWLALtSlHc. Copiii au dansat cu 
parașutele și pe melodia Copilărie – Amna https://www.youtube.com/watch?v=6oQUvMEK8oE, 
dar și alte cântece preferate și solicitate chiar de ei, precum: Aram, sam, sam; Chu, chu, ua; Veo, 
veo, Am o căsuță mică. 
Metode și tehnici folosite: dansul, activități outdoor 
Rezultate înregistrate: 
Copiii s-au distrat foarte mult, au participat cu drag și interes la toate activitățile zilei și au cooperat 
cu colegii pentru îndeplinirea sarcinilor. 
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Anexa 4 

Dansul parașutelor colorate 

Autor: Prof. Vișan Ioana-Alexandra 

 

Cea de-a doua zi a Grădiniței de vară a fost destinată sănătății, mișcării și sportului. Una 
dintre activitățile desfășurate cu copiii grupelor mari s-a numit Dansul parașutelor colorate.  

 

https://youtu.be/ysWLALtSlHc 

       

Cântecul The parachute dance song a fost difuzat cu ajutorul unei boxe portabile. 
Deoarece versurile erau în limba engleză, mai întâi au fost traduse cuvintele care sugerau mișcările 
de executat. 

S-au folosit, pe rând, două parașute colorate, deoarece aveau forme diferite. Fiecare preșcolar 
și-a ales un loc/ o culoare de pe parașută (loc în care a stat pe tot parcursul dansului). 

Versurile cântecului sunt: 

Everybody walk. (copiii merg ținându-se de parașută) 

Everybody stop. (copiii se opresc din mers) 

Everybody run. (copiii aleargă ținându-se de parașută) 

Everybody jump. (copiii sar cu toții în același timp) 

Put your hands up. (toți copiii ridică mâinile în același timp) 

Put your hands down. (toți copiii lasă mâinile în jos, în același timp) 
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AGENDA ZILEI 
 

Data: 14.07.2021 
Tema activității: 

 
ZIUA EDUCAȚIEI SOCIO-EMOȚIONALE 

 

Profesori responsabili: Stanciu Constanța, Lăcătuș Carmen – Andreea, Gheorghe Angelica – 
Maria, Stroe Violeta – Daniela, Cristea Liliana 
Mijloace de realizare: Poveste terapeutică pentru înlăturarea furiei, joc socio-emoțional Cercul 
emoțiilor, cubul emoțiilor, poveste terapeutică, amprentare, jocul personajelor din povești. 
Obiective: 
 Să aplice modalități concrete de autoreglare emoțională în cazuri de furie; 
 Să identifice emoțiile prezentate prin contextualizarea acestora; 
 Să diferențieze comportamente prietenoase de cele neprietenoase în diferite situații sociale; 
 Să identifice soluții alternative de rezolvare a situațiilor problematice; 
 Să descopere și să exerseze unele comportamente adaptative în raport cu tema grupului.  

Parteneri/ invitați: profesorii responsabili, psihologul grădiniței. 
Resurse materiale: poveste terapeutică, broscuțe, brățara prieteniei, cercul cu emoții, jetoane cu 
emoții, medalii, cubul cu emoții, fișe de lucru, imagini cu personaje din povești, laptop, carioci, 
creioane colorate. 
Descrierea activității:  

Activitatea debutează prin identificarea emoțiilor de pe jetoane, aruncarea cubului cu emoții 
care să permită contextualizarea acestora, urmată de ”Povestea emoțiilor”, iar ulterior se discută 
despre prietenie, preșcolarii diferențiind comportamentele prietenoase de cele neprietenoase; 
împreună realizând copacul prieteniei prin amprentarea mânuțelor pe ramurile acestuia. 
 Activitatea continuă cu jocul socio-emoțional ”Cercul” emoțiilor la finalul căruia copiii vor 
reprezenta, pe un cerc, emoția simțită în acel moment. 
 În continuare copiii află povestea și tehnica broscuței țestoase de gestionare a furiei. 
Totodată, ei primesc și câteva exemple de soluții posibile în cazul unor astfel de situații. La final 
copiii realizează broscuța prieteniei. 
 Copiii sunt antrenați în jocuri de cunoaștere, de gestionare a emoțiilor propriei persoane dar 
și a celorlalți din grup (joc de autocunoaștere ”Sunt curios cine ești?”, desen ”Vesel / trist”). Pentru a 
diferenția comportamentele, copiii au fost antrenați în ”Jocul personajelor din povești”, folosind 
dramaterapia - joc pentru dezvoltarea inteligentei emotionale. 

Metode și tehnici folosite: metoda cubului cu emoții, jocul socio-emoțional, „cercul” emoțiilor - 
metodă transferată din Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Emotional Intelligence - Feel and 
act appropriately, 2020-1-BG01-KA201-079275, desenul, joc de rol-dramaterapia – metodă 
transferată din Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Emotional Intelligence - Feel and act 
appropriately, 2020-1-BG01-KA201-079275, povestirea, tehnica broscuței țestoase – metodă 
transferată din Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Emotional Intelligence - Feel and act 
appropriately, 2020-1-BG01-KA201-079275. 
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Rezultate înregistrate:  

La finalul activităților preșcolarii au atins obiectivele propuse și și-au achiziționat abilități de 
gestionare a emoțiilor. 
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Anexa 5 

CERCUL emoțiilor  

Joc socio-emoțional 

Autor: Prof. Gheorghe Angelica -Maria 

 

Descriere:  

Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele. Fiecare dintre ei, legat la ochi, va așeza degetul pe 
o imagine din cercul cu emoții. Pe rând copiii vor denumi emoția și vor preciza o situație în care au 
simțit acea emoție. În complicarea jocului copiii primesc cercuri pe care trebuie să deseneze emoția 
simțită de ei în urma activității și să le așeze pe cercul emoțiilor, în dreptul imaginii sugestive.  

La finalul activității copiii vor primi drept recompensă o medalie cu față veselă. 

Materiale: cercul emoțiilor, imagini cu emoții, eșarfă, cercuri din carton colorat, carioci, medalii. 

Obiective: 

 Să identifice principalele emoții (bucurie, tristețe, furie, uimire, frică) prin contextualizarea 
acestora. 

 Să reprezinte emoția trăită prin transpunerea acesteia într-un desen. 
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Anexa 6 

Prieteni în lumea emoțiilor 

                                                                               Autor: Prof. consilier școlar: Stanciu Constanța 

1. Cubul emoțiilor  

Se prezintă preșcolarilor jetoane cu emoții (bucurie, tristețe, frică, furie) cu indicația de 
identificare și verbalizare a acestora. Ulterior, preșcolarii vor arunca un cub care are pe fiecare fațetă 
o emoție distinctă, aceștia fiind rugați să povestească o situație în care au simțit emoția respectivă, 
realizând astfel o contextualizare a acestora. După aceea, ei vor realiza o fișă în care va trebui să 
realizeze corespondența între cele două coloane: coloana cu emoții și cea cu manifestări 
comportamentale ale acestora. 

2. Poveste terapeutică – Povestea emoțiilor 
 

Obiectiv: identificarea rolului fiecărei emoții în viața lor, atât a celor pozitive cât și a celor 
negative. 

„A fost odată un băiat Caius, care voia să fie tot timpul bucuros. Cu toate acestea i se 
întâmplau lucruri care, uneori îl speriau, alteori îl întristau sau îl mâniau. Lui nu-i plăceau aceste 
emoții și a rugat o zână să-l scape de aceste momente neplăcute. Zâna binevoitoare i-a răspuns  
dorinței lui, dar, în loc să-l scape de ele, l-a uimit spunându-i că, fără acestea nu se poate deoarece le 
trăim în fiecare zi. 

Așa că, atunci când el era în fața unei ape adânci în care-i scăpase mingea, Zâna i-a apărut din 
umbră și i-a spus: 

− Frica te ajută să știi să te aperi de  ceea ce este periculos! 
De asemenea, atunci când era trist, pentru că nu a fost atent și a pierdut mingea, jucăria 

preferată, din nou a apărut Zâna care i-a explicat: 
− Acum ești trist. Tristețea te ajută să înțelegi mai bine viața și să cauți bucuria și lucrurile 

bune. Cum altfel ai putea să prețuiești ceva pe lume, dacă nu ști să păstrezi lucrurile dragi și le 
pierzi? 

Altădată, când copilul era foarte furios, pentru că părinții nu-l lăsau să se joace pe calculator, 
Zâna i s-a arătat din nou: 

− Vezi câtă putere și energie ai? Cu toate acestea, energia și puterea trebuie folosite cu mare 
înțelepciune, astfel încât să nu rănești sau să distrugi. Mânia va trece repede și lucrurile vor reveni la 
normal. 

A trecut mult timp de la întâlnirea copilului cu Zâna și, pe parcursul anilor, el și-a dat seama 
cât de folositoare erau acele emoții, pentru că ele îi arătau ce este bine și ce este rău. Astfel, copilul 
devenea cu fiecare zi, mai bun, mai puternic și mai pregătit pentru viață. Și, odată împrietenit cu 
emoțiile mai puțin plăcute, de care nu-i mai era frică, el le privea ca pe niște prieteni sinceri care îți 
spun adevărul. 
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Știa că nu durează mult, așa cum nici norii negri nu pot ascunde soarele prea mult timp. Iar 
bucuria lui, asemeni soarelui, strălucea tot timpul pe cerul cu sau fără nori. De abia acum el putea să 
fie cu adevărat împlinit, să se bucure de viață, să prețuiască fiecare clipă.„  

 
Adaptare după povestea Copilul și emoțiile, de Clara Ruse 

 
3. Prietenia – comoara cea mai de preț  

 
Preșcolarii identifică toate comportamentele specifice prieteniei, insistând pe diferențierea 

între comportamentele prietenoase și cele neprietenoase, prezentate într-un calendar al acestora.  
Ulterior, vor lucra o fișă în care au sarcina de a colora bulina de sub comportamentul 

prietenos și de a pune un X sub comportamentul neprietenos. 
Pentru a stimula colaborarea, cooperarea, lucrul în echipă, precum și exersarea 

comportamentelor prietenoase, preșcolarii au sarcina de a realiza  împreună un copăcel al emoțiilor, 
prin amprentarea mânuței acestora, după ce în prealabil au pus acuarelă pe ea, pe o ramură a 
copăcelului, rezultatul final fiind un Copac al prieteniei. 
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Anexa 7 

Jocul personajelor din povești 

                                                                                    Autor: Prof. Stroe Violeta-Daniela 

 

        Joc pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

        La începutul activității, copiii sunt antrenați în jocul Sunt curios cine ești? – joc de cunoaștere 
si  gestionare a emoțiilor. Așezaţi în cerc, copiii pasează o minge, de la unul la altul, spunându-şi 
numele şi ceva ce-l face fericit (ex: Sunt Andrei şi sunt fericit atunci când joc fotbal). 

