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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE 

ŞI EXTRACURRICULARE 7-11 APRILIE 2014 
„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 
Proiect educaţional 

“Activităţile adulţilor din jurul meu!” 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

•  Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante 
          Grădiniţa Planeta Copiilor Chiajna  
          Str. NICOLAE IORGA nr.82A,  comuna Chiajna, judeţul Ilfov  
          www.planetacopiilorchiajna.ro  
          planetacopiilorchiajna@gmail.com 
 
•  Nivelul/nivelurile de învăţământ 
          Nivel preşcolar 

•  Numărul de elevi înscrişi în şcoală 
          47 preşcolari 3-6 ani: 
                 -nivel  I 3-5 ani 32 copii 
                 -nivel II 5-6 ani 15 copii 
 
•  Numărul cadrelor didactice din şcoală 
           5 cadre didactice  
 



•  Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţia, date de contact: telefon adresă 
e-mail) 

 
•  MURGOCI SIMONA, coord./ resp. programe şi proiecte/prof.înv.prim şi preşc. 
      murgocisimona@yahoo.com -0733.286.175 

•  ȘOTAE VICTORIȚA, director/ prof.înv.prim şi preşc. 
     victorita_sotae@yahoo.com -0724.212.970 

•  VOICULESCU NICOLETA, manager 
      planetacopiilorchiajna@gmail.com -0724.212.952 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii  

”Activităţile adulţilor din jurul meu!”  
proiect educațional 

 
 

2.  Domeniul în care se încadrează 
Tehnico-ştiinţific 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

3. Scopul activităţii: 
 
•  Implicarea preșcolarilor, cadrelor didactice, părinților într-un proiect educaţional cu caracter tehnico-ştiinţific 

avand o abordare cross-curriculară care să  promoveze deschidere, receptivitate faţă de  activităţile adulţilor, 
mediu de activitate în realizarea de produse, procesul de realizare a unor produse, reguli şi tehnici de 
prevenire a accidentelor şi incendiilor, tradiţii de ieri și de azi, acțiuni moral-civice, culturale, istorice, 
administrativ-locale; 

 
•  Facilitarea  comunicări nonformale între  reprezentanții diferitelor domenii de activitate specific adulţilor 

(poliţist-pompier, brutar-patiser, horticultor-disigner urban de amenajare spaţii verzi, scenograf-designer 
costume si decor de teatru), părinţi, preșcolari, cadrele didactice din Grădiniţa Planeta Copiilor Chiajna 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii : 
 
                                                                                                         Privind preşcolarii 
•  cultivarea  comportamentelor de înţelegere/ respect/ devotament/ empatie pentru  munca depusă de 

adulţi în realizarea de produse şi servicii aduse comunităţii, păstrare şi utilizare corectă a utilajelor, 
eficienţă şi atractivitate în munca de echipă; 

 
•  familiarizarea copiilor cu  instituţii administrative, economice, culturale ( Poliţia şi Pompierii din Chiajna, 

Brutăria şi Pizzaria din Coseşti, jud. Argeş,  Atelier de creaţie din Snagov, Atelier de creaţie în Parcul 
Băneasa- Green Designe din Bucureşti, Teatrul Dino Picolino din Bucureşti ); 

 
•  exersarea comportamentelor în contexte noi şi diferite: a) tehnice privind modul şi procesul de realizare a 

produselor şi serviciilor în folosul oamenilor; b) sociale privind activităţile adulţilor din domeniul economic, 
cultural şi administrativ prin realizarea de produse şi servicii; c) ecologice privind pastrarea unui mediu 
corect de viaţă, alimentaţie sănătoasă; d) culturale privind procesul de realizare a unui spectacol de 
teatru; 

 
•  valorizarea abilităţilor sociale, tehnice, culturale şi a comportamentelor moral civice; 
 
•  identificarea unor valori tehnice, moderne privind realizarea de produse şi servicii, a artei meşteşugăreşti, 

tradiţionale în realizarea de produse şi servicii; 
 
