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Tipul şi
denumirea
activităţii
,,Drumeţie pe
tărâmuri noi’’

,,Gradinita ca
o floare’’

„Evoluția unui
fluture”

Grupa

Obiective urmărite

Ştrumfi
Mămăruţe
Şteluţe
Albinuţe
Hărnicuţi

-sa denumească cel puţin 2 specii de peşti expuşi în acvarii, pe
baza observării directe
-sa recunoasca acvariile de pesti
-sa denumească specii de pesti
-sa descrie imaginile observate
-sa cunoasca unele elemente
componente ale lumii
inconjuratoare
- sa manifeste sentimente pozitive fata de mediul inconjurator
- sa planteze legume în ghivece
-sa recunoasca si sa foloseasca uneltele de lucru pentru plantarea
unei flori
-sa-si insuseasca si sa respecte etapele plantarii unei flori

Ştrumfi
Mămăruţe
Steluţe
Buburuze

Locaţia, durata
şi intervalul orar
U.S.A.M.V
1 ora
10:00 – 11:00
09:00-10:00
2 ore
09:30-11:30

Gradinita cu PP
,, Raza de Soare”
Cluj- Napoca
1 ora
10:00 - 11:00
16:00 - 17:00
Hărnicuti -sa urmărească evoluția unui fluture
Gradinita cu PP
Mamaruţe -sa prezinte interes și să interacționeze cu prof.de biologie
,, Raza de Soare”
Ştrumfi
-sa denumească etapele de formare ale unui fluture, pe baza Cluj- Napoca
Steluţe
1 oră
experimentului realizat
Isteţi
9:00 - 10:00
-sa manifeste comportamente dezirabile in grup
Buburuze
10:00 - 11:00
-sa manifeste interes pentru vizionarea filmului
11:00 - 12:00
-sa traiasca emotii sentimente adecvate continutului
-sa cunoasca unele elemente
componente ale lumii
inconjuratoare
-sa observe stadiile evolutiei dezvoltarii fluturelui de la ou la
fluture;

Modalităţi de
realizare

Vizită
Plimbare
Observare
directa

Activitatea
practicgospodărească

Activitate
demonstativa,
experiente de
invatare invitat
reprezentant
UBB-catedra de
biologie

Parteneri
Responsab
ili
Educatoare
Părinţi
Copii

Educatoare
Părinţi
Copii

Educatoare
reprezentan
t
UBBcatedra de
biologie
Copii

-sa inteleaga procesul dezvoltarii si maturizarii in timp a unei
fiinte vii;
„Ne miscam si
ne distram „

Buburuze
Isteţi
Steluţe
Ştrumfi

- sa respecte regulile jocului, sa participe la realizarea sarcinilor
echipei din care face parte si sa aiba un comportament adecvat
locului in care se gasesc;
- sa respecte regulile competitiei sportive si sa manifeste fair
play fata de parteneri;
-sa parcurgă traseele aplicative propuse, respectând indicaţiile
date
-sa execute jocuri de miscare in grup si individual
-sa manifeste comportamente dezirabile in grup
-sa isi exprime emotii,sentimente fata de colegi
-sa urmareasca procesul de preparare a unor dulciuri de casa;
-sa colaboreze cu parintii participand activ la realizarea
produselor;
-sa aprecieze aspectul estetic si gustul produselor obtinute;
-să pregătească inghețata bio de casă
- să observe cum se pregătește inghețata
-sa cunoasca unele elemente
componente ale lumii
inconjuratoare

Grădiniţa cu
Program
Prelungit „Rază
de Soare”, Cluj –
Napoca
Sala de sport
Parcul Primaverii
2 ore
09:30 - 11:30

Teatrul Puk
3 ore
9:00 - 12:00
Sala de cinema
tograf

“Dulciuri
pentru copii
din bucataria
mamei”

Isteţi
Mămăruţe
Hărnicuţi

Gradinita “Raza
de Soare”
1 ora
10.00 - 11.00
Brutaria
U.S.A.M.V.

“ Ȋn lumea
poveştilor”

Albinuţe
Florile

-sa vizioneze a piesa de teatru şi sa-si cultive pasiunea pentru
literatură şi teatru
-sa manifeste comportamente dezirabile in Sali de spectacol
-sa aplice cunostintele invatate in alte medii
-sa traiasca emotii si sentimente adecvate continutului
-sa formuleze intrebari /raspunsuri la solicitarile educatoare

“In lumea
cartilor”
-vizita
biblioteca

Hărnicuţi
Flori

-sa cunoasca unele elemente
componente ale lumii Biblioteca
inconjuratoare
U.S.A.M.V.
-sa –si reactualizeze cunostintele privind aspectele dintr-o Sediul bibliotecii
biblioteca
Oc.Goga,

Educatoare
Părinţi
Copii
Ştafete/
trasee
aplicative
Jocuri de
miscare in aer
liber
Educatoare
Copii
Parinti
Activitate
gospodareasca/
culinară