        Ne așezăm în semicerc, pentru a prezenta copiilor câteva jetoane cu emoțiile de bază (vesel, 
trist, furios, uimit) şi un material PPT cu personaje din poveştile cunoscute. Anunţ copiii că ne vom 
juca cu personajele din poveşti. 

        Jocul personajelor din povești:  

        Pe baza imaginilor, sunt identificate stările emoţionale ale acestora. Se cere copiilor să arate 
caracteristicile feței după care au recunoscut emoţia (exemplu: Îmi dau seama că Cenuşăreasa este 
veselă pentru că dansează; Fata moşului este tristă pentru că are capul plecat, colţurile gurii lăsate 
în jos, ochii în pământ, stă să plângă) şi care este cauza fiecărei emoţii pe care o trăiesc personajele. 
Copiii identifică emoţia şi selectează personajele din poveşti care îi fac fericiţi, respectiv trişti. 

        Fiecare personaj este aşezat ȋn dreptul emoţiei care îl reprezintă. După care, fiecare copil 
primeşte câte un jeton cu personajul din poveste. Folosind dramaterapia, copiii arată caracteristicile 
feţei şi cauza fiecărei emoţii trăite de personaj (petrece câteva minute interpretând personajul ales; se 
pot folosi şi de măşti pentru interpretare).  

         Se împart în două grupe, o grupă primeşte o foaie cu un simbol  trist, respectiv vesel. 

        Joc: Vesel/ Trist 

        Sarcina fiecărei grupe este de a reda prin desen ceea ce-i face fericiţi sau trişti, urmărind în 
acelaşi timp şi conştientizarea de către copii, a acelor trăsături pe care le au în comun, sau pe care 
doresc a le avea, cu personajul ales. După 5 minute, este dat spre completare colegului din stânga. 
Desenele se rotesc până revin la iniţiator. 

          După realizarea sarcinii, fiecare copil îşi prezintă desenul, conştientizând propriile emoţii, 
nevoi, dorinţe, acţiuni trăite. 
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Anexa 8 

Poveste terapeutică  

Tehnica ,,Broscuța țestoasă”  pentru înlăturarea furiei 

Autor: Prof. Lăcătuș Carmen – Andreea 

 
Într-o zi, Tobias s-a gândit că și-ar dori să se joace cu ceilalți prieteni ai lui, Pufi și Ami. El a 

pornit în căutarea lor și i-a găsit lângă lac. Pufi și Ami se jucau cu mingea, dar broscuța noastră voia 
să se joace alt joc. 

- Eu propun să ne jucăm altceva! Ce ziceți să ne jucăm de-a super-eroii? 
- Păi, asta ne-am jucat și ieri, a spus pisicuța Pufi. 
- Dacă vrei, poți să te joci cu mingea împreună cu noi, a zis cățelușa Ami. 

- N-am niciun chef de jocurile voastre. Dacă nu vreți să ne jucăm, atunci eu plec. 
- Lasă că le arăt eu lor!, s-a gândit broscuța și a sărit într-o baltă astfel încât toți ceilalți au fost 

murdăriți de noroi. Dacă nu vor să se joace cu mine, atunci nu mai sunt prietenii mei. 
Tobias s-a îndepărtat cu gândul de a găsi o modalitate să-și pedepsească prietenii pentru că nu 

au vrut să se joace de-a super-eroii. Cum mergea broscuța prin pădure bosumflată și bombănind că 
nu are prieteni, s-a întâlnit cu Vulpoiul cel Înțelept. Vulpoiul s-a uitat atent la broscuță și i-a spus: 

- Văd că ești furios. Ce s-a întâmplat? 
- Nimic! a spus broscuța pe un ton nepoliticos. 

- Ei, dar ceva tot s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci cum de ești furios? 
- Păi ... aveți dreptate, domnule Vulpoi. Am vrut să mă joc cu prietenii mei și ei nu au vrut să 

fim super-eroi. Au vrut să se joace cu mingea. Și i-am împroșcat cu noroi. 
- Și asta este ceea ce îți dorești, să nu mai fie prietenii tăi? 
După ce s-a gândit bine, Tobias a spus: 

- Eu vreau să fim în continuare prieteni. 
Vulpoiul cel Înțelept s-a uitat la Tobias cu atenție:  

- Hai să-ți spun un secret. Nu am fost întotdeauna așa de înțelept. Am învățat și eu multe 
lucruri de la o broască țestoasă. 

- O broască țestoasă?! a întrebat Tobias mirat. 

- Da, era o broască țestoasă foarte bătrână și înțeleaptă. Și eu eram furios ca și tine pe 
prietenii mei și ea mi-a spus cum să fac să nu mă supăr pe ei. 

- Oauu!...a strigat Tobias încântat. Și eu vreau să știu. 

- Atunci când simți că te înfurii respiră adânc de trei ori... În timp ce respiri, îți imaginezi că 
aerul îți ajunge până în vârful picioarelor. 

- Doar atât? a întrebat broscuța Tobias nerăbdătoare. 

- Stai, nu te grăbi! Acum imaginează-ți că intrii în carapace... 
- Asta e ușor, a spus broscuța cu mândrie. 

- Acum gândește-te la motivul pentru care te-ai supărat... 
- M-am gândit că sunt răi și nu mai sunt prietenii mei pentru că nu vor să se joace ce vreau eu. 
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- Acum gândește-te ce ai putea să faci ca să nu se supere pe tine?  
Tobias s-a gândit o vreme, după care bucuros a anunțat că a găsit răspunsul:  

- Știu! Cred că aș putea să le spun că eu prefer să mă joc cu altceva. Doar am și alți prieteni. 
- Bravo! Sunt mândru de tine, a spus Vulpoiul.  De acum înainte să nu uiți să fii și tu o 

broscuță înțeleaptă. 
- Mulțumesc, domnule Vulpoi! Așa am să fac. 
Tobias a pornit înapoi către lac cu gândul să-și ceară scuze pentru modul în care s-a comportat 

și că de acum înainte o să încerce să fie un prieten adevărat. 

Tehnica ,,Broscuța țestoasă”  
Când simți că ești nervos:  
 retrage-te în carapace – stai  liniștit; 
 respiră adânc de trei ori; 
 imaginează-ți că aerul ajunge până în vârful picioarelor și în degetele de la mâini; 
 spune-ți: Sunt liniștit! 

Obiectiv: Să aplice modalități concrete de autoreglate emoțională în cazuri de furie. 

Descrierea activității: 
        Copiii află povestea și tehnica broscuței țestoase de gestionare a furiei. Totodată, sunt rugați să 
menționeze felul în care ei au reușit să-și gestioneze corect furia, primind și exemple de soluții 
posibile în cazul unor astfel de situații. La finalul  vor avea de colorat o broscuță țestoasă și vor 
primi brățara prieteniei pentru gestionarea corectă a situației în care s-au aflat. 

 

AGENDA ZILEI 
 

 
Data: 15.07.2021 

 

Tema activității: 
ZIUA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ȘI INTERCULTURALE 
Proiect de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: Bridges for 
Social inclusion, 2018-1-RO01-KA229-049220_1 

 

Profesori responsabili: Cristea Liliana, Dragne Raluca, Ceaușu Ioana, Stoiculescu Simona, Stanciu 
Constanța 
Mijloace de realizare: povestire, desen, colaj, poveste terapeutică, confecționare siluete copii, 
aplicație; 
Obiective: 
 Să utilizeze cuvintele: diversitate, incluziune, toleranță, multiculturalitate, în enunțuri noi, pe 

baza vizionării unui film educativ cu titlul Diversitate, toleranță, incluziune, demonstrând că 
le-a înțeles sensul; 

 Să realizeze o carte pentru copii despre diversitate şi incluziune, ilustrând personajele și 
întâmplările din povestirea cu titlul Diferiți, dar egali!; 

 Să identifice oral mesajul transmis prin intermediul poveștii terapeutice Un dar special, cu 
privire la acceptarea de sine; 

 Să ilustreze prin lipire pe suporturi diferite (baloane, postere)  naționalități și rase diferite; 
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 Să identifice în imagini comportamente ce vizează reducerea discriminării în grădiniță și în 
societate. 

Parteneri/ invitați: profesori din grădiniţă, psihologul şcolar 
Resurse materiale: filmul Diversitate, toleranță, incluziune, povestirea Diferiți, dar egali!, creioane 
colorate, carioci, lipici, bloc desen A3, coli desen A4, foarfece, PC, imprimantă, poveste terapeutică, 
fișe de lucru, laptop, baloane, decupaje, recompense. 
Descrierea activității:  

Preșcolarii vor urmări filmul Diversitate, toleranță, incluziune  pentru a înțelege cuvintele ce 
vor fi utilizate în discuțiile următoare: diversitate, incluziune, toleranță, multiculturalitate. 

Se va prezenta copiilor povestirea Diferiți, dar egali!, apoi se va purta o discuție despre 
personajele din povestire, întâmplările și mesajul acesteia: Nici unul nu este mai bun decât altul şi 
este mai bine să fie doi decât unul. Prietenia este mai importantă, indiferent de cât de diferiţi ar fi 
oamenii. 

Preșcolarii vor ilustra personajele și momentele acțiunii din povestire, apoi se va realiza o 
carte pentru copii, care să-i ajute și pe alții să învețe despre incluziune, cu titlul Diferiți, dar egali!, 
în care vor lipi fragmentele de text, desenele realizate de ei și câteva desene conturate, pentru 
colorat. 