•  valorizarea abilităţilor practice, artistico-plastice  ale copiilor.  
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii : 

                                               Privind cadrele didactice 
 
•  abilitarea cadrelor didactice  de a oferi  un mediu educaţional nonformal  propice, care să motiveze copilul 

prin: 
           a) valorizarea abilităţilor practice, artistico-plastice, socio-culturale si a comportamentelor moral-civice, 

ecologice, de păstrare şi promovare a produselor, serviciilor realizate de adulţii din jurul lor; 
           b) valorizarea abilităţilor artistico-plastice  şi practice ale copiilor în contexte nonformale. 
 
 
                                                         Privind părinţii 
 

–  implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei 
–  familiarizarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea activităţilor nonformale potrivit vârstei 

preşcolare;                                                               
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

5. Elevii participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din 
numărul total de elevi din grupul ţintă 

47 preşcolari 3-6 ani: 
•   nivel I , 3-5 ani  - 32 copii 
•   nivel II, 5-6 ani  - 15 copii 
 
 
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii 

 durata: 7-11 aprilie 2014  
•  Coseşti, jud. Argeş - Brutărie şi Pizza 
•  Snagov, jud. Ilfov - Atelier de creaţie papuşi şi jucării 
•  Parcul Băneasa, Bucureşti  - Atelier de creaţie Green Designe  
•  Chiajna, jud.Ilfov - Poliţia şi Pompieri, Teatrul Dino Picolino, Evaluare de proiect şi 

Festivitate de premiere 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

7. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 
menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de 
lucru, caracterul interdisciplinar, parteneriate, etc.) 

 
•  Acest proiect educațional  „Activităţile adulţilor din jurul meu” cuprinde un număr de 10 acţiuni și 

activități integrate cross-curricular având caracter tehnico-ştiinţific şi cuprinde toate domeniile 
experiențiale preșcolare, abordate nonformal.  

 
•  Conținutul este accesibil preşcolarilor 3-6 ani, respectând particularitățile de vârstă preşcolară și nevoilor 

de învățare specifice educaţiei timpurii 3-6 ani în noi contexte nonformale. 
 
•  Metoda proiectului propus la vârsta timpurie 3-6 ani  cuprinde metode şi proceede de cooperare, activ 

participative, de stimulare a creativității prin  investigație, excursii tematice, aplicaţii practice in cadrul  
întălnirilor tematice, atelierelor de creaţie, joc de rol, dramatizare, hărţi conceptuale şi portofolii de 
activitate pe grupe de vârstă .  

 
•  Sarcinile de lucru sunt aplicative, practice, concret situative urmărind obiectivele propuse. 
 
•  La nivel preșcolar, este foarte benefic acest model cross-curicular de predare-învățare-evaluare prin 

metoda proiectului deoarece permite o sistematizare a  conținutului tematic orientativ din CNIP  ”ca un 
întreg”. 
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 A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii: 
Activităţi propuse în cadrul proiectului: 
•  Activităţi desfăşurate în comun şi pe grupe de varstă (patru grupe: mare Fluturaşi-Floricele, mijlocie Buburuze, mică Albinuţe, mică Licurici 
•  Realizarea unui portofoliu de activitate al grupei privind participarea la proiect 
•  Editare a unui album-portofoliu comun al proiectului, portofoliu de proiect. 
Mediatizarea proiectului: 
•  Articole în incinta instituţiei: evenimentele zilei afiş, harta conceptuală, scrisoare către părinţi, expoziţie, lucrări ale grupei, festivitatea de premiere 
•  Invitarea/participarea părinţilor, conduceri unităţii, a unor personalităţi din domeniile de activitate ale adulţilor 
•  Editarea  CD şi albumului foto 
•  Realizarea unui album cu fotografii ce surprind aspecte semnificative din activităţile desfăşurate 
Evaluarea proiectului: 
a) Internă: 
•  Portofoliu comun al proiectului şi 4 portofolii  de grup 
•  Expoziţii cu lucrări realizate şi aduse de către preşcolari; 
•  Activităţi, acţiuni organizate pe anumite teme de interes comun. 
•  Diplome de participare la acest parteneriat: individuale şi pentru grupa 
•  Discuţii cu copiii şi părinţii privind impactul proiectului asupra lor, chestionar pentru părinţi, cadre didactice, conducerea grădiniţei; 
b) Externă: 
•  Popularizarea proiectului în cadrul  în cadrul ISJ ILFOV  prin raport de evaluare a proiectului  pentru participarea la evaluarea naţională de a 

