
 

 

 

 PROGRAMUL ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ  

 

 

 

Inventar de activități practice, creative și ludice, sugestii și argumente pentru părinți și copii 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dragi copii, dragi părinți, 

 

Într-o lume a prezentului în schimbare accelerată, traversată de momente de 

impredictibilitate, care impun măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției 

cu noul coronavirus, este necesar să rămânem în siguranță, acasă, alături de familie. Dincolo de 

gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, relațiile 

interpersonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate cu copiii noștri, ce 

reprezintă totodată modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și 

nevoilor acestora, de conectare intrafamilială. Cu siguranță, în acest nou context pot exista și 

oportunități de dezvoltare a unor competențe și abilități, începând cu cele cognitive și reglatorii 

(ce ţin de rezolvarea de probleme, reglarea emoţională sau cultivarea unor interese, de dezvoltare 

a unor calități ale voinței, a curiozității și a căutărilor creative), până la cele ce ţin de motricitate 

și autonomie personală, oferindu-le copiilor experiențe utile și instructive diverse, practice, în 

contextul învățării intergeneraționale în familie.  

Intervalul 30 martie – 3 aprilie 2020 ar fi fost dedicat, în condiții normale programului 

național de activități extrașcolare ,,Școala altfel”. Astfel, acest inventar de sugestii și argumente 

pe care le punem la dispoziția copiilor și părinților oferă alternative de petrecere a timpului liber 

și de relaționare în familie, dar, în același timp, activitățile propuse optimizează dezvoltarea 

cognitivă, sprijină procesul de exprimare și autoreglare emoțională sau de dezvoltare a 

abilităților de viață independentă, de autonomie personală și responsabilizare a copiilor.  

De asemenea, implicarea directă a copiilor în astfel de activități este o modalitate optimă 

de a-i distrage de la utilizarea excesivă a calculatorului sau a telefonului mobil, mai ales într-o 

situație excepțională, așa cum este cea pe care o traversăm.  

Așadar, suntem convinși că veți petrece momente deosebit de agreabile în familie, 

împreună cu copiii, iar sugestiile pe care vi le pune la dispoziție se vor transforma în activități 

utile și plăcute de învățare experiențială! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Implicarea preșcolarilor, părinților şi a cadrelor didactice în activități care să 

răspundă intereselor și preocupărilor diverse a copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile 

acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze 

participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

 

 
 

OBIECTIVELE URMĂRITE SUNT URMĂTOARELE: 

- Să participe la activitățile din grupul familiei, inclusiv la activitățile de joc, atât în 

calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor; 

- Să recepteze un text care i se citește ori i se povestește, înțelegând în mod intuitiv 

caracteristicile expresive și estetice ale acestuia; 

- Să răspundă la întrebările propuse de educatoare și puse de părinte, demostrând astfel 

că a înțeles mesajul povestirii; 

- Să vizioneze filmul propus de educatoare; 

- Să se implice activ preșcolarii și părinții acestora în realizarea sarcinilor și 

activităților propuse de educatoare. 

 

 

 

- copiii grădiniței Crizbav- beneficiari direcți;  

- părinţi, comunitate- beneficiari indirecţi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVITĂȚI POTRIVITE:  

pentru fiecare zi a săptămânii:  

1. activități de curățenie, organizare, amenajare și reamenajare a spațiilor interioare și 

exterioare ale locuinței: organizarea cărților în bibliotecă, igienizarea și curățarea 

spațiilor din casă, aranjarea hainelor în dulap, curățare a încălțămintei etc;  

2. activități de grădinărit: plantare flori/ iarbă, curățare spațiu grădină/ curte; 

3. activități de timp liber recreativ: confecționare produse - hand-made, lecturi, povești de 

familie - povestirea întâmplărilor din istoria familiei, arborele genealogic al familiei, 

jocuri (re)creative;  

4. activități în bucătărie: ajutor în pregătirea meselor zilnice, preparare produse culinare, 

dulciuri etc.  

5. activități de educație economică: crearea produselor ecologice recreative etc. 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE (de educatoare): 

Pentru: 

LUNI, 30.03.2020 

ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

 

- Propunem părinților să prezinte copiilor povestea atașată: 

https://drive.google.com/file/d/0Bwn-VFkzOVSHc1VOWjQtYWdmMjg/view?usp=sharing 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Doamna educatoare transmite părinților materialele; 

2. Părinții primesc materialele transmise de educatoare, le prezintă copiilor imaginile și 

citesc povestea „Căsuța iepurașului” 

3. Pentru a demonsta că au înțeles mesajul povești, doamna educatoare propune întrebările: 

 Despre cine este vorba în poveste? 

 Cu cine s-a întâlnit iepurașul? 

 Ce își căuta iepurașul? 

 Unde era casa păsărelelor? Oare ar fi putut sta iepurașul acolo? 

 Unde era casa broscuței? Iepurașul ar fi putut sta acolo? 

 Unde era casa cârtiței? Cârtița l-a primit pe iepuraș în casa lui? 

 Cum era celălalt iepuraș? L-a primit pe iepurașul nostru în casa lui? 

 Cum se numește locul în care stau ei? 

 Oare se simt bine împreună? 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bwn-VFkzOVSHc1VOWjQtYWdmMjg/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3DEWm-UcI6CwLKdJvNNF-aVkmVspz7aTomMI3GzrzpcRlz_i4SGO5o8tU


4. Copiii împreună cu păinții vizionează filmul propus de educatoare: 

- Să urmărească filmul: https://www.dailymotion.com/video/x45lh5v   

 

 
 

EVALUAREA: Rugăm părinții să ne trimită poze cu activitățile realizate! 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Invatam in  familie_RED_EDUCATIV_ISJ_Iasi_martie_2020_v2; 

2. https://www.facebook.com/pg/godiciu.ileana/photos/?tab=album&album_id=843

926572397150; 

3. https://www.facebook.com/search/top/?q=buburuzele%20n%C4%83zdr%C4%

83vane&epa=SEARCH_BOX; 

4. www.youtube.ro 

5. Activități practice pentru grădiniță 

 

 

Notă: acest document va fi transmis părinților copiilor de la GPN Crizbav prin 

diferite modalități: WhatsApp, Facebook messenger, E-mail, site-ul Școlii Gimnaziale 

Crizbav. 
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