Se va realiza și varianta online a cărții, ca suport pentru alte cadre didactice care doresc să 
învețe copiii despre incluziune. 

Activitatea va continua cu povestea terapeutică Un dar special ce vizează stimularea unor 
comportamente de acceptare necondiționată de sine.  

Copiii vor fi antrenați ulterior în activități practice ce urmăresc reducerea discriminării și 
acceptarea diversității în grădiniță și în societate, realizând postere și siluete din baloane. 

 
Metode și tehnici folosite: metoda lecturii explicative; desenul – ilustrarea unui text, creare resursă 
educaţională online – metode transferate din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: 
Bridges for Social inclusion, 2018-1-RO01-KA229-049220_1; metoda Beginning literacy 
transferată din Proiectul de Parteneriat Strategic Acțiunea Cheie KA 2: Traces of Europe – 
Active methods for learning, 2016-1-ISO1-KA219-017083_6; poveste terapeutică - povestirea 
educatoarei, lectură după imagini, colaj, confecționare. 
 
Rezultate înregistrate:  

Preșcolarii au acordat interes sporit materialelor despre diversitate şi  incluziune (film, 
povestire), au identificat aspecte legate de toleranță, acceptarea diversității, au înțeles sensul real al 
acestor cuvinte și au descoperit cu ușurință mesajul povestirii audiate. Au desenat, surprinzând 
caracteristici ale personajelor și întâmplărilor din povestire, au asamblat toate lucrările într-o carte 
pentru copii, fiind încântați de faptul că și alți copii vor putea învăța despre incluziune, folosind 
cartea creată de ei. 

La finalul activității preșcolarii demonstrează că au atins obiectivele propuse și și-au însușit 
comportamente specifice acceptării diversității și nondiscriminării de orice gen. 
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Anexa 9 

Educaţia incluzivă în grădiniţă 
 – activităţi desfăşurate în cadrul grădiniţei estivale 

 Autor: prof. înv. preșc. Liliana Cristea 
 

Diversitate, toleranță și incluziune 

(Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=uH8LHvmy5sg) 

Activitatea a debutat cu prezentarea unui material video. Resursa educațională online mai sus 
menționată m-a ajutat să explic preșcolarilor ce înseamnă diversitate, incluziune, toleranță, 
multiculturalitate. 

O dată cu prezentarea materialului video, s-a purtat o discuţie cu următorul conţinut: 

O singură planetă, 7 continente; aproximativ 8 miliarde de oameni ce o locuiesc; 8 miliardede 
persoane Unice; culturi Unice; Religii diferite; Genuri diferite; Talente unice pentru fiecare individ; 
Talente diferite; Tipuri unice de corp; Statusuri sociale și economice diferite; Opinii diferite; 
Aceeași specie... Astfel, s-au conştientizat sensurile noţiunilor de diversitate, acceptarea acesteia, 
importanţa diversităţii, necesitatea incluziunii şi rolul acesteia în viaţa noastră. Prima etapă a 
activităţii s-a încheiat cu concluzia: Suntem cu toţii diferiţi, ceea ce este minunat pentru că suntem 
unici. Fără diversitate, viaţa ar fi foarte plictisitoare.  

În a doua etapă a activităţii am prezentat preşcolarilor povestirea Diferiţi, dar egali..., prin care 
am dorit să le arăt un caz concret de diversitate şi importanţa incluziunii în viaţa de zi cu zi. 

Diferiți, dar egali 

(Povestire adaptată despre diversitate și incluziune) 

sursa: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ro.scribd.com/document/34832

2617/Poveste-Diferiti-Dar-
Egali&ved=2ahUKEwius5uMocnvAhXdisMKHWunAzMQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw1EUvWn

P7iKjHUEsDio-ZnT&cshid=1616600439460 
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Vine bunicul. Vine bunicul! 

Laura bate din palme de încântare. Abia aştepta să-i 
spună Corinei vestea. Poate că prietena ei va avea timp să 
vină pe la ea să-l cunoască. Laura o văzu pe Corina la 
grădiniţă a doua zi. În pauză s-au dat în leagăne şi-au sărit 
coarda. 
- Hei, Laura, vino puţin, vrei? strigă Alina din partea cealaltă 

a terenului de joacă. 
 - Mă întroc imediat, spuse Laura către Corina. 
Corina a dat doar din cap în semn de aprobare, în timp ce 

Laura părăsi leagănul şi o porni prin iarbă. Când a ajuns în 
locul în care Alina se juca cu mingea cu alte colege, întrebă: 
      - Ce vrei? 

Alina se încruntă şi arătă în partea cealaltă a terenului, 
înspre Corina, spunând: 

‐ De ce te joci întotdeauna cu fata aceea nouă?Abia vorbeşte româneşte. 
Laura răspunse, încruntându-şi sprincenele: 
- Corina este prietena mea. Îmi place mult de ea. 
- Ea e diferită de noi, argumentă Alina. S-a născut într-o altă ţară şi pielea ei este de o altă 

culoare. 
Exact atunci educatoarea anunţă terminarea jocului şi toţi copiii au alergat în grădiniţă. 
Laura era foarte confuză. Chiar o plăcea pe Corina, conta oare faptul că era diferită? 
Pe când se apropia de casă în acea după-amiază, Laura îl zări pe bunicul în foişorul din 

grădină. 
- Bunicule! Strigă ea îmbrăţişându-l. 
- Ia loc, o invită bunicul. Mama ta a trebuit să meargă urgent la serviciu, dar a pregătit prăjituri 

şi limonadă pentru o gustare. Hai să mâncăm chiar aici. 
Prăjiturile erau foarte gustoase, dar să fie cu bunicul era o mare bucurie pentru Laura. Au râs şi 

au vorbit în voie, iar bunicul îi spuse o mulţime de povestiri de pe vremea când era el băiat. Pe când 
asculta şi muşca dintr-o prăjitură, Laura observă două păsărele ce mâncau seminţe dintr-un loc 
amenajat special pentru păsări, de către tatăl Laurei. 

‐ Uită-te la păsările acelea, bunicule! Vezi cât sunt de diferite? 
El a dat din cap şi spuse: 
  - Mă bucur că există o asemenea varietate. N-ar fi aşa de interesant să te uiţi la ele dacă toate 

ar arăta la fel. Acelea stau laolaltă şi se înțeleg bine. 
- Este la fel şi cu oamenii? întreabă Laura. 
- Da, spuse bunicul. Nici unul nu este mai bun decât altul şi este mai bine să fie doi decât unul. 

Prietenia este mai importantă, indiferent de cât de diferiţi ar fi oamenii. 
Laura zâmbi. Se gândea la prietena ei Corina. Da, erau diferite, dar se înțelegeau bine 

amândouă. Ele puteau fi bune prietene, împărtăşind împreună lucrurile – exact ca cele două 
păsărele. 

S-a purtat o discuţie pe baza următorului plan de idei: 
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- Cum se numeşte povestirea?/ - Care sunt personajele?/ - De ce s-a supărat Alina pe Laura?/ - 
Cum era Corina şi de ce o respingea Alina?/ - Ce a observat Laura când era în foişor cu bunicul?/ - 
Cum erau cele două păsări?/ - Ce a spus bunicul despre faptul că cele două păsări erau diferite?/ - 
La ce concluzie a ajuns Laura deaspre diversitate?/ - Ce am învăţat din această povestzire?/ - Ce rol 
are diversitatea?/ - Ce înseamnă incluziunea şi de ce este ea necesară? 

Concluzia a fost următoarea: „este bine să fim diferiţi pentru că altfel ar fi totul monoton, 
plictisitor, dar este important să-i acceptăm pe toţi aşa cum sunt, diversitatea aduce bucurie, 
prietenie; trebuie să includem pe toţi în jocurile noastre, chiar dacă nu sunt ca noi; când suntem 
diferiţi, învăţăm unii de la alţii”. 

În etapa a treia a activităţii am propus 
copiilor să realizeze o carte pentru copii în care 
să includem povestirea, desene realizate de ei 
pe baza povestirii audiate, desene schiţate în 
creion pentru a fi colorate. Cartea va fi de 
ajutor altor copiii, să înveţe şi ei despre 
diversitate şi incluziune. 

Totodată, preșcolarii s-au jucat cu literele 
și cuvintele, aplicand metode învățate în alte 
proiecte desfășurate anterior (metoda 
Beginning literacy transferată din Proiectul de Parteneriat Strategic Acțiunea Cheie KA 2: 
Traces of Europe – Active methods for learning, 2016-1-ISO1-KA219-017083_6): au agitat 
recipientele în care se găseau diverse boabe, dar și litere și au format cu literele decupate cuvintele 
diferiți, dar, egali; apoi au descoperit bilețele cu aceste cuvinte printre boabele din sticle, pe care le-
au scris apoi și ei pe tăblița magnetică, 
iar apoi le-au copiat pe foaie, scriind 
cu litere mari de tipar cuvintele care 
formează titlul cărții. La final au lipit 
pe coperta cărții literele mari de tipar 
decupate: DIFERIȚI, DAR EGALI... 

Activitatea a fost pe placul 
copiilor, fiind încântaţi că ei 
realizează o carte din care să înveţe şi 
alţi copii.  

Câteva impresii ale copiilor: „este o zi specială pentru mine, îmi place foarte mult ce fac; vreau 
să fac şi acasă o carte ca aceasta”. 
 

 
Pornind de la cartea realizată fizic cu copiii, am creat şi o resursă educaţională online: 

https://www.facebook.com/100023563382744/videos/340245921032917/ 
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Anexa 10 

                            Educația incluzivă – idei de abordare în cadrul grădiniței de vară 

 

Autor: prof. înv. preșc. Dragne Raluca – Vasilica  

 

Activitatea a debutat cu o scurtă conversație despre diversitate și nondiscriminarea de orice 
gen, idee lansată în rândul preșcolarilor care, în urma activităților precedente, și-au însușit temeinic 
cunoștințele despre acest concept. 

Astfel, incluziunea și multiculturalitatea au fost noțiunile cheie în jurul cărora a fost construit 
întregul demers didactic, copiii fiind antrenați prin exemple și situații concrete să demonstreze 
importanța conștientizării acestora. 