Spectacol 3 D

Educatoare
Copii

Educatoare
Bibliotecar
Copii
Vizita

-sa asculte cu atentie indicatiile bibliotecarei
Manastur
-sa raspunda in propozitii,numai prin ridicarea mainii,la 1 oră
intrebarile adresate
10:00 - 11:00
-sa se deplaseze in liniste,civilizat ,pe strada
-sa respecte normele de conduita in sala de lectura
„Prietenele
noastre,
animalele”

Mămăruţe
Isteţi
Albinuţe
Buburuze

“Pregatiri
pentru
Sarbatorile
Pascale”

Isteţi
Mămăruţe

,,În curând voi
fi şcolar’’

Florile
Albinuţe

-sa denumească cel puţin 3 specii de pasari expuse, din diferite
regiuni, ex. Delta, pe baza observării directe
-sa denumească specii de animale, facand apel la cunostintele
invatate
-sa descrie caracteristici specifice, asemenari, deosebiri, asupra
animalelor observate.
-sa cunoasca unele elemente
componente ale lumii
inconjuratoare
-sa surprinda relatii intre caracteristicile specifice ale animalelor
si habitatul lor.
-sa se familiarizeze cu unele specii de animale din tara noastra si
din lume;
-sa-si dezvolte interesul pentru ocrotirea speciilor de animale si a
mediului inconjurator;
-sa identifice, denumeasca şi descrie caracteristicile insectelor
-sa enumere părţilor componente a corpului insectelor
in urma observarii la microscop

„Moara de vânt”
-Sălicea3 ore
09:00 - 12:00
Muzeograf, Cluj Napoca
1 ora si jumatate
9.30 - 11,00
Fânaţele Clujului
7 ore
9:00 - 16:00

Muzeul Zoologic,
Cluj-Napoca
2 ore
9:00 - 11:00
-sa realizeze lucrari cu teme sugerate de educatoare sau alese de Gradinita “Raza
ei, exersand tehnicile invatate pe suprafete variate
de soare”
-desfasurarea unei activitati practic-gospodaresti impreuna cu 1 oră
parintii
9:30 - 11:30
ora 11:00 - 12:00
-sa recunoasca o unitate şcolară
Liceul Teoretic
-sa denumească obiecte din clasă
Eugen Pora
-sa compare, gasind asemănări şi deosebiri între aspectele din 1 ora
clasă/grupă
10:00 - 12:00
-sa formuleze păreri despre activitatea şcolară
“Baza Aeriană

Educatoare
Părinți
Copii

Plimbare
-observare
animale
Vizita

Ateliere de
pictura,colaj,
modelaj

Educatoare
Părinți
Copii

Educatoare
Copii
Vizită

-sa denumiasca şi descrie mijloacelor de transport aerian
-sa respecte regulile ȋn incinta bazei aeriene
,,Azi, Minnie
ne vizitează’’

Ştrumfi

,,Să ne
împrietenim
Vizită la
Grad.Chinteni
’’

Florile

Joc de rol +
activitate
gospodărească
“Carnavalul
albinuţelor”
“Iesim la
picnic!”

Albinuţe

“In lumea
florilor”

-sa denumească personajul Minnie din poveste, pe baza
constumaţiei expuse
-sa excute jocurile împrună cu Minnie, respectând indicaţiile
date
-sa cunoaştem alţi copii din grădiniţa rurală,parteneri in proiect
educational
-sa ne prezentăm,oferindu-le cate o jucărie
-sa împărtăşim experienţe din ceea ce cunoastem –
poezii,cantece,desene
-sa organizăm jocuri impreună

Luna, Cluj”
3 ore si jumatate
8:30 - 12:00
Gr. Cu P.P. ,,Rază
de soare’’ CJ
2 ore
9:30 - 11:30
Gradinita
Chinteni, Cluj
3 ore
9:00 - 12:00

Sala de sport a
-sa interpreteze rolurile unor personaje din poveşti
grădiniţei
-sa prepare gogoşi pentru carnaval, facand apel la tehnici de 1 ora
framantare, modelare inatate
17:00 - 18:00

Hărnicuţi

-sa desfasoare jocuri distractive in aer liber, inclusiv sa Proprietatea
serveasca masa in aer liber, respectand regulile de conduita privata a unui
invatate
parinte

Buburuze
Stelute

-sa recunoasca specii de flori invatate, , cu ajutorul intrebarilor- Gradina Botanica,
sa denumeasca plante si caracteristici specifice, in urma Cluj -Napoca
observarii directe
3 ore
9:00 - 12:00

Jocuri, picturi
pe faţă

Educatoare
Copii
Minnie
Ioana
Educatoare
Părinţi
Copii

Educatori
Copii
Joc de rol

Picnic
Presedintele
comitetului de
parinti al grupei
Vizita

Comitetul
de parinti al
grupei,
educatoare
Educatoare
Parinti
Copii

Director:
Prof. Paula Elena Weiss

Responsabil educativ
prof. Emilia Dragomir

