
 

 

 

 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-şi formeze un comportament ordonat; 

- Să sprijine adulţii ȋn treburile casnice; 

- Să participe la activităţi gospodăreşti specifice vârstei;  

- Să dezvolte un comportament responsabil; 

- Să pregătească ingredientele necesare; 

- Să prepare clătite sau alte produse de patiserie sub supravegherea unui adult din 

familie;  

- Să servească produsele obținute ȋmpreună cu cei dragi; 

- Să posteze fotografii cu produsele finale pe  grupul grădiniței; 

- 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: 

MIERCURI, 01.04.2020 

ÎN BUCĂTĂRIA PITICILOR 

- Propunem părinților să le dea copiilor următoarele sarcini: să aranjeze masa, să 

pregătească sadwich-uri, să facă împreună clătite etc. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Doamna educatoare cere părinților să facă împreună cu copiii: sandwich-uri, clătite, 

prăjituri; 

2. Părinții primesc materialele transmise de educatoare, și încearcă să realizeze diferite 

activități gospodărești (la alegere/ cu ce au prin casă) 

3. Rețete propuse:  

„MIC DEJUN COPIOS” 

 Dragi părinți, bunici, vă rog ajutați copiii să realizeze un mic dejun copios sau o cină 

extraorinară, folosind imaginile atașate. Dar înainte de a le realiza, ajutați-i pe copii să aranjeze 

masa, apoi să prepare ce doresc, iar la sfârșit să stați împreună și să gustați din bunătățuri! 

 

   



  

 
INGREDIENTE: 

- Crenvuști; 

- Ouă, muștar, bacon, boabe de piper 

- Cabanos; 

- Cașcaval tăiat cu diferite forme și legume. 

 

„PRĂJITURĂ CU BISCUIȚI” 

 

 
INGREDIENTE: 

- 300 g biscuiți populari; 

-  100 g ciocolată de menaj sau gem; 

-  6 ouă; 

-  un praf  sare  

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

Varianta 1: 

1. Ciocolata se pune la topit la foc mic, ruptă în bucăți. Se amestecă din când în când;  

2. Se trage de pe foc și se lasă să se răcorească. Albușurile se bat spumă cu un praf de sare; 



3. Peste gălbenușuri se toarnă ciocolata răcorită, se amestecă și apoi se adaugă o treime din 

spuma de albuș.  Se amesteca și apoi se  pune restul spumei. 

4. În tava mare de aragaz se așaza straturi de biscuiți și spuma. Se da la rece pentru două 

ore. 

Punctele 1-3 vor fi realizate de părinți sau bunici, iar punctul 4 se va realiza de copii sub 

îndrumarea adulților.  

Varianta 2: în loc de cremă se poate folosi gem. 

 

 

„CLĂTITE UȘOARE” 

 
INGREDIENTE: 

- 500 ml apă minerală sau sifon; 

- 1 cană de făina; 

- 1 ou întreg; 

- un praf de sare. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Se sparge oul într-un vas adânc, se pun deasupra două linguri de făină și se subțiaza cu 

apa minerală adaugată puțin câte puțin; 

2. Se mai adaugă făină, se subțiază iar cu apă minerală și se continuă operația până când se 

termină făina și apa mineral; 

3. Se amestecă cu o lingură din lemn, pentru a se omogeniza bine, se mai adaugă un praf de 

sare. Vasul se ține la rece o oră înainte de prăjirea clătitelor; 

4. Se unge o tigaie cu două picături de ulei, după care se răstoarnă aluat de clătite cât să 

acopere fundul tigăii; 

5. Se coace pe o parte, după care se întoarce clătita, se mai ține un minut și se pune pe o 

farfurie întinsă. Clătitele se coc la foc iute. Din compozitia data rezulta zece clătite. 

6. Clătitele se ung cu gem, finetti, zahăr, etc. 

 

 

 

 



„FRUCTE/ LEGUME VESELE” 

  

 

           

INGREDIENTE: 

- Banane; 

- Kiwi; 

- Castraveți, etc; 

- Creativitatea copiilor și părinților. 



 

 
 

AȘTEPTĂM ȘI ALTE CREATIVITĂȚI!!!! 

 

 

 

 

 

 
 

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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