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Prezentare: 
 

•În luna iulie şi august 2014, se deschid porţile pentru o nouă provocare a vacanţei copiilor „ Atelierele de vară la Grădiniţa 

Planeta Copiilor Ghiajna” reunite într-un proiect educaţional „Curcubeul Planetei Copiilor”.  

 

•A doua ediţie a proiectului „Curcubeul Planetei Copiilor” este o provocare educaţională constructivă prin caracterul 

nonformal, devenită tradiţie pentru grădiniţa noastră, datorită  lucrului în echipă a cadrelor didactice, inedit ca abordare, realizat de 

noi ca un întreg”   

 

•Participă copiii 2-6 ani din grădiniţă şi din afara grădiniţei  care doresc să-şi dezvolte abilităţi artistico-plastice şi practice prin 

module cu durata de o săptămână timp de 9 săptămâni: 

 

1.săptămâna ”roşu în lumea ce ne înconjoară”               30 iun.-4 iulie 

 

2.săptămâna” protocaliu  în lumea ce ne înconjoară”    7-11 iulie 

 

3.săptămâna „galben în lumea ce ne înconjoară”           14-18 iulie 

 

4.săptămâna „verde  în lumea ce ne înconjoară”            21-25 iulie 

 

5.săptămâna „albastru  în lumea ce ne înconjoară”       28 iul.-1 aug 

 

6.săptămâna „violet   în lumea ce ne înconjoară”           4-8 aug 

 

7.săptămâna „indigo  în lumea ce ne înconjoară”          11-15 aug 

 

8.săptămâna „alb în lumea ce ne înconjoară                   18-22 aug 

 

9.saptamana „curcubeul din jurul nostru”                     25-29 aug 
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Prezentare: 
 
•PROGRAMUL CURCUBEUL se desfăşoară  în luna iulie si august.  

•Programul unei zile cuprinde: activitati din cadrul Atelierelor de vara Curcubeul, activitati optionale, tranzitii, rutine  

program de odihna. 

•În cadrul acestor  ateliere, se desfășoară o mulțime de activități artistico-plastice, practice, distractiv-educative,  

excursii şi vizite tematice care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor și completarea educației lor. 

 

•Activităţile din cadrul atelierelor sunt efectuate de către cadrele didactice ale grădiniţei 

 

• Activitatile optionale vor completa programul de vara al copiilor  prin programe/ planificari de vara  proprii  concepute de 

profesori și instructori colaboratori: limba engleza, limba germana, arta teatrala, pictura/modelaj  dans, inot, tenis, etc 

 

•Vor fi propuse saptamanal activitati extracurriculare :  excursii, vizite tematice.  

 

•Toate aceste amintiri de vacanţă sunt fotografiate şi prezentate periodic pe site-ul gradinitei la sectiunea “parinti”. 

 

•Activitatea din cadrul atelierelor va fi evaluată saptamanal  în funcţie de specificul atelierului  prin: 

 

1.Carnavalul culorii din acea săptămână, 

 

2.Expoziţia  obiectele şi produsele culinare din acea săptămână, copiii îşi expun lucrarea realizată în grup . 

3.Ziarul Curcubeul, unde vor fi redactate întâmplările din saptamană culorii.  
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„Atelierul Micului bucătar” 
 

 

 

Prezentare: 
abilități casnice  prin pregătirea unor preparate culinare simple, pe bază de legume şi fructe 

 
 

                   Program “Curcubeul micilor bucătari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică: “Cum putem face preparate din legume sau fructe?” 
                       prepararea unor produse culinare din fructe şi legume  

 
 

Subiecte: 
•pizza din legume roşii/ compot de vişine 

•placintă  de morcovi şi caise 

•cosuleţe din pepene galben/  cum preparam o limonada  

•salată castraveti/ varză 

•compot de prune 

•prajitură cu struguri (stafide) 

•tortul „indigo” 

•cornuleţe  cu rahat şi stafide 

•salată /tort curcubeu 
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„Atelierul Meșterel” 
 Prezentare: 

abilităţi practice  prin colaje și confecții cu materiale naturale/ hârtie/ carton   

  

Program “Meşterel confecţionează jucării în culorile curcubeului” 

 

Tematică: „Cum putem sa ne confecţionăm singuri jucării şi accesorii în vacanţă?” 
  confecţii (îmbinare prin lipire, decupare, şnuruire, pliere, decorare etc) 

 
 

Subiecte: 
•buburuza 

•gentuţa portocalie 

•floarea soarelui 

•broscuţa 

•vaporaş 
•fluture 

•pălăria magicianului 

•zmeu 

•claun 
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 „Atelierul Micul artist” 
 

Prezentare: 
 abilităţi artistico-plastice  prin dactilopictură/ pictură tempera 

 

 Program “Curcubeul în forme şi culori” 

 
 

Tematică: jocul culorilor primare-binare, jocul culorilor complementare, 

                contrastul culorilor de sine, pata de culoare, pata picturală 

 

Subiecte:  
•buburuza 

•gentuţa portocalie 

•floarea soarelui 

•broscuţa 

•vaporaş 
•fluture 

•pălăria magicianului 

•zmeu 

•claun 
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„Atelierul Curiosului” 
 

Prezentare: 

 abilităţi practice prin realizarea de mici experiențe și experimente 

 

 Program “ curcubeul botaniştilor” 
 

Tematică: „Din viaţa plantelor”- procesul de încolţire, dizolvare a unor substanţe(sare/zahăr), 

                  absorţia apei în plante,  aranjarea florilor după model ikebana în ornamente şi coroniţe 

 
  

Subiecte: 
•“Punem seminţe la încolţit în substanţă colorată ” 