programelor si proiectelor educaţionale 2014,  exemple de bune practici şi schimburi de experienţă;  
•  Mediatizare în  presă şi Comunitatea locală.              
•  Activităţile  din proiect vor fi publicate pe site-ul  grădiniţei. 
Impactul proiectului: 
•  Va fi un schimb valoros de idei, iar produsele finale vor aduce satisfacţii copiilor. 
•  Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă „ să ştii mai multe, să fii mai bun” şi utilitatea educaţiei nonformale în dezvoltarea preşcolarilor, 

toleranţa, bucuria de a a realiza produse si servicii pentru oameni, de a dărui, munca în echipă. 
•  Un instrument de promovare a ofertei educaţionale din gradiniţă 
Sustenabilitatea proiectului: 
•  Diseminarea în unităţile partenere a metodelor de succes şi în Comunitate. 
•  Atragere de sponsori pentru continuarea activităţilor .  
•  Contactare de noi parteneri. 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

9. Precizaţi daca elevii/ profesorii/ părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi 
modalitatea în care puteţi asigura acest lucru. 

 
•  Cele 10 activităţi din proiectul educaţional “Activităţile adulţilor din jurul meu” vor fi integrate 

în programul de vacanţă al gradiniţei “Atelier de vacanţă-Curcubeul” la solicitarea parinţilor, 
preşcolarilor, cadrelor didactice, conducerea grădiniţei 

•  Va fi continuat sub forma de “proiect tematic” în anul şcolar 2014-2015 la nivel de grupă, 
propunere venită din partea cadrelor didactice 

 
•  Va fi continuat cu alte activităţi ale adulţilor propuse de părinţi “ Model pentru copilul meu”, 

propunere din partea părinţilor 
 
•  Va fi continuat cu alte “propuneri de investigaţie” dorite de preşcolari “ mergem şi la aeroport, 

la avioane L.T. 5 ani”, “ vreau sa văd unde se duc trenurile de metrou cand...oamenii dorm- 
R.D. 4 ani” 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...( max 1/2 pag.) argumente ale cadrelor 
didactice, ale elevilor, ale părinţilor. 

 
•  Abordarea inovativă  a proiectului urmăreşte nevoile preşcolarilor de a explora mediul înconjurator şi de a 

sesiza transformări ce au loc în realizarea unor produse, servicii specifice adulţilor transpuse prin joc şi 
învăţare în propriile lor activităţi. 

•  Realizarea unor legături nonformale şi deschise între Grădiniţa Planeta Copiilor Chiajna şi comunitate, 
a unor domenii de activitate: poliţie, pompieri, brutarie, horticultură, teatru (poliţist-pompier, brutar-patiser, 
horticultor-disigner urban de amenajare spaţii verzi, scenograf-designer costume si decor de teatru).  

 
•  Dezvoltarea spiritului de prietenie între copii şi adulţii din jurul lor, de înţelegere a unor procese de 

activitate în realizarea de produse, de protecţie şi prevenire de accidente şi incendii. 
 
•  Informarea corectă, concret situativă a preşcolarilor, cadrelor didactice, părinţi de la  specialiştii  

domeniilor de activitate propuse: alimentaţie publică, comunitate locală şi imprejurimi. 
 
•  Formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de rolul adultilor din jurul lor, de importanţa 

muncii în echipă pentru a realiza produse necesare oamenilor. 
 