Activitatea propusă a fost pe placul celor mici, ei fiind solicitați să decoreze baloane, astfel 
încât să ilustreze copii de rase și naționalități diferite.  
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Acest lucru a fost posibil prin diversitatea materialelor și tehnicilor puse la dispoziție, 
precum și prin sugestiile inovatoare oferite atât pe suport de hârtie cât și electronic. 

 

 
 

Imaginația debordantă a copiilor a fost lăsată liberă, iar spiritul creator a fost exersat prin 
frumoasele creații care au încântat privirea, la finalul activității.  

Diversitatea și multiculturalitatea a fost evidențiată și prin mesajele pe care copiii le-au 
transmis prin intermediul unor bilețele atașate pe fundiță siluetelor – copii realizate. 

 
 

Activitatea a fost o plăcere pentru preșcolari, aceștia fiind dornici să deruleze și cu altă 
ocazie astfel de sarcini. 

Mesajul copiilor: „Mulțumim grădiniță de vară, azi suntem foarte fericiți!” 
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Anexa 11                

Rolul poveștilor terapeutice în activitatea didactică  

din grădinița de vară 

Autor: Prof. înv. preșc. Stoiculescu Simona – Raluca 

 

Activitatea a debutat cu povestea terapeutică Un dar special, adaptată după povestea 
terapeutică Pistruiatul, scrisă de Mariana Konkoly, prin care, pe baza imaginilor sugestive, 
preşcolarii au reuşit să extragă mesajul cu privire la acceptarea de sine. Prin relatarea acestei poveşti, 
preşcolarii sunt ghidaţi să respecte deosebirile dintre oameni prin manifestarea unei atitudini pozitive 
faţă de ceilalţi. 

Activitatea a continuat cu activitate practică, prin care preşcolarii au realizat posterul Diferiţi, 
dar împreună. Au decupat imagini cu copii de diferite rase, religii, culturi, etnii, ulterior lipindu-le în 
spaţiul dat. 

 Prin realizarea acestor activităţi s-a urmărit dezvoltarea unor comportamente de acceptare şi 
respectare a diversităţii. 

Un dar special – poveste terapeutică 

 „Morcoveaţă este porecla pe care o purta un băieţel de 10 ani, poreclă pe care i-o dăduseră 
colegii de clasă. De fiecare dată când îl vedeau începeau să-i strige porecla şi să râdă de el. 

 - Hei, Morcoveaţă, parcă eşti din ce în ce mai roşu, îi spuse  un coleg. 

 Alin, acesta era numele lui, lăsa capul în jos şi îşi continua drumul. Zi de zi copiii râdeau de 
el. Dimineaţa găsea diferite scuze pentru a nu se duce la şcoală. Devenise prieten cu cărţile şi citea 
în timpul liber. 

 Într-o zi când se uita pe fereastră la copiii care se jucau în parc, soarele, se apropie de el şi 
îi spuse: 

 - Bună ziua, Alin! 

 - Bună ziua! Tu ştii cum mă cheamă? Şi cum poţi să-mi vorbeşti? întrebă Alin 

 - Eu te cunosc din prima zi în care tu ai văzut lumina mea. Din acel moment mi-am dat 
seama că eşti o persoana specială şi te-am ales să-ţi dăruiesc culoarea roşie a părului. 

 - Deci vrei să spui că sunt special, că sunt deosebit? 

 - Da şi vreau să fii mândru de asta şi să ieşi în lume cu fruntea sus. 
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 Pentru câteva momente Alin a crezut că visează, dar păruse mult prea real să fie aşa. 
Discuţia cu soarele l-a ajutat pe Alin să se bucure de viaţă, să se accepte aşa cum este. De atunci, 
când se întâlnea cu alţi oameni mergea cu fruntea sus fără să-i mai fie ruşine. A reuşit să fie 
bucuros de culoarea părului. Acum nu mai stă singur, ci se bucură de copilărie alături de colegi şi 
prieteni.”  
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Anexa 12 

Toți copiii sub același curcubeu 

Autor: Prof. înv. preșc. Ceaușu Ioana – Ruxandra  

 

Activitatea a debutat cu prezentarea unor imagini sugestive ce urmăresc conștientizarea unor 
comportamente de acceptare a celor din jurul nostru, aşa cum sunt ei. Se poartă o discuție liberă pe 
tema „Diferiți, dar egali”, urmărind aspecte din viața socială şi din mediul grădiniței, vizând astfel 
principiul egalității şi respectului reciproc.  

Scopul acestei activități este de a înțelege noțiuni legate de diversitatea umană, diferențe între 
oameni, discriminare, marginalizare şi acceptare, iar obiectivul principal este cunoaşterea de către 
copii a drepturilor şi responsabilităților pe care le au.  

Atenţia copiilor este îndreptată spre măsuțele de lucru unde se va realiza activitatea practică 
cu tema Toți  copiii sub acelaşi curcubeu.  

În cadrul acestei activități copiii vor confecţiona un curcubeu, vor asambla şi vor lipi 
elementele componente pentru a realiza tema propusă. Se realizează intuirea materialului didactic 
pus la dispoziție şi se prezintă modul de realizare a lucrării şi etapele de lucru.  

Activitatea se încheie cu o discuție liberă pe baza  citatului: „Toleranța este singura flacără 
care poate lumina înăuntrul unui suflet mare. Toleranța stă în fruntea tuturor celorlalte virtuți”  

(V. Hugo). 
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AGENDA ZILEI 

 
 

Data: 16. 07.2021 
 

Tema activității: 
ZIUA EDUCATIEI FINANCIARE 

 

Profesori responsabili: Olteanu Ancuța, Dragne Raluca, Stoiculescu Simona, Ceaușu Ioana, Danciu 
Cristina. 
Mijloace de realizare: Poveste, colaj, confectionare pusculita, joc de rol, aplicație 
Obiective: 
 să identifice oral mesajul transmis prin intermediul poveștii Povestea banilor; 
 să confecționeze o pușculiță prin decupare și lipire , respectând indicațiile oferite; 
 să interpreteze rolurile de vânzător/ cumpărător, utilizând bancnote și monede; 
 să raporteze numărul la cantitate, lipind pe pușculiță tot atâtea monede cât indică cifra; 
 să denumească modalități de utilizare a banilor și de valorificare a importanței trocului; 
 să memoreze versurile poeziei. 

Parteneri/ invitați: profesori responsabili, psihologul grădiniței. 
Resurse materiale: poveste, fișe de lucru,  laptop,  soft educațional, carioci, creioane colorate, 
lipici, foarfecă, pet-uri, decupaje,  recompense (diplome) 
Descrierea activității:  

Activitatea debutează prin vizionarea softului educational „De la joc la educație financiară” 
care are ca scop asimilarea de cunoștințe financiare (bancnote, monede, troc, împrumut, 
economisire, card, bancă) și prin intermediul poveștii „ Povestea banilor”. 
  Activitatea continuă cu memorarea poeziei Să economisim și cu confecționarea unor 
pușculițe prin decupare, lipire și asamblare a elementelor puse la dispoziție. Copiii au fost antrenați 
în jocuri de rol ce presupun manipularea de bancnote, monede, jucării fiind solicitați să 
conștientizeze valoarea banilor și importanța trocului. 

Noțiunile de educație financiară au fost valorificate prin intermediul unei fișe de lucru cu 
conținut matematic, sarcina didactică fiind aceea de a raporta corect numărul la cantitate și invers. 
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Activitatea s-a finalizat prin acordarea unor diplome tuturor preșcolarilor participanți. 
Metode și tehnici folosite: vizionare soft educational,  confectionare, joc de rol 
Rezultate înregistrate: La finalul activității, preșcolarii demonstrează că au atins obiectivele 
propuse și și-au însușit comportamente specifice de utilizare a banilor și de valorificare a importanței 
trocului. 

               

        

 

Anexa 13 

Pușculița mea și ,,De-a Magazinul” 

Autor: Prof. Olteanu Ancuța-Georgeta 

 

 Activitatea debutează cu descoperirea unei ,,pușculițe” plină cu monede și continuă cu o 
scurtă discuție despre educația financiară. În cadrul acestei activități, preșcolarii învață ce sunt banii, 
ce înseamnă să economisești, cum să facă economii și cum să-și gestioneze bugetul pe care îl au 
pentru a-și cumpăra jucăria preferată.  
 În continuare, copiii își confecționează propria pușculiță din materiale reciclabile ( o sticlă de 
plastic, hârtie colorată, dopuri de plută), în care vor economisii banii cu care vor merge apoi la 
magazin pentru a cumpăra obiectele preferate și unde vor devenii actori.  

În cadrul jocului ,, De-a magazinul”, preșcolarii interpretează rolurile de vânzător și 
cumpărător. Vânzătorul răspunde întrebărilor cumpărătorului și calculează prețul produselor 
cumpărate, iar cumpărătorul respectă regulile dintr-un magazin și plătește cumpărăturile, alegând 
banii potriviți. Întreaga activitate este presărată cu muzică, mișcare și este  bazată pe metoda ,,Drama 
play”. 
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                     Anexa 14 

Să economisim 

Autor: administrator financiar Danciu Cristina 

 

 

Ne jucăm, calculăm 

Banii vrem să-i învățăm 

Să știm să îi cheltuim 

Dar și să-i economisim. 

 

O monedă de-ai avea 

Pune-o-n pușculița ta 

Ușor-ușor vei aduna 

Banii tăi, comoara ta. 

 

Bancnotele-s valoroase 

Ne aduc multe foloase 

Prudent să le cheltuim 

Munca să o prețuim. 
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AGENDA ZILEI 
 

 
Data: 19.07.2021 

Tema activității: 
ZIUA EDUCAȚIEI ECOLOGICE 

 
Parteneriat strategic Erasmus+ KA201: Active Start in 
Kindergarten, 2019-1-LT01-KA201-060694 -  STEAM

 

Profesori responsabili: Ene Raluca Alexandra, Antonescu Grațiela Elena, Honciu-Untaru Mariana 
Andreea, Stegăroiu Ionela Claudia 
Mijloace de realizare: Povestea, colaj,  activitate practic – gospodărească 
Obiective: 
 Să-și exprime propriile sentimente și atitudini față de natură; 
 Să realizeze postere prin decupare și lipire; 
 Să confecționeze suporturi de creioane din materiale reciclabile; 
 Să planteze flori în curtea grădiniței; 
 Să ecologizeze spațiul verde din curtea grădiniței. 

