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PROGRAM EDUCAŢIONAL 

GRĂDINIŢA DE VARĂ - ÎN LUMEA POVEȘTILOR 
 

INIŢIATORI ŞI COORDONATORI: 

Director Prof. Boroș Oana 

Prof. Antohe Monica 

Prof. Barbu Mihaela 

Prof. Ionescu Ana-Maria 

Prof. Pavel Elena Mirabela 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Profesori voluntari: 

Prof. Asandei Elena 

Ed. Băltoi Cristina 

Prof. Diaconeasa Simona 

Prof. Ganea Magda 

Prof. Grigore Georgeta 

Prof. Enache Mădălina 

Prof. Enache Larisa 

Prof. Pahonțu Gheorghița 

Prof. Ghergu Steliana 

Prof. Ionciu Florica 

Prof. Mihai Andreea 

Prof. Pătru Adriana 

Prof. Stan Gabriela 

Prof. Stancu Andreea 

Prof. Stoian Oana 

Prof. Dinu Ana-Maria 

 

GRUP ŢINTĂ: copii de 3-6 ani proveniți din medii defavorizate sau ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate. 

NUMĂRUL DE ORE: 20 de ore săptămânal/ 40 de ore total 

ARGUMENT: 

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. 

Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o 

formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele 

exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, 
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literatura pentru copii contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de 

cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor copiilor cu normele de 

comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt 

cerinţe cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră. 

Particularităţile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta acestora. Limbajul 

se dezvoltă şi progresează  la copil, iar nouă, educatoarelor, ne revine sarcina de a organiza şi 

planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare. Acest 

mirific univers al cărții trebuie descoperit de către micii preșcolari, prin inițierea și parcurgerea unor 

teme interesante, bogate în conținut informațional, cu valențe formative și capabile să aducă în 

conștiința lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente, aspirații și îndrăzneli ca o înaripare 

entuziastă cu idealuri înalte. 

Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză și în versuri, prin lumea fascinantă a 

poveștilor, prin personajele atât de îndrăgite de copii, să-i ajutăm pe aceștia să-și învingă 

sentimentele de teamă și inhibiție, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult 

posibil, capacitatea de exprimare orală. 

Copiii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă și 

nuanțată a cuvintelor, de formulare clară și personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui 

punct de vedere. Proiectul propus oferă copiilor șansa de a-și cultiva capacitatea  de audiere și 

receptare, imaginația, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă și nuanțată și vine în întâmpinarea 

cerințelor din mai multe direcții: interesul copiilor, dorința părinților și nu în ultimul rând, 

asigurarea viitorului societății cu o generație avansată din punct de vedere moral. 

 

SCOPUL: 

Proiectul „Grădinița de vară - În lumea poveștilor” este un proiect inovator care își propune 

activități de învățare remedială, cu privire la îmbunătățirea vocabularului copiilor, stimularea 

interesului pentru lectură și prevenirea abandonului școlar. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

a) privind copiii preşcolari: 

 Promovarea unei educații incluzive prin desfășurarea de activități remediale; 

 Îmbogățirea vocabularului activ cu noțiuni din povești; 

 Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral; 

 Promovarea valorilor morale și a elementelor de judecată etică; 

 Exersarea unor stări emoționale pozitive și a diversității acestora pe parcursul activităților; 

 Dezvoltarea unor responsabilități personale și civice; 
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b) privind cadrele didactice: 

 Familiarizarea acestora cu metode moderne de lucru cu cartea, pentru desfășurarea unor activități cu 

caracter educativ în vederea dezvoltării interesului pentru citit (lectura educatoarei, lectură după 

imagini, observare, dramatizare, expoziție etc.); 

 Organizarea unor activități al căror conținut îi învăță pe copii comportamente pozitive și 

deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, 

cursivă, creatoare. 

 

c) privind părinții şi alţi factori educaţionali din comunitate: 

 Conștientizarea părinților și a celorlalți factori educaționali din cadrul comunității cu privire la rolul 

lor în formarea și dezvoltarea propriilor copii, oferindu-le șansa de a-și cultiva capacitatea  de 

audiere și receptare, imaginația, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă și nuanțată și nu în 

ultimul rând, asigurarea viitorului societății cu o generație avansată din punct de vedere moral. 

