
SA STIU MAI MULTE, SA FIU MAI BUN! 

GRADINITELE NEGOIESTI SI POPESTI 

Grupul ţintă: preşcolarii 

Persoane implicate în proiect: educatoare, părinţi, învăţătoare,  asistenta medicală 

DATA DENUMIREA 

ACTIVITĂłII 

OBIECTIVELE URMĂRITE TIPUL 

ACTIVITĂłII 

EVALUAREA 

ACTIVITĂłII 

LUNI 

1 aprilie 2013 

 „Cate unul, cate doi 

Mergem toti in pas vioi, 

Prin parc ne jucam voiosi, 

Crestem mari si sanatosi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

* formarea deprinderilor de a se juca 

fara sa se accidenteze pe ei sau pe 

ceilalti copii. 

* consolidarea deprinderilor de a 

interactiona cu ceilalti copii, de a se juca 

frumos impreuna, de a-i respecta pe 

ceilalti colegi. 

* dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a 

organismului. 

 

Activitate de dezvoltare 

psiho-motrica-plimbare 

prin parcul din sat; 

jocuri in spatiul de joaca 

special amenajat. 

 

Discutii cu copiiii 

despre ce le-a placut 

cel mai mult. 

MARŢI 

2 aprilie 2013 

„La padure noi plecam  

Aer curat sa respiram” 

* sa cunoasca si sa inteleaga importanta 

pastrarii unui mediu curat ; 

*sa cunoasca regulile de minima 

protectie a naturii si sa anticipeze 

pericolele incalcarii lor 

*sa recunoasca comportamentele 

Educatie ecologica prin 

deplasare la padurea de 

la Stejaru. 

Discutii si activitati 

de adunare a 

gunoaielor din 

padure. 



neconforme cu regulile de protectie a 

mediului pe care le-au invatat si sa ia 

atitudine fata de cei care gresesc. 

 

MIERCURI 

3 aprilie 2013 

„Martinel zice: morr.morr 

Hai sa-i dam primul-ajutor” 

*sa cunoasca etapele acordarii primului 

ajutor in cazul unei ranirisuperficiale; 

*sa cunoasca ustensilele si materialele 

necesare  in tratarea unei rani; 

* sa manifeste grija si compasiune fata 

de cei raniti; 

*sa recunoasca si sa evite situatiile in 

care se pot accidenta  

 

Joc de rol :” De-a 

doctorul” -educatie 

sanitara 

Fisa de evaluare 

Concurs intre grupe 

JOI 

4 aprilie 2013 

Vizita la Muzeul Naturii la 

Ploiesti 

* sa cunoasca  si sa aplice normele de 

comportare civilizata intrun mijloc de 

locomotie, in muzeu si prin oras; 

* sa  respecte regulile de circulatie  pe 

parcursul intregului traseu  al deplasarii; 

* sa adapteze comportamentul si 

atitudinile in raport cu persoanele si 

situatiile intilnite in excusie. 

Activitate de educatie  

moral- civica prin 

vizitare unei expozitii in 

Ploiesti. 

Expozitie de desene 

cu tema:”Ce mi-a 

placut cel mai mult 

in excursie?” 

VINERI 

5 aprilie 2013 
„PRIMAVARA, BINE AI 

VENIT!” 

* sa utilizeze unelte de lucru cunoscute 

pentru realizarea temei propuse; 

* sa  efectueze operatii simple de  lucru 

cu materiale din natura si sintetice 

* sa realizeze lucrari originale, 

manifestand creativitate in alegerea 

subiectelor; 

* sa inteleaga importanta lucrului in 

echipa. 

Activităţi practic –

aplicative: 

-confectinarea unor flori 

de primavara, a 

copacilor infloriti, a 

animalelor, insectelor 

specifice primaverii si 

altor elemente care sa 

completeze macheta. 

Realizarea unei 

machete 

reprezentand 

anotimpul 

primavara. 


