
 

 

 

 PROGRAMUL ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ  

 

 

 

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

 



 

 



 

 

 

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

caracteristicile expresive și estetice ale acestuia; 

- Să fie atent la indicațiile părinților; 

- Să-şi formeze abilităţi de lucru; 

- Să colaboreze pentru realizarea produselor; 

- Să manifeste comportamente civilizate de cooperare, întrajutorare, bunăcuviinţă în 

relaţiile cu ceilalţi; 

- să fie implicaţi din timp şi în mod organizat în activităţile parteneriatului, astfel  încât 

acestea să  le ofere trăiri şi experienţe  pozitive; 

- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului, participând activ în 

spiritul regulilor; 

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

activităților propuse de educatoare. 

 

 

 

- copiii grădiniței Crizbav- beneficiari direcți;  

- părinţi, bunici- 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: 

MARȚI, 31.03.2020  

ÎN GRĂDINA CU FLORI 

- Propunem părinților să prezinte copiilor povestea atașată: 

https://drive.google.com/file/d/0Bwn-VFkzOVSHcVF0T2FSLVRsZkk/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 „De la sămânță la floare” 

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

 Despre cine este vorba în poveste? 

 Ce căuta Alina? 

 Care sunt părțile unei flori? 

 De ce are nevoie o floare ca să crească? 

 Ce fac albinele? 

 A rupt Alina floarea? 

 Unde a plantat-o ea? 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bwn-VFkzOVSHcVF0T2FSLVRsZkk/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1i2h3F8OqLDdcPF7GoOKExmi6YbQcDrfVELIspyVN4tJ8LNj7qeP5RZlU


- Să planteze în ghiveci plante/ flori/ semințe. Să realizere sera propusă: 

MATERIALE NECESARE: 

- Foaie albă/ carton; creioane colorate; 

- Pungă de nailon; 

- Vată/ hârtie igienică/ șervețel; 

- Semințe diferite (ce aveți acasă) 

- Capsator/ ac de siguranță/ bold 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Printați sau desenați imaginea:  

 



2. Colorați imaginea împreună cu copilul; 

3. Decupați partea din mijloc; 

4. Luați o pungă de nailon și potriviți în mijlocul „serei” 

5. Puneți în pungă vată/ hârtie igienică/ șervețel, apoi udați; 

6. Adăugați semințele dorite; 

7. Puneți „sera” într-un loc însorit; 

8. Nu uitați să urmăriți zilnic, împreună cu copilul, cu încolțește sămânța. 

 
 

Alt model de plantat, de realizat în casă/ acasă:  

 

 



 

 

 
 

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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