Parteneri/ invitați: profesori responsabili 
Resurse materiale: Poveste, imagini ce ilustrează acțiuni de protejare a mediului înconjurător, 
lipici, carioci, foarfeci, carton duplex, saci menajeri, flori, ustensile pentru grădinărit, coronițe din 
carton, ecusoane, bidoane din plastic, acuarele, pensule. 
Descrierea activității:  

Activitatea a debutat cu vizionarea poveștii Povestea Pământului, cu scopul de a informa 
copiii cu privire la importanța menținerii unui mediu curat și sănătos. Copiii au descoperit modalități 
prin care pot contribui la protejarea mediului înconjurător.  

De asemenea, copiii au reciclat bidoane din plastic și au realizat suporturi pentru creioane. 
Activitatea a continuat cu realizarea unor postere cu mesaje ecologice. Copiii au decupat, lipit 

și desenat  imagini ce reprezentau acțiuni de protejare a mediului înconjurător.  
Activitatea a continuat în aer liber, în curtea grădiniței, unde copiii au plantat flori și au 

ecologizat spațiul verde. 
La finalul zilei copiii au realizat coronițe cu temă ecologică prin colorare și decupare și ca 

recompensă pentru activitatea realizată au primit ecusoane „micii ecologiști”.  
Metode și tehnici folosite: povestirea, conversația, explicația, jocul, vizionare RED, jocul de rol, 
colaj, pictură, desen.  
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Rezultate înregistrate:  
 Participarea copiilor la activităţi și atingerea obiectivelor propuse; 
 Reutilizarea cu succes a unor materiale reciclabile; 
 Transmiterea unor mesaje ecologice. 
  

 
 
 

Anexa 15 

Confecționare mesaje ecologice 
Autor: Prof. Stegăroiu Ionela 

 
 

 Activitatea debutează cu o scurtă povestire începută de educatoare și continuată de către 
preșcolari, având scopul de informare a acestora cu privire la menținerea unui mediu sănătos. 
            Copiii cunoșteau anumite reguli de protejare a mediului, însă în urma activității aceștia au 
aflat mult mai multe motive pentru care trebuie să iubim natura și tot ceea ce ne înconjoară. 
            În primul rând, un mediu curat înseamnă sănătate atât pentru noi, pentru cei pe care-i iubim 
cât și pentru întreagă planetă. Aceștia au învățat că nu trebuie să arunce gunoaiele la întâmplare, nu 
au voie să rupă crengile copacilor și nici plantele ocrotite de natură, să nu încurajeze o atitudine 
negativă față de mediul înconjurător. 
          În continuare s-au desfășurat ateliere de creație în sala de grupa pentru realizarea unor postere 
cu mesaje ecologice.  

Copiii au colorat, decupat și lipit imagini reprezentative cu mesaje ecologice ”Fii eco-copil” 
și „Orașul Târgoviște mai curat”!. La sfârșitul activităților copiii au primit ecusoane ”Micul 
ecologist”. 
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Anexa 16 

Ziua educaţiei ecologice 

Micii ecologişti 
 

Autor: prof. înv. preșc. Ene Raluca – Alexandra   
 

Activitatea a debutat cu o scurtă conversație despre mediul înonjurător, un cantec despre 
natură şi  modul în care preșcolarii pot proteja natura, astfel încât în urma activităților  să îşi dezvolte 
deprinderi de îngrijire, protejare şi ocrotire a mediului, precum şi educarea atitudinilor pozitive faţă 
de acesta. 

Astfel preşcolarii au avut posibilitatea să ecologizeze spaţiul verde din curtea grădiniţei, dar şi 
din împrejurimi,  au fost echipaţi corespunzător cu mănuşi, saci de unică folosinţă, iar copiii au fost 
antrenați prin exemple și situații concrete, să demonstreze importanţa conștientizării acestor acţiuni 
și a mediului. 

Activitatea propusă a fost pe placul celor mici, ei manifestând interes şi responsabilitate pe tot 
parcursul activităţii. 
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Preşcolarii au învăţat la sfârşitul zilei să protejeze natura, să se bucure de natura curată  şi de 

mediul înconjurător, să colaboreze împreună cu ceilalţi colegi, să fie activi şi implicaţi. Activitatea a 
fost o plăcere pentru preșcolari, aceștia fiind dornici să deruleze și cu altă ocazie astfel de sarcini, 
realizând diferite sloganuri eco precum: Protejează natura şi vei fi protejat. 

Mesajul copiilor la sfârşitul zilei: Ai grijă de natură, ca natura să aibă grijă de tine! 
 

 

Anexa 17 

Să ajutăm Pământul să zâmbească! 
 

Autor: Prof. Înv. Preșcolar: Antonescu Grațiela-Elena 
 

Educația prin STEAM – știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică- presupune o învățare 
activă, încurajează un mediu de învățare incluziv, în care toți copiii sunt capabili să se implice și să 
contribuie, îi învață pe copii să gândească critic, să-și folosească creativitatea. Educația STEM își 
propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate pe investigare și analiză directă, pentru 
a implica preșcolarii în mod direct. 

Pe parcursul Zilei Educației Ecologice am integrat activități STEAM, încurajând copiii să fie 
curioși, inventivi, creativi, să-și exprime ideile și să le accepte pe ale celorlalți, să colaboreze. 

Pentru început, copiii au vizionat ,,Povestea Pământului”. După ce au povestit, preșcolarii au 
identificat mai multe modalități prin care putem face Pământul să fie mai sănătos, mai curat (să 
plantăm copaci, să reciclăm, să nu aruncăm gunoaiele pe jos sau în apă, să economisim apa, etc.). 

Pornind de la această poveste, preșcolarii au colaborat în vederea realizării unui poster cu 
mesajul Să ajutăm Pământul să zâmbească!. Pentru aceasta au avut de decupat și de lipit imagini 
care reprezentau acțiuni de protejare a mediului înconjurător, dar au și desenat pentru a întregi 
mesajul posterului. 

Una dintre modalitățile prin care putem proteja mediul este să reciclăm. Astfel, preșcolarii, au 
devenit mici ecologiști, și-au folosit creativitatea și au transformat bidoane din plastic în minunate 
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suporturi pentru creioane. Copiii au găsit mai multe modalități prin care putem transforma diferite 
obiecte reciclabile (role de hârtie, capace, sticle de plastic, etc.) în jucării.  

La finalul activității, copiii au colorat, au decupat și au confecționat coronițe din carton cu 
temă ecologică. 

Participând activ la activități, copiii au învățat de plăcere, au descoperit noi modalități prin 
care pot ajuta la menținerea unui mediu curat și sănătos, și-au folosit creativitatea, imaginația pentru 
a recicla. 
 

Povestea Pământului 
 

Să mă prezint: Eu sunt planeta ta, Terra, perla albastră a galaxiei Calea Lactee. 
Vreau să vă spun povestea mea…. 
A fost o vreme când eram cea mai fericită planetă, plină de frumuseți. Niște zâne bune aveau 

grijă ca totul să fie perfect. Florile, animalele, oamenii, toți trăiau liniștiți, în pace și fericire, 
bucurându-se de frumusețile mele. Aveam peisaje minunate. 

Dar, într-o zi, niște vrăjitoare rele, geloase pe fericirea noastră, au plănuit să ne-o distrugă…și 
prima data au furat bagheta fermecată a zânelor și au început să facă vrăji pentru a strica frumusețea 
și sănătatea mea, a Terrei. Au reușit să inventeze niște mașinării caudate care au poluat aerul și au 
îmbolnăvit oamenii, plantele, animalele.  

Apoi i-au făcut pe oameni să arunce gunoaie peste tot. 
Au tăiat bieții arbori, distrugând pădurile. 
Acum eu sunt o planetă tristă și bolnavă. Dar am auzit că voi, copiii, mă puteți ajuta să fiu iar 

ca înainte. Mă puteți sfătui ce să fac și mai ales puteți spune oamenilor ce să facă pentru a-mi reda 
sănătatea și frumusețea. 

Cum să procedez pentru a fi în continuare fericit? 
 

  



 

Grădinița	de	vară	–	raza	mea	de	soare																																																																					Nr.	3	/	2021 
 

46 
 

 

 

Anexa 18 

Flori în dar Pământului 

Autor: Prof. Honciu-Untaru Mariana-Andreea 

 

Activitățile practic-gospodărești desfășurate în cadrul activității de astăzi au reușit să formeze 
preșcolarilor atitudini pozitive în spiritul protejării mediului înconjurător. Preșcolarii au fost 
încurajaţi să se implice direct şi responsabil în diverse acțiuni de amenajare a unor spații verzi. 

Pornind de la un proverb care spune că ,Ce aud – uit, ce văd – îmi amintesc, ce fac – înțeleg, 
mi-am propus să determin copiii să contribuie la crearea unui mediu mai  sănătos, oferind 
oportunitatea acumulării de cunoștințe și formării unor comportamente pozitive. 

Astfel că, împreună cu copiii, am plantat flori în curtea grădiniței, iar natura ne-a fost 
recunoscătoare –  „aducând”  ploaia imediat ce am terminat de plantat florile. 
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AGENDA ZILEI 

 

Data: 20.07.2021 
Tema activității: 

ZIUA LITERAȚIEI 

 

Profesori responsabili: Gheorghe Florentina, Stegăroiu Ionela, Olteanu Ancuța, Ionescu Mariana 
Mijloace de realizare:  Beggining literacy – Drama play – Activitate din cadrul  proiectului 
Include.net. 
Obiective: 
 să interpreteze rolul de căutători de animale, descoperind literele sub forma unor animăluțe 

ascunse prin iarbă; 
 să realizeze cărticele, folosind elemente grafice sau desene; 
 să realizeze un poster – copacul literelor, descoperind literele de tipar și asociindu-le cu 

imagini a căror denumire începe cu litera respectivă; 
 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă. 