 

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII CURRICULUM-ULUI 

 adecvarea conţinuturilor învăţării şi a activităţii de învăţare la specificul copiilor (vârstă, mediu 

familial, specificul comunităţii etc.); 

 atractivitatea şi accesibilitatea activităţilor prin predominanța jocului didactic; 

 echivalarea şanselor de acces la educaţie; 

 valorificarea potenţialului motivaţional şi intelectual al copiilor; 

 

RESURSE UMANE: 

 preșcolari ai căror părinți sunt plecați în străinătate, provin din familii monoparentale sau familii 

defavorizate. 

 educatoare de la Grădinița P.P. Nr. 15, Grădinița P.P. Nr. 12; 

 consilier școlar; 

 părinți; 

 bunici. 

 

RESURSE DE TIMP: 

 2 săptămâni (05.07.-16.07.2021) 

 

RESURSE MATERIALE: 

 cărți cu poveşti, poezii, reviste pentru copii, enciclopedii; 

 planşe; 

 calculator, videoproiector, prezentări PPT educative; 

 softuri educaţionale; 
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 cd-uri cu muzică pentru copii; 

 jocuri de rol/dramatizări; 

 fişe de muncă individuală; 

 creioane colorate, acuarele, pensule, carioci, bloc de desen, coli colorate, cartoane colorate, coli de 

flipchart. 

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI: 

Programul educaţional “Grădiniţa de vară – În lumea poveștilor” îşi propune, prin activităţile 

sale să contribuie la oferirea unui mediu propice petrecerii vacanţei, de către copiii care provin din 

familii defavorizate/monoparentale, să încurajeze frecventarea grădiniței, să promoveze lectura în 

rândul copiilor, atât la grădiniță cât și acasă, îmbogățindu-le vocabularul și abilităţile de comunicare 

şi relaţionare. 

         De aceea, ne propunem să realizăm un program zilnic de activităţi dedicate copiilor între 3-6 

ani, program cuprins între orele 9:00-12:00. 

         Fiecare cadru didactic implicat în acest program va respecta calendarul activităţilor stabilite şi 

va alege metodele şi mijloacele de realizare proprii, în funcţie de resursele materiale deţinute.  

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr.  

crt. 
Data Tema activității 

Cadre didactice 

implicate 

1. 05.07.2021 
Deschiderea proiectului „În lumea poveștilor” 

Prezentare de carte - „Artă stradală” 

Barbu Mihaela 

Ionescu Ana-Maria 

2. 06.07.2021 Vizită la biblioteca grădiniței 

Antohe Monica 

Diaconeasa Elena 

Simona 

3. 07.07.2021 
„Teatru de păpuși” - mânuite de copii-povestea 

preferată 

Grigore Georgeta 

Stoian Oana 

4. 08.07.2021 Atelier de lectură outdoor - Măști din povești 
Pavel Mirabela 

Băltoi Cristina 

5. 09.07.2021 Dramatizare/joc de rol - povestea preferată 
Ganea Magda 

Stan Andreea 

6. 12.07.2021 
Atelier de lectură cu adultul 

(personal din unitate) 

Boroș Oana 

Stan Gabriela 

7. 13.07.2021 
Copiii recomandă copiilor - Prezentarea 

poveștii/cărții preferate (cartea de acasă) 

Enache Mădălina 

Pătru Adriana 



9 
 

8. 14.07.2021 Parada personajelor din povești 
Enache Larisa 

Pahonțu Gheorghița 

9. 15.07.2021 Topul cărților de povești preferate 
Asandei Elena 

Mihai Andreea 

10. 16.07.2021 
Încheierea proiectului 

„Coperta cărții preferate” - expoziție 

Ghergu Steluța 

Ionciu Florica 

 

EVALUAREA PROGRAMULUI: 

- Portofoliile copiilor; 

- Fotografii - album foto; 

- Filmuleţe; 

- Postere; 

- CD/DVD cuprinzând fotografii ale produselor activităţilor; 

- Diplome pentru participanţi; 

- Ghidul de bune practici Grădiniţa de vară – În lumea poveștilor 

 

DISEMINAREA PROGRAMULUI:  

          Prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri cu toţi factorii implicaţi în derularea acestui 

program, întâlnirea constând în prezentarea fotografiilor şi a produselor finale ale activităţilor 

zilnice, discuţii şi propuneri pentru viitoare activităţi comune. 