•  Pregătirea familiei pentru viitoarea integrare a preşcolarilor la şcoală. 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...( max 1/2 pag.) argumente ale cadrelor 
didactice, ale elevilor, ale părinţilor. 

 
a) preşcolarii grupelor: mică Albinuţe,  mică Licurici, mijlocie Buburuze, mare Floricele-Fluturaşi 
•  Receptivitate faţă de activiţăţi importante ale adulţilor, mediu de activitate al adulţilor şi procesul de realizare a unor produse 

tehnice, alimentare, de designe urban şi de arta teatrala; procesul şi utilaje de prevenire-protecţie-securitate din partea 
pompierilor, politie rutiera-proximitate; 

•  Comunicare nonformală despre activităţi importante, necesare desfăşurate de adulţi/părinţi implicaţi în proiect (poliţist-
pompier, brutar-patiser, horticultor-disigner urban de amenajare spaţii verzi, scenograf-designer costume şi decor de teatru) 

•  Informare corectă, concret-situativă a preşcolarilor cu etapele de realizare a unor produse, cu mediul de fabricaţie, procesul 
tehnologic realizat de maşini/utilaje şi resursele umane/materiale implicate. 

 
•  Participare directă a preşcolarilor la procesul de realizare a unor produse alimentare (paine şi produse de panificaţie), de 

creaţie şi designe (realizare decor ornamental din flori naturale prin plantare în spaţii publice, confectionare de decor-
costume-păpuşi), la insuşirea unor tehnici simple de prevenire şi securitate împotriva accidentelor rutiere şi incendiilor 

 
 
b) 5 cadre didactice: prof. Şotae Victoriţa-director, prof. Murgoci Simona-coord./resp. de proiect, prof.Ţucmeanu 

Adina, prof. Mitroi Teodora, educ. Caplagea Delia 
•  Perfecţionare, participare directă în abordarea metodei proiectului educaţional, prin crearea de noi situaţii de învăţare 

nonformale, 
  
•  Familiarizarea cu noi tehnici pentru stimularea creativităţii, de lucrul în perechi-grup mic, în realizarea hărţilor conceptuale şi 

a portofoliului de activitate al grupei. 
 
•  Cooperare deosebită între conducerea grădiniţei, personalul didactic şi administrativ 
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B. ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE ELEVILOR/ PROFESORILOR/ 

PĂRINŢILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ 
Preşcolari participanţi la proiect: 
•  “E bine sa te joci de-a adultul şi treaba lui, dar nu mereu” (D.P. 3 ani şi 10 luni), 
                                                        
•   “E prea complicat să fii adult.”( L.T. 5 ani) 
 
•  “ -D-na Simo, care este serviciul tău?  
                  -Acesta este serviciul meu, am răspuns. 
                  -Asta-i gradiniţă, nu servici! Servici...aşa ca mama şi ca tata, nu să te joci?” (R.D. 4 ani) 
 
Cadre didactice participante la proiect: 
•  “Proiectul este o provocare educaţională constructivă prin caracterul nonformal, devenită tradiţie pentru grădiniţa noastră datorită  lucrului în echipă, inedit 

ca abordare, realizat de noi ca un întreg”  (prof. Ţucmeanu A.) 
 
•  “Proiectul pare o joacă pentru preşcolarii din grupa mea. Pentru mine este o provocare de a participa alaturi de colegele cu experienţă în astfel de abordări 

nonformale”  (prof. Mitroi T.) 
 
•  “Prima excursie la Coseşti, din cadrul acestui proiect a fost prima excursie de o zi pentru copiii de 3-4 ani de la grupele mici Albinuţe şi Licurici. S-au bucurat 

de fiecare clipă din această zi, au fost entuziasmaţi de  micile experienţe şi activităţi practice la care au participat” (educ. Caplagea D.) 

•  “Propunerea proiectului conducerii grădiniţei, implicarea colegelor in lucru de echipă, promovarea lui in răndul părinţilor, motivarea copiilor în a participa la 
activităţi nonformale este o mare bucurie, o realizare profesională a echipei de proiect şi o promovare a altenativelor nonformale în educaţia timpurie. 
Multumesc colegelor participante la proiect pentru implicare-dăruire-profesionalism, conducerii grădiniţei, parinţilor.” (prof. Murgoci S.) 

