
 

 

 

 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-și formeze unele deprinderi de îngrijire și ocrotire a corpului omenesc; 

- Să dobândeacsă comportamente și atitudini igienice corecte față de propria persoană și 

față de alte ființe și obiecte; 

- Să-și dezvolte spiritului de echipă şi de competiție în funcţie de regulile impuse; 

- Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte; 

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

relaţiile cu ceilalţi; 

 

 

 

- 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: 

VINERI, 03.04.2020 

HAI CU MINE LA PLIMBARE! 

 

! ACEASTĂ ACTIVITATE AR FI TREBUIT SĂ SE DERULEZE ÎN AER 

LIBER/ LA PĂDURE, (și ar fi conținut plimbări pentru observarea naturii și a 

viețuitoarelor, jocuri și concursuri), DAR DIN CAUZA STĂRII DE URGENȚĂ 

ACEST LUCRU NU SE POATE REALIZA, PROPUNEM PĂRINȚILOR SĂ 

REALIZEZE ACTIVITĂȚI SPORTIVE, CONCURSURI, ÎNTRECERI ÎN CASĂ 

SAU ÎN CURTE.! 

 

- Propunem părinților să acceseze următorul link, încercând să se simtă în mijlocul naturii, 

împreună cu copiii: https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php (se apasă pe pasăre și 

acesta scoate sunetul, astfel vă puteți simți ca în natură) 

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Doamna educatoare cere părinților să acceseze link-ul propus; 

2. Părinții primesc materialele transmise de educatoare, și le prezință copiilor filmulețul; 

3. Pot ieși în curte pentru a observa păsărele; 

 

- Propunem părinților să acceseze următorul link, să aleagă jocul care le este la îndemână 

și să încerce să se joace împreună cu copilul: 

https://www.facebook.com/watch/?v=203438044409919  

MODALITĂȚI DE REALIZARE:  

1. Doamna educatoare cere părinților să acceseze link-ul propus; 

2. Părinții primesc materialele transmise de educatoare, și le prezință copiilor; 

3. Aleg împreună jocul care le place cel mai mult și încearcă să se joace împreună; 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php
https://www.facebook.com/watch/?v=203438044409919


 

 

NOTĂ: FOLOSIȚI MATERIALE PE CARE AVEȚI ACASĂ!!! 

ALEGEȚI ACTIVITĂȚILE CARE VĂ SUNT CEL MAI LA 

ÎNDEMÂNĂ!!! 
 

 

 
 

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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