          La sfârşitul programului, se va realiza un ghid de bune practici al programului Grădiniţa de 

vară – În lumea poveștilor , cu materiale şi documente specifice, care va intra în posesia fiecărui 

cadru didactic implicat. 

Se va întocmi un raport final conținând rezultatele activităților desfășurate în cadrul acestui 

program.  
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GRĂDINIȚA DE VARĂ – ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

 

Educatoare: Prof. Ionescu Ana-Maria 

Prof. Barbu Mihaela 

 

DATA:  05.07.2021 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu PP Nr. 15, Târgoviște 

TEMA ZILEI: „ Prezentare de carte - artă stradală” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

ALA: Știință: Sortare de imagini cu animale din povești - „Animale cu comportament pozitiv/ 

animale cu comportament negativ”; 

Construcții: „Căsuța animalelor din povești”(suprapunere, alăturare);   

Manipulative: „Puzzle cu scene din povești”(alăturarea pieselor). 

ADE: DLC - Educarea limbajului: „Coperțile cărților de povești” - lectură după imagini; 

           DEC - Educație artistico-plastică: „Coperta cărții preferate” - artă stradală (desen cu creta pe 

asfalt); 

ALA: Jocuri distractive: „Ursul doarme  și visează” 

                                        „Stai pe loc și îngheață”. 

SCOP: Consolidarea exprimării orale și exersarea capacităților de observare. 

 Consolidarea cunoștințelor  plastice despre pata de culoare, în vederea realizării temei propuse. 

OBIECTIVE: 

 Să discute cu educatoarea și cu colegii pe baza imaginilor prezentate; 

 Să identifice poveștile prezentate în imagini; 

 Să compună în mod original și personal  spațiul, utilizând tehnici de lucru învățate. 

 Să sorteze imagini cu animale din povești, spunând cum se comportă fiecare 

pozitiv/negativ; 

 Să construiască prin alăturare și suprapunere căsuța animalelor din povești; 

 Să potrivească piesele de puzzle pentru a realiza imaginea; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE/PROCEDEE/TEHNICI: lectura după imagini, observația, conversația, 

explicația, tehnica comunicării rotative, RAI, turul galeriei. 
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CONCLUZII 

 

          Proiectul „Grădinița de vară - În lumea poveștilor” s-a desfășurat în perioada 05.07 – 16.07.2021, în 

cadrul grădiniței cu P.P. Nr. 15 din Târgoviște. La activități au participat 25 de preșcolari și 21 de cadre 

didactice. Activitățile derulate cu preșcolarii au urmărit învățarea remedială, cu privire la îmbunătățirea 

vocabularului copiilor, stimularea interesului pentru lectură și prevenirea abandonului școlar. Mediul 

educațional a fost propice desfășurării activităților propuse de educatoare, astfel, pentru fiecare activitate 

desfășurată, materialele au fost diferite.  

        La finalul acestui program educațional s-a realizat o expoziție cu lucrările realizate de copii,  munca lor 

fiind răsplătită cu diplome de participare. De asemenea, părinții preșcolarilor au fost încântați de activitățile 

desfășurate în cadrul acestui program. 

       Datorită feedback-ului pozitiv primit la final, cu siguranță vom desfășura acest program educațional și 

în următorii ani.  
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TIPARUL

str. Gabriel Popescu, nr. 3, Târgoviște, Dâmbovița

www.zven.ro
zven.print@gmail .com

tel./fax: 0345 401 330
mobil:  0765  464 304

 

 
 
 
 

Autorii declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației  

în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 