•„Plante miraculoase, medicinale” 

•„Cum obţinem suc de fructe? ” 

•„Punem murături de sezon” dizolvare (sare) 

•„Facem compot de prune” dizolvare (zahar) 

•“Flori fermecate în albastru, roşu colorate” 

•“Ornament  indigo din flori violet naturale -ikebana” 

•“Confecţionăm coroniţe din salcie şi flori albe”   

•„Curcubeul florilor- ornamente ikebana” 
 

 



Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi  
„Atelierul 

 Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul  artist” 

Joi 

„Atelierul 

 Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul  

(Evaluare) 

 

Săptămâna 

 ”roşu în lumea 

 ce ne 

înconjoară”             

  30-4 iulie 

Roşu în lumea 

plantelor 

 

“Punem 

seminţe la 

încolţit în 

substanţă  

colorată ” 

Preparate din 

fructe şi legume 

roşii 

Roşu văzut prin 

ochi de copil 

 

„buburuza” 

Roşu în lumea 

obiectelor 

 

„buburuza” 

Carnavalul 

roşu 

 

Ziarul 

Curcubeul 
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi  
„Atelierul  

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul  

Micul  artist” 

Joi 

„Atelierul 

 Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul  

(Evaluare) 

Săptămâna 

” protocaliu  în 

lumea ce ne 

înconjoară” 

7-11 iulie 

Portocaliu în 

lumea 

plantelor 

 

„ Plante 

miraculoase, 

medicinale” 

 Preparate din 

fructe şi 
legume 

portocalii 

Portocaliu 

văzut prin ochi 

de copil 

 

„gentuţa 

portocalie” 

Portocaliu în 

lumea obiectelor 

 

„gentuţa 

portocalie” 

Carnavalul 

portocaliu 

 

Ziarul 

Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul  

Micul artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

Săptămâna 

„galben în 

lumea ce ne 

înconjoară” 

14-18 iulie 

Galben în 

lumea 

plantelor 

 

„Cum 

obţinem suc 

de fructe?” 

Preparate din 

fructe şi 
legume 

galbene 

Galben văzut 

prin ochi de 

copil 

 

„floarea 

soarelui” 

Galben în 

lumea 

obiectelor 

 

„floarea 

soarelui” 

Carnavalul 

portocaliu 

 

Ziarul 

Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

 Micul artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

Săptămâna 

„verde  în lumea 

ce ne înconjoară” 

21-25 iulie 

Verde în lumea 

plantelor 

 

„Punem 

muraturi de 

sezon”  

dizolvare 

(sare) 

Preparate din 

fructe şi 
legume verde 

Verde văzut 

prin ochi de 

copil 

 

„broscuţa” 

Verde în lumea 

obiectelor 

 

„broscuţa” 

Carnavalul 

verde 

 

 

Ziarul 

Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul 

artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

 Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

Săptămâna 

„albastru  în 

lumea ce ne 

înconjoară” 

28 iul.-1 aug 

Albastru în 

lumea 

plantelor 

 

„Facem 

compot de 

prune” 

dizolvare 

(zahar) 

Preparate din 

fructe şi 
legume albastru 

Albastru văzut 

prin ochi de 

copil 

 

 

„vaporaş” 

Albastru în 

lumea 

obiectelor 

 

 

„vaporaş” 

Carnavalul 

albastru 

 

 

Ziarul Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul 

artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

Săptămâna 

„violet   în lumea ce 

ne înconjoară” 

4-8 aug 

Violet în 

lumea 

plantelor 

 

“Ornament 

din flori violet 

naturale -

ikebana” 

Preparate din 

fructe şi 
legume violet 

Albastru văzut 

prin ochi de 

copil 

 

„fluture” 

Albastru în 

lumea 

obiectelor 

 

„fluture” 

Carnavalul 

violet 

 

Ziarul 

Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul 

artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

Săptămâna 

 „indigo 

în lumea ce ne 

înconjoară” 

 11-15 aug 

Indigo în 

lumea 

plantelor 

 

“Ornament  

indigo din flori 

naturale -

ikebana” 

Preparate din 

fructe şi 
legume indigo 

Indigo văzut 

prin ochi de 

copil 

 

„pălăria 

magicianului” 

Indigo în 

lumea 

obiectelor 

 

„pălăria 

magicianului” 

Carnavalul 

indigo 

 

Ziarul Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul 

artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi 

Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

săptămâna 

„alb în lumea ce 

ne înconjoară                   

18-22 aug 

Alb în lumea 

plantelor 

 

“Confecţionă
m coroniţe din 

salcie şi flori 

albe”   

Preparate din 

fructe şi 
legume albe 

Alb văzut prin 

ochi de copil 

 

 „zmeu” 

Alb în lumea 

obiectelor 

 

„zmeu” 

Carnavalul alb 

 

Ziarul Curcubeul  
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Luni 

„Atelierul 

Coriosului” 

Marţi 
„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

Miercuri 

„Atelierul 

Micul 

artist” 

Joi 

„Atelierul 

Meșterel” 

Vineri 

Carnavalul şi Ziarul 

Curcubeul 

(Evaluare) 

saptamana 

„curcubeul din 

jurul nostru”                     

25-29 aug 

Curcubeul în 

lumea 

plantelor 

 

„ Curcubeul 

florilor- 

ornamente 

ikebana” 

Preparate din 

fructe şi 
legume în 

culorile 

curcubeului 

 Curcubeul 

văzut prin 

ochi de copil 

 

„claun” 

Curcubeul  în 

lumea 

obiectelor 

 

„claun” 

Carnavalul curcubeului 

 

 

Ziarul Curcubeul  