Parteneri/ invitați: profesori responsabili 
Resurse materiale: jetoane cu animale (în formă de litere), cărticele, lipici, creioane, carioci, copac 
cu litere, carton duplex. 
Descrierea activității:  

Activitatea debutează printr-o scurtă prezentare a metodei Beggining literacy. Literația, ca 
metodă utilizată în învățământul preșcolar, facilitează un proces de instruire a preșcolarilor  cu 
scopul obținerii abilității (capacității) de a-și forma deprinderi de a scrie și de a citi, pregătindu-i 
astfel pentru inserția în viața școlară. 

Preșcolarii sunt antrenați într-o activitate de  Drama play, în cadrul căruia interpretează rolul 
unor cercetători  , ce caută prin iarbă (în pădure), animale. Imaginile acestor animale, sunt de fapt 
sub forma unor litere mari de tipar, corespunzătare sunetului inișial  al denumirii  acestora. Copiii 
recunosc animalul/ litera inițială. 
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 Se realizeaza apoi, un poster constituit din cărticele realizate de copii, aceștia trasând semne 
grafice și  realizând desene pe copertă. În continuare, se prezintă un copac cu litere de tipar, 
recunoscute de preșcolari. În dreptul fiecărei litere, copiii lipesc imagini cu obiecte care încep cu 
sunetul/ litera corespunzătoare. Astfel, prin aceste activități preșcolarii își consolidează cunoștințele 
despre alfabet și își cultivă dragostea pentru arta dramatică, pentru cărți, încă de la vârste mici. 
Metode și tehnici folosite: conversația, exercițiul, jocul, Beggining literacy – drama play – metodă 
transferată din cadrul proiectuluide schimb interșcolar KA229 Include.net: innovative ways to 
promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context. 
Rezultate înregistrate: La finalul activităților,  preșcolarii au atins obiectivele propuse și au realizat 
atât jocul de drama play, cât și posterele cu cărți și litere.  
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Anexa 19 

Căutătorii de animale – Drama play 

Autor: Prof. Gheorghe Florentina-Emilia 

Descriere: Preșcolarii interpretează rolul unor cercetători din pădure, care caută animale . 
Ei se plimbă prin pădure, intonând un cântecel. Caută imaginile unor  animale, care  sunt de 

fapt sub forma unor litere mari de tipar, corespunzătare sunetului inițial  al denumirii  acestora. 
Copiii recunosc animalul, denumesc sunetul inițial și  recunosc litera de tipar. În tot acest timp, își 
iau în serios rolul, folosind mișcarea scenică, mimica si gestica potrivite. 
 Obiective: 

 Să execute acțiuni simple asemenea personajelor; 

 Sa interpreteze rolul unor personaje; 

 Sa  recunoască animalele, respectiv  literele găsite. 

 

 

Anexa 20 

Copacul cu litere 

Autor: Prof. Stegăroiu Ionela 

   Literatia înseamnă înțelegerea, folosirea și reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a 
ne dezvoltă cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi activi în societate.  

În primii ani de grădiniță, preșcolarii învață să pronunțe și să scrie după model litere de tipar, 
urmând că la școală să învețe să scrie și să citească. Capacitatea de a citi și înțelege un text este 
o competență necesară la orice disciplină inclusiv fizică. Copilul trebuie sprijinit pentru a-
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și  dezvoltă competențe de lectură, inclusiv a unui tex tstiintific, pentru a înțelege mesajul unui text 
scris, a unei imagini sau film. Preșcolarii vor realiza Copacul cu litere. Activitatea debutează cu 
reamintirea literelor de tipar, pe frunzele deja decupate copii vor lipi litera de tipar împreună cu 
o imagine reprezentativă. Fiecare copil va lipi în copac o litera din alfabetul limbii române. 

La sfârșitul activității preșcolarii denumesc și rețin literele alfabetului. 

 

 

  



 

Grădinița	de	vară	–	raza	mea	de	soare																																																																					Nr.	3	/	2021 
 

51 
 

AGENDA ZILEI 

Data: 21. 07.2021 

 

Tema activității: 

ZIUA EDUCAŢIEI DIGITALE 

 

Profesori responsabili: Antonescu Graţiela, Ene Raluca, Gheorghe Florentina 

Mijloace de realizare:  Aplicaţii şi platforme digitale – Jigsaw Planet, Wordwall, Liveworksheets 

Obiective: 

 să utilizeze corect dispozitivele digitale; 
 să rezolve corect sarcinile date. 

Parteneri/ invitați: profesori responsabili 

Resurse materiale: computer, telefon, tabletă 

Descrierea activității: 

 Activitatea debutează printr-o scurtă discuţie cu privire la metodele de învăţare digitală 
folosite în activitatea cu preşcolarii, ca o completare a învăţământului de tip tradiţional. Este 
prezentat computerul ca mijloc digital, părţile componente şi rolul acestora, dar şi alte instrumente 
digitale: laptop, tabletă, telefon. 

 De asemenea, preşcolarii sunt familiarizaţi cu noile aplicaţii pe care urmează să le utilizeze: 

Jigsaw planet – o aplicaţie cu ajutorul căreia copiii pot realiza puzzle-uri; 

Wordwall – aplicaţie care le oferă copiilor o varietate de jocuri interactive; 

Liveworksheets – aplicaţie prin care preşcolarii pot realiza fişe de lucru cu ajutorul calculatorului. 

 În condiţiile actuale, este importantă desfăşurarea unor activităţi pe diferite platforme 
educaţionale, pentru a le dezvolta copiilor competenţe digitale, pentru a face însuşirea cunoştinţelor 
cât mai atractivă, acestea având caracter ludic şi interactiv. 

Metode și tehnici folosite: conversaţia, explicaţia, jocul, exerciţiul. 

Rezultate înregistrate: 

 Participarea copiilor la activitate şi atingerea obiectivelor propuse; 
 Realizarea cu succes a sarcinilor date; 
 Cultivarea interesului pentru educaţia digitală. 
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AGENDA ZILEI 

 
 

Data: 22.07.2021 
 

Tema activității: 
ZIUA EDUCAȚIEI ARTISTICE 

 

Profesori responsabili: Ciulei Florentina, Dorobanțu Nicoleta, Lăcătuș Andreea, Gheorghe 
Angelica 
Mijloace de realizare: compoziție plastică, convorbire, expoziție tematică. 
Obiective: 
 realizarea prin tehnici specifice desenului a unei compoziții plastice cu tema Amintiri de la 

grădiniță; 
 prezentarea creativă și expresivă a ”Amintirilor de la grădiniță” surprinse în sticla template; 
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 formularea de răspunsuri dezvoltate, corecte gramatical, la întrebările enunțate; 
 

Parteneri/ invitați: profesori din Anglia, Cipru, Grecia, Finlanda și Turcia  (via Google Classroom 
al Proiectului de schimb interșcolar Erasmus+ KA229 Open minds@include.net-creative 
pedagogies, global competences for inclusion) 
Resurse materiale:  

‐ template-uri ”Bottle moments” preluate de pe https://www.bottlemoments.com/templates 
culori, carioci, fișe suport cu întrebări, steaguri țări partenere, logo Erasmus+ și eTwinning 

Descrierea activității:  
Pornind de la ideea că preșcolarii participanți vor trece la etapa școlarității din toamnă, Ziua 

Educației Artistice a îmbrăcat forma unei activități integrate pe tema „Amintirilor de la grădiniță”. A 
fost valorificată abordarea inovatoare de stimulare a creativității prin artă și literație ”Bottle 
moments” pentru a surprinde prin tehnici specifice desenului momentele/persoanele de referință din 
perioada grădiniței. La finalul activității plastice fiecare moment surprins în ”Sticla cu amintiri de la 
grădiniță” a fost prezentat prin intermediul tehnicii interviului structurat pa baza întrebărilor: ”Ce?, 
Cine?, Unde?, Cum?, Când?”, fiind listate în scris răspunsurile preșcolarilor. Activitatea zilei  
dedicată artei s-a încheiat cu Expoziția Grădinița de vară – raza mea de soare – cu toate produsele 
finale ale zilelor programului, organizată în CRED Târgoviște. 

Metode și tehnici folosite: Bottle moments – abordarea inovatoare de stimulare a creativității prin 
artă și literație transferată din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229 Open 
minds@include.net-creative pedagogies, global competences for inclusion ( 2020-1-UK01-
KA229-079263_6), explozia stelară, tehnici specifice desenului, interviul. 
Rezultate înregistrate: 
 realizarea obiectivelor propuse; 
 transferarea de bune practice educaționale europene; 
 implicarea activă a tuturor participanților; 
 produsele activității și expoziția Grădinița de vară – raza mea de soare 
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Anexa 21                

ACTIVITATE DE DISEMINARE ȘI EXPLOATARE  DE REZULTATE 
“BOTTLE MOMENTS” – ABORDARE INOVATOARE DE STIMULAREA A 

CREATIVITĂȚII PRIN ARTĂ ȘI LITERAȚIE 
 

Autor: Ciulei Florentina 
 

Contextul teoretic: 
Contextul de criză educațională generat de pandemia de COVID 19 a determinat 

redimensionarea actului didactic prin transferarea învățării în mediul online cu provocări 
metodologice, de adaptare și de management al timpului în rândul cadrelor didactice, copiilor și 
părinților. În aceste momente dificile cauzate de pandemia de COVID-19, s-a constat faptul că o 
mare parte dintre copii sunt afectați la nivel socio-emoțional prin trecerea bruscă de la interactiunea 
socială, în clasă, cu grupul de prieteni, în aer liber, la petrecerea timpului în față device-urilor 
electronice în întâlniri și lecții virtuale. 

În acest context a luat ființă proiectul Bottle moments (Momente în sticlă), proiect prin 
intermediul căruia sunt ilustrate vise și dorințe, momente care lipsesc din viața oamenilor, dar mai 
ales a copiilor. Această abordare inovatoare aparține psihologului britanic Kevin Dutton, 
fondatorul  acestui concept, care împreună cu artistul grafic englez  Rob Murray au au inițiat 
proiectul Bottle moments. Proiectul le oferă copiilor șansa de a-și manfesta talentul artistic prin 
ilustrarea unor hobby-uri, a unor prieteni cărora le duc dorul, a unor momente plăcute petrecute cu 
oameni dragi, a locurilor preferate și a manifestării unor sentimente care le-au lipsit cu desăvârșire în 
perioada pandemiei. Toate aceste idei pot fi ilustrate de copii, prin tehnici de lucru  la alegere, 
utilizând pattern-urile puse la dispoziție de către fondatorii proiectului, prin mijloacele media și 
rețelele de socializare. Proiectul este implementat cu succes atât în rândul școlilor cât și la nivel de 
grădinițe (https://www.bottlemoments.com/covid-19-kids). 