 
Parinţi implicaţi în activtatea de proiect: 
•  “Am avut foarte mari emoţii pentru că trebuia sa fiu model pentru copilul meu” (parinte implicat în proiect) 
 
•  “ Am avut emoţii la început. Datorită promovării proiectului în răndul parinţilor de către conducerea grădiniţei, mi-am lăsat copilul să participe la toate 

activităţile din cadrul proiectului” (părinte) 
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C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 
Denumirea activităţii  
•   „O zi din viaţa unui poliţist/ pompier în grădiniţa noastră”  
 
Obiective urmărite 
•  -Familiarizarea copiilor cu  responsabilii autorităţii locale, rolul lor în apărare/securitate a oamenilor:  poliţistul de proximitate, de circulaţie pompier  
•  -Formarea deprinderilor şi comportamentelor de protecţie/ prevenire a unor accidente/ incendii  
•  -Formarea unei atitudini moral-civice responsabile prin exersarea unor deprinderi de comportare civilizată, de circulaţie pe drumurile publice, de 

îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 
•  -Respectarea regulilor de securitate şi de deplasare în grup 
•  -Exersarea abilităţilor  artistico-plastice şi  practice prin jocuri de rol, hărţi conceptuale, colaje, desene  
 
Tipul activităţii  
•  tehnico-ştiinţific 
 
Modalităţi de realizare 
•  Întâlnire tematică 
•   Joc cu rol  

   1.„ Plecăm în excursie cu grupul, Albinuţe!”, 
   2. „Pe unde traversăm, Licurici!”,  
   3.„S-a pierdut un copil de grup, Buburuze!”,  
   4. „ Uite, iese fum! Ce trebuie să facem, Floricele-Fluturaşi?”  

Participanţi/ Invitaţi 
•  Educatoare, preşcolari, poliţişti, pompier 
 
Locul desfăşurării 
•  Grădiniţă 

Evaluarea activităţii 
•  Portofoliu de grup,  
•  Portofoliu de activitate 
•  Completarea hărţii conceptuale 
•  Expoziţie cu lucrările copiilor 
•  Chestionar pentru parinti  
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C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 
Denumirea activităţii  

•   „În spatele cortinei”  
 
Obiective urmărite 
•  -Familiarizarea copiilor cu mediul artistic-tehnic-creativ din lumea teatrului de păpuşi, rolul scenografului, regizorului, păpuşarului, actorului într-un 

spectacol 
•  -formarea deprinderilor şi comportamentelor practice privind realizarea decorului, costumelor, păpuşilor dintr-un spectacol de teatru 
•  -formarea deprinderilor de a mânui accesorii, păpuşi şi aparate tehnice de sonorizare, iluminat, asamblare a decorului  
 
Tipul activităţii 
•  tehnico-ştiinţific 
 
Modalităţi de realizare 
•  Întălnire tematică 
                                                    1. 2. „Micii păpuşari”  Grupele mici (Albinuţe, Licurici) 
                                                        3.„Designer de decor si costume”  Grupa mijlocie Buburuze 
                                                        4. „Scenografi  şi designeri de teatru,  regizori şi actori” Grupa mare Fluturaşi şi Floricele 
•  Vizionare de spectacol  

Participanţi/ Invitaţi 
•  Educatoare, preşcolari, Trupa de Teatru Dino Picolino 

Locul desfăşurării 
•  Grădiniţă 
 
Evaluarea activităţii 
•  Portofoliu de grup,  
•  Portofoliu de activitate 
•  Completarea hărţii conceptuale 
•  Expoziţie cu lucrările copiilor 
•  Chestionar pentru parinti  
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C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 
Denumirea activităţii  

•   „Drumul păinii şi al produselor de panificaţie” 
 