Familiarizarea cu această abordare inovatoare s-a realizat în cadrul Proiectului de Schimb 
Interșcolar Erasmus+ Open Minds@Include.Net-Creative Pedagogies, Global Competencies for 
Inclusion, implementat de Grădinița Rază de Soare, Târgoviște în parteneriat cu instituții de 
învățământ din Cipru, Grecia, Finlanda, Marea Britanie și Turcia, în perioada 01.09.2020 - 
31.08.2022. 

Scopul proiectului Erasmus+ Open Minds@Include.Net-Creative Pedagogies, Global 
Competencies for Inclusion vizează dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin participarea la 
sesiuni de formare furnizate de experți educaționali în metode și abordări pedagogice inovatoare de 
educație creativă și arte, ancorate în cercetarea educațională actuală și integrarea acestor în 
programele școlare. 

Pornind de la conceptul Bottle moments au fost dezvoltate la nivelul grădiniței diverse 
activități didactice sub formă de ateliere artistice și ateliere de literație. 

Context aplicativ  ”Bottle moments” 
Una dintre modalitățile de implementare a abordării pedagogice Bottle moments s-a realizat 

prin intermediul atelier de creație artistică: Bottle moments – (DEC – Educație plastică) – tehnici 
specifice desenului pentru a ilustra ”Amintiri de la grădiniță”. 
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Parcurgând etapele metodice ale unei activități de educație plastică a fost transmisă tema 
desenelor de realizat, ”Amintiri de la grădiniță”.  

S-au parcurs următoarele secvențe didactice: 
1. Discuție introductivă despre tema abordată: ”Amintiri de la grădiniță”  și introducerea 

profesorilor parteneri; 
2. Descărcarea template-uri sticle; 
3. Explicarea tehnicilor de lucru specifice desenului (intuire materile și instrumente de lucru, 

exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor, demonstrarea și enunțarea criteriilor de 
evaluare); 

4. Evaluarea lucrărilor. 
 

 
https://www.bottlemoments.com/templates 

 

   

 

Resuse informaționale:  

 https://www.bottlemoments.com/  

 https://www.bottlemoments.com/covid-19-kids 

 https://www.youtube.com/watch?v=pLYVs7yI99Q  
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Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului 

material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

       Anexa 22                

                                                                               Autor:  Prof. Dorobanțu Nicoleta – Georgiana 

 
 
STICLA CU AMINTIRI DE LA GRĂDINIȚĂ 

La finalul activității artistico-plastice fiecare moment desenat în sticlă (șablon – teamplates ) 

a fost prezentat de către copii prin intermediul tehnicii interviului structurat pe baza întrebărilor: 

CINE?; CE?; CUM?; CÂND? ; UNDE?; DE CE? Răspunsurile copiilor au fost surprinzătoare și au 

fost notate în scris. 

                  
  

Întrebări și răspunsuri: 
 CINE ești? – fiecare copil se prezintă; 

 CE ai desenat în sticlă? – am desenat-o pe doamna educatoare și pe doamna director; m-am 

desenat pe mine și pe  prietenul meu când construiam un turn etc; 

 CUM te-ai simțit la grădiniță? – bine, fericit, încantat, minunat; 

 CÂND te-ai simțit fericit la grădiniță? – întotdeauna am fost fericit; când mi-am revăzut 

colegii; când am venit prima dată la grădiniță; 

 UNDE ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi/ să te joci? – la centrul ARTĂ, la CONSTRUCȚII, 

la centrul ȘTIINȚĂ, în curtea grădiniței; 

  DE CE venim la grădiniță? – să ne jucăm, să ne facem prieteni, să învățăm. 
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MICII ARTIȘTI:  

Realizarea în centrul CRED Târgoviște a expoziției Grădinița de vară – raza mea de soare 

cuprinzând toate lucrările copiilor din cadrul activităților grădiniței de vară. Toți copiii participanți 

au fost premiați. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                                                  AGENDA ZILEI 

 

Data: 23 iulie 2021 

 

Tema activității: 

ZIUA EDUCAȚIEI PARENTALE 

 

Profesori responsabili: Ciulei Florentina, Cuculea Cătălina, Ionescu Mariana, Stroe Violeta 
Daniela. 
Mijloace de realizare: desen; joc pentru stimularea creativitaţii si dezvoltarea comunicării: Spirala 
magică; joc de rol De-a familia; sesiune de informare; expoziție de desene; festivitate de premiere 
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Obiective: 
 Dezvoltarea și stimularea creativității copiilor; 
 Dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare; 
 Formarea de abilități parentale prin sesiuni de informare și formare pentru părinți; 
 Identificarea rolurilor parentale și responsabilizarea părinților; 
 Încurajarea copiilor să participe la activitățile derulate în grădiniță. 

Parteneri/ invitați: Părinți (on-line), consilier școlar și cadre didactice 
Resurse materiale: lucrări artistico-plastice, panouri, creioane colorate, coli, șorțulețe, laptop, 
resursă online/ suport sesiune informare părinți. 
Descrierea activității: 

Activitatea debutează cu o discuţie pe tema Timpul petrecut ȋmpreună cu familia. Sub 
îndrumarea doamnelor educatoare, fiecare preșcolar a vorbit despre familia lui, despre activităţile, 
evenimentele importante din familie, despre meseriile părintilor,etc. Apoi, copiii au realizat desene 
pe această temă. Desenele au fost asezate în spirală, pe podea şi ne-am jucat împreună jocul 
”Spirala magică”, în care fiecare  copil şi-a descoperit desenul şi l-a prezentat celorlalţi. La Jocul 
de rol s-au jucat ”De-a familia”, unde copiii au interpretat roluri din viaţa de zi cu zi a familiei lor. 
Și-au atribuit roluri de părinţi, copii, bunici care participă împreună la activităţi zilnice (pregătesc 
masa, plimbă copiii, merg la cumpăraturi, la medic etc. 
  Se organizează o expoziţie cu desenele copiilor. 
            În continuare, cadrele didactice au participat la o sesiune de informare pentru părinți 
structurată în acord cu Programul Național de Educație parentală după metoda Educați așa via 
google meet. Vor fi combinate secvențe teoretice de prezentarea a abilităților parentale: 
Aprecierea și acordarea atenței, Stabilirea limitelor, Pedepsire și evitarea pedepselor, Stabilirea 
recompenselor, Tehnici și metode de disciplinare pozitivă cu secvențe aplicative și de vizionare 
filme educative, cu situații concrete de aplicare a abilităților parentale, vor fi inițiate exerciții de 
reflecție și împărtășire asupra stilului propriu parental abordat în diverse situații și contexte. 
Sesiunea de informare face parte din graficul CRED Târgoviște, formator Ciulei Florentina. 
Metode și tehnici folosite: jocul, convorbirea, desenul, jocul de rol, mentimeter. 
Rezultate înregistrate: 

La finalul activităţilor, preşcolarii au atins obiectivele propuse, exemplificând prin desenele 
realizate, prin participarea la jocuri, dragostea şi grija pe care le-o poartă părinţii, întreaga familie. 
 Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor; 
 Fotografii din timpul activităților. 
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Anexa 23 

Joc de rol De-a familia 

                                                                                                Autor: Prof. Ionescu Mariana 

Descriere: 

  Aflați în centrul Joc de rol, copiii interpretează, în grupuri mici, diverse roluri, construind o 
lume în miniatură, având ca model lumea reală - familia. Folosindu-se de imaginație și creativitate 
pentru a-și îndeplini cât mai fidel rolul jucat, copilul pretinde că este altcineva (mama, tata, fratele, 
sora, bunica, bunicul) și își șlefuiește abilitățile sociale și emoționale, înțelege sentimentele 
celorlalți, descoperindu-se pe sine.  

          În jocul de rol De-a familia, fetițele își atribuie rolul mamei care pregătește masa sau se 
îngrijește de frații mai mici (îi îmbracă/ dezbracă, îi duce la doctor, îi hrănește, îi plimbă), iar băieții 
își atribuie rolul tatălui care ajută și el la treburile gospodărești (aspiră covoarele, spală vase, face 
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cumpărături, uneori chiar pregăteşte mâncarea). Un alt grup, reprezintă o familie care merge în vizită 
la bunici și servesc împreuna masa. 

Materiale: șorțulețe, baticuri, păpuși, șervețele, aspirator,carucior, veselă de bucătărie, etc 

Obiective: 

 să participe activ la joc atât în calitate de vorbitor, cât și de auditor; 
 să respecte reguli de comportare civilizată în societate și în familie; 
 să manifeste spontaneitate și creativitate în interpretarea rolului asumat (mamă, tată, bunic, 

bunică); 
 dezvoltă abilitățile de comunicare. 

 

  

 

REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE –TÂRGOVIȘTE PARTENER ÎN 

CADRUL PROGRAMULUI EDUCAŢIONAL EXTRAȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE REMEDIALĂ CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ 

”Grădinița de vară – raza mea de soare” 
 

Responsabil C.R.E.D. Târgoviște 
Prof. Ciulei Florentina 

 
 Scurt istoric și prezentarea generală a serviciilor furnizate de C.R.E.D. Târgoviște  

C.R.E.D. Târgoviște funcționează ca un centru de informare, comunicare, formare şi 
diseminare destinat familiilor cu copii mai mici de 7 ani, personalului didactic si nedidactic din creşe 
şi gradiniţe, precum şi intregii comunităţi prin proiecte şi iniţiative care au ca punct central educaţia 
de calitate a copiilor mici, atât în creşe şi grădiniţe, cât şi în familie, şi pregătirea acestora pentru 
viaţă, stabilind legătura cu toate serviciile destinate copiilor mai mici de 7 ani din comunitate. În cei 
11 ani de la înființare, C.R.E.D. Târgoviște a furnizat comunității o paletă variată de servicii: 

- Servicii de consiliere adresate parintilor, copiilor, cadrelor didactice, altor categorii de personal, 
membrilor comunitatii.  
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- Servicii de educaţie/formare/perfecţionare a resurselor umane din unităţile de educaţie timpurie  
- Servicii de dezvoltare materiale educaționale; 
- Alte tipuri de servicii (diseminare, voluntariat și acțiuni comunitare, organizare expoziții).   

  
Activități derulate în C.R.E.D. Târgoviște în cadrul Programului Educaţional 

Extrașcolar de Educație Remedială cu Finanțare Extrabugetară ”Grădinița de vară – raza 
mea de soare” 
  În cadrul programului estival enunțat în subtitlu C.R.E.D. Târgoviște a deținut statutul de 
partener asigurând atât baza logistică, servicii de formare a resurselor umane cât și servicii de 
dezvoltare materiale educaționale. 

În data de 22 iulie 2021 în cadrul C.R.E.D. Târgoviște, profesorii voluntari au organizat cu 
lucrările și produsele finale ale programului Expoziția ”Grădinița de vară – raza mea de soare”, 
fiind cu acces liber de vizitare de către părinții beneficiarilor și de către membrii comunității școlare. 

 

 
 

În data de 23 iulie 2021 profesorii voluntari, consilierul școlar și părinții beneficiarilor au 
participat la Sesiunea de formare facilitată de platforma G-Suite a Grădiniței Rază de Soare, 
Târgoviște, Educație parentală după metoda Educați așa!.  
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Activitatea a fost susținută de formator Ciulei Florentina și a integrat o sesiune teoretică și 

două sesiuni aplicative pe următoarele tematici: 
- Familia – delimitări conceptuale, tipuri de familii și funcții ale familiei; 
- Valențe formative și de cunoaștere a copiilor; 
- Metode și tehnici de disciplinarea pozitivă; 
- Metoda Educați așa!; 
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- Climatul educațional familial; 
- Stiluri parentale; 
- Cauzele eșecului școlar – subrealizării determinate de condiţiile de mediu familial; 
- Cadrul didactic - consilier al familiei școlarului; 
- Colaborarea profesor – familie; 
- Aplicații: Decalogul părinților, Exerciții de reflecție, brainstorming – mentimeter, 

vizionare resurse educationale deschise; 
- Feedback și evaluare. 

 

 
 

 
C.R.E.D. Târgoviște va fi partener în realizarea Ghidului de bune practici Grădinița de vară 

– raza mea de soare, nr. 3, înregistrat la Biblioteca națională cu ISSN care va fi elaborat cu sprijinul 
profesorilor voluntari  și publicat atât letric cât și electronic sub formă de RED. 

 
Resurse informaționale: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=Svu4lP8bBKA 
- https://www.youtube.com/watch ?v=W0OsVdrL344 
- https://www.youtube.com/watch?v=iiiNYSMk8NY 
- https://www.youtube.com/watch?v=174pYUcwn7w 
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Inventar de metode și tehnici inovatoare abordate în cadrul programului  

Grădinița de vară – raza mea de soare 

 

În realizarea activităților acestui program au fost aplicate metode moderne, inovative 
de învățare, dobândite în cadrul proiecte și parteneriatelor Erasmus+ implementate în Grădinița cu 
PP Rază de Soare din Târgoviște, după cum urmează: 

1. 12 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA  CULORILOR: 
 Deschiderea programului în centrul CRED Târgoviște; 
 Informarea părinților asupra structurii și beneficiilor programului; 
 Optimizarea spațiului și designului activităților planificate. 
 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: tehnica picturii cu aracet, amprentarea, 

colajul, utilizate pentru crearea banner-ului grădiniței de vară, ca simbol al acesteia al copilăriei și al 
jocului; imnul grădiniței de vară, intitulat Grădinița mea de vară – audiție, învățare (versuri, prof. 
Anghel Carmen Elena). 

 
2. 13 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA SĂNĂTĂȚII, A MIȘCĂRII ȘI A 

SPORTULUI: 
 Începutul călătoriei: activitate în colaborare cu asistentele medicale ale grădiniței 
 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: Dansul parașutelor colorate – euritmie; 

activități outdoor ce au ca tema centrală sănătatea, importanța sportului și a mișcării pentru 
organism; jocuri distractive și de mișcare; flashmob; educație sanitară. 

 
3. 14 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAȚIEI SOCIO-EMOȚIONALE: 
 Metode transferate din Parteneriatul strategic Erasmus+ KA201: Emotional 

Intelligence - Feel and act appropriately, 2020-1-BG01-KA201-079275 ce au ca scop dezvoltarea 
abilităților socio-emoționale ale copiilor. 

 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: jocul socio-emoțional Cercul emoțiilor, 
metoda Cubul emoțiilor; poveste terapeutică - Povestea emoțiilor; Prietenia-comoara cea mai de 
preț - convorbire, muncă independentă, amprentare; poveste terapeutică, tehnica Broscuței țestoase 
cu scopul de a  stăpâni furia, desen; jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: Sunt curios 
cine ești? – joc de cunoaștere si gestionare a emoțiilor; Jocul personajelor din povești, Jocul Vesel/ 
Trist, metoda desenului colectiv. 

 
4. 15 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ȘI 

INTERCULTURALE: 
 Metode inovatoare transferate din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: 

Bridges for Social inclusion, 2018-1-RO01-KA229-049220_1, care vizeză creșterea gradului de 
implicare a profesorilor, preșcolarilor, părinților și a comunității în activități de promovare a 
valorilor europene, având ca temă centrală incluziunea socială. 

 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: desenul – ilustrarea unui text (povestirea 
Diferiți, dar egali), confecționarea unei cărți în care s-au inclus fragmente de text, desene ale 
copiilor ilustrând acțiuni din povestire, desene schițate pentru a fi colorate de copii și crearea unei 
resurse educaţionale online cu același nume: Diferiți, dar egali;  metoda inovatoare Beginning 
literacy transferată din Proiectul de Parteneriat Strategic KA 219: Traces of Europe, 2016-1-
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ISO1-KA219-017083_6 prin care preșcolarii au identificat litere, au citit cuvinte, au scris titlul cărții 
confecționate de ei; realizarea unor siluete din baloane, decorarea baloanelor, astfel încât să ilustreze 
copii de rase și naționalități diferite - confecționare; povestea terapeutică Un dar special; activitate 
practică, prin care preşcolarii au realizat posterul Diferiţi, dar împreună - colaj; activitate practică cu 
tema Toți copiii sub acelaşi curcubeu - colaj. 

 
5. 16 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAȚIEI FINANCIARE: 
 Metode inovatoare transferate din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: 

Include.net: innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a pan European 
context, 2018-1-UK01-KA229-048291_6: metoda inovatoare Drama play utilizată ca o colecție de 
instrumente (care include dialogul activ, improvizația și jocul de rol), vizând rezolvarea de probleme 
și gândirea creativă prin crearea unei experiențe interactive, kinestezice. 

 Metodele și tehnicile inovatoare folosite:  softul educațional De la joc... la educație 
financiară - Povestea banilor, confecționare, joc de rol, metoda inovatoare Drama play. 

 
6. 19 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAȚIEI ECOLOGICE: 
 Metode inovatoare transferate din Parteneriatul strategic Erasmus+ KA201: Active 

Start in Kindergarten, 2019-1-LT01-KA201-060694; Educația prin STEAM . 
 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: activități de ecologizare a unei zone din 

curtea liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște, educația prin STEAM, povestirea –
Povestea Pământului, conversația, explicația, colaj – posterul Să ajutăm Pământul să zâmbească, 
activitate practică de reciclare – confecționare suporturi de creioane din pet-uri, confecționare 
coronițe cu temă ecologică, pictură, desen, activități de plantare de flori, realizare postere cu mesaje 
ecologice – desen, pictură, colaj. 

 
7. 20 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA LITERAȚIEI: 
 Metodă inovatoare transferată din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229: 

Include.net: innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a pan European 
context, 2018-1-UK01-KA229-048291_6; metoda inovatoare Drama play; 

 Metodă inovatoare transferată din Proiectul de Parteneriat Strategic KA 219: Traces 
of Europe, 2016-1-ISO1-KA219-017083_6; metoda inovatoare Beginning Literacy 

 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: Căutătorii de animale – metoda inovatoare 
Drama play, Copacul cu litere – poster, confecționare Cărticele cu semne grafice, desen, colaj. 

 
8. 21 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAŢIEI DIGITALE: 
 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: Aplicaţii şi platforme digitale: Jigsaw Planet 

– rezolvare puzzle, Wordwall - jocuri interactive, Liveworksheets – rezolvare fişe de lucru online, 
conversaţia, explicaţia, jocul, exerciţiul. 
 

9. 22 iulie 2021 – Tema activității:ZIUA EDUCAȚIEI ARTISTICE: 
 Metodă transferată din Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ KA229 Open 

minds@include.net-creative pedagogies, global competences for inclusion, 2020-1-UK01-KA229-
079263_6; metoda inovatoare Bottle moments – abordarea inovatoare de stimulare a creativității prin 
artă și literație. 

 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: Amintirile de la grădiniță - educație plastică - 
abordarea inovatoare de stimulare a creativității prin artă și literație Bottle moments; tehnica 
interviului structurat pa baza întrebărilor: Ce?, Cine?, Unde?, Cum?, Când?; Expoziția Grădinița 
de vară – raza mea de soare -  cu toate produsele finale ale zilelor programului, organizată în CRED 
Târgoviște; explozia stelară, tehnici specifice desenului. 
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10. 23 iulie 2021 – Tema activității: ZIUA EDUCAȚIEI PARENTALE: 
 Metodele și tehnicile inovatoare folosite: Timpul petrecut ȋmpreună cu familia – 

convorbire, desenul, expoziție de desene; joc pentru stimularea creativităţii și dezvoltarea 
comunicării: Spirala magică; joc de rol – De-a familia; sesiune de informare pentru părinți 
structurată în acord cu Programul Național de Educație parentală după metoda Educați așa via 
Google Meet; Mentimeter derulată în Târgoviște – formator, Ciulei Florentina; festivitate de 
premiere. 

 

 

 

                

 

  