Obiective urmărite 
•  -Familiarizarea copiilor cu procesul tehnologic de obtinere a produselor de panificatie 
•  -Formarea deprinderii de a prepara aluat, de a modela produsul de patiserie dorit, de a-l decora cu ingredientele dorite 
•  -Respectarea regulilor de securitate, protectie şi de deplasare în grup 
 
Tipul activităţii 
•  tehnico-ştiinţific 
 
Modalităţi de realizare 
•  Excursie tematică la Coseşti 

   a.„Atelierul Micului Brutar” 
   b.„ Atelierul Micului Pizzar”  

                                                     
Participanţi/ Invitaţi 
•  Educatoare, preşcolari, brutari, patiseri, pizzari, adulti din baza de agrement Coseşti 

Locul desfăşurării 
•  Coseşti, jud. Argeş 

Evaluarea activităţii 
•  Portofoliu de grup,  
•  Portofoliu de activitate 
•  Completarea hărţii conceptuale 
•  Expoziţie cu lucrările copiilor 
•  Chestionar pentru parinti  
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C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 
Denumirea activităţii  
•   „ Sa ne confecţionăm singuri jucării din materiale textile şi din natura” 
•  „Suntem grădinari iscusiţi”  

Obiective urmărite 
•  -Familiarizarea copiilor cu mediul creativ-tehnic-artistic pentru a confectiona, decora jucarii din materiale textile si materiale din natura 
•  -Formarea deprinderilor practice de asamblarea unor jucarii, papusi si obiecte decorative 
 
•  -Familiarizarea copiilor cu procesul tehnologic al plantarii florilor intr-un decor  natural 
•  -Formarea unor deprinderi practice de utilizare a uneltelor de gradinarit, de a planta/ingriji spatiile verzi 
 
Tipul activităţii 
•  tehnico-ştiinţific 
 
Modalităţi de realizare 
•  Excursie tematică la Snagov şi Băneasa  

    a) Atelier de creaţie la Snagov  
    b) Activitate practică la Băneasa 

                                                     
Participanţi/ Invitaţi 
•  Educatoare, preşcolari, designer de jucarii, confectioner, horticultor, designer urban şi amenajări spaţii verzi 

Locul desfăşurării  
•  Snagov, Atelierul meşteşugarilor din Snagov “Casa cu Stuf” 
•  Parcul Băneasa, Green Designe Bucureşti 
 
Evaluarea activităţii 
•  Portofoliu de grup,  
•  Portofoliu de activitate 
•  Completarea hărţii conceptuale 
•  Expoziţie cu lucrările copiilor 
•  Chestionar pentru parinti  
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C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII (FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 
Denumirea activităţii  

•   „Activităţile adulţilor din jurul meu”  
 
Obiective urmărite 
•  -sa realizele colaje, desene, harti conceptuale  cu tema „activitatile adultilor din jurul meu” 
•  - sa participe cu interes la jocurile de grup, asumandu-si un rol in cadrul jocului 
•  - familiarizarea copiilor cu  etapele de realizarea a unui eveniment festiv , participand activ la premiere  
 
Tipul activităţii 
•  tehnico-ştiinţific 

Modalităţi de realizare 
•  Activitate practica: „Portofoliul grupei despre activitatile adultilor din jurul meu” 
•  Joc de rol: 

  1. „De-a gradinarii”  Grupa mică Albinute 
  2. „De-a excursia”  Grupa mică Licurici  
  3. „ La brutarie!”  Grupa mijlocie Buburuze  
  4. “Recunoaste activitatea  mea!” Grupa  mare Fluturaşi şi Floricele 

•  Festivitatea de premiere 
•                                                       
Participanţi/ Invitaţi 
•  Educatoare, preşcolari, conducerea grădiniţei, părinţi 
 
Locul desfăşurării  
•  grădiniţă 

Evaluarea activităţii 
•  Portofoliu de grup,  
•  Portofoliu de activitate 
•  Completarea hărţii conceptuale 
•  Expoziţie cu lucrările copiilor 
•  Chestionar pentru parinti  
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