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GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT NR. 16  IAŞI 

Str. Muşatini, nr. 33, tel. 0232 237649 
email:  gradinita_pp_16@yahoo.com 

Nr. 97 din 27. 03. 2019 

 
FISĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 
 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activitățile – Martie 2019: CREATIVITATE 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire activități Tipul de activitate 
(ex: dezbatere, 

concurs, expoziție 
etc.) 

Data 
organizării 

și locul 
organizării 

 

Prezentare succintă a activității (5 rânduri) Nr. elevi 
participanți/ 

implicați 

Profesori 
organizatori 

Resurse 
materiale, 
financiare 

Parteneri 
implicați 

1. ”Mărțișoare, 
mărțișoare, oferite din 

inimioare!” 

Ateliere de lucru 
cu părinții 

01.03.2019 
Sălile de 

grupă 

Copiii, cadrele didactice și părinții celor 8 
grupe, în cadrul workshop-urilor creative, 
au creat mărțișoare și felicitări, pentru 
pregătirea expoziției cu vânzare de la Iulius 
Mall, în cadrul proiectului ”De ziua ta, 
mămico!”. Atmosfera a fost una de 
colaborare și unitate. 
 

236 
preșcolari 

Cadre 
didactice 

Părinți 

Toate cadrele 
didactice din 

grădiniță 
 

Materiale 
diverse 
Lipici, 

Foarfece  

Părinții 
 

2. Decorarea sălii de 
grupă 

Activitate practic 
gospodărească 

01. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

A sosit primăvara, deci să o invităm și la noi 
în clasă. Clasa a fost decorată cu simboluri 
de primăvară în cele mai frumoase și 
variate modele și culori. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  

Hârtie 
colorată 

Lipici 

- 

3. ”Mărțișoare, 
mărțișoare” 

Atelier de 
confecționare 

1 martie 
2019 

Părinți, copii și bunici s-au adunat în cadrul 
unui atelier de confecționat mărțișoare, 
folosind materiale din natură: semințe, 

35 copii 
40 părinți și 

bunici 

Plugaru Cristina 
& 

Dorobăț 

Materiale 
din natură 
Acuarele 

Părinții 
grupei 
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coji, material textil, îmbinându-le după 
creativitatea și imaginația fiecăruia. 
 

Mihaela Materiale 
reciclabile 

4. ”Haideți, veniți să 
cumpărați mărțișoare 

făcute de noi!”  

Vânzare de 
mărțișoare și 

felicitări 

02.03.2019 
Pala Mall 

Îmbrăcați în alb și roșu, preșcolari de la 
toate grupele grădiniței au vândut, în Iulius 
Mall, felicitări și mărțișoare, pe parcursul 
întregii zile, în valoare de 5686 de lei, sumă 
depusă în contul Asociației de Părinți din 
grădiniță, în vederea dotării grupelor cu 
dulapuri pentru pătuțurile rabatabile. 
 

78 de copii, 
Părinții lor, 

Toate 
cadrele 

didactice 

Toate cadrele 
didactice din 

grădiniță 
 

Panouri 
Coșulețe 

Mărțișoare 
Felicitări 

Palas Mall 
Asociația 

”Bravo 
Events”, 

Grăd. P.P. 
14 Iași 

5. ”Flori pentru mama” Activitate 
practică  

04. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Pentru această activitate am pregătit, 
mototolit bobițe din hârtie creponată de 
diferite culori: portocalie, albastră, 
galbenă, mov și am lipit; așa am 
confecționat flori pentru mama.  
 

25 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
Florescu Lidia 

Hârtie 
creponată 

Lipici 
Șerveţele 

umede 

- 
 

6. ”Poiana cu ghiocei„ 
 
 
 
 
 
 

Activitate 
practică 

 
Colaj 

04. 03. 2019 
Sala de 

grupă 

Prima floare care vestește venirea 
primăverii este ghiocelul. 
Copiii lipesc pe tulpină floarea ghiocel, apoi 
îl prindem cu ace cu gămălie pe 
polestirenul (poiana), asfel am realizat o 
lucrare colectivă pe care am numit-o 
,,Poiana cu ghiocei”. 
 

23 preșcolari Lăbonțu Maria 
& 

Tănase 
Mădălina 

Carton 
colorat 

verde și alb 
Polestiren 

Lipici 
 

- 

7. „Pandativ cu floricele/ 
îl voi da mămicii mele!”  

 

Pictură pe scoici 05. 03. 2019 
Sala de 

clasă 

Scoicile pot fi nu numai locul în care se 
ascund vietățile de pe fundul mării, dar cu 
multă creativitate și iubire ele pot fi 
transformate în minunate pandative pline 
de culoare, inimioare și flori. 
 

20 preșcolari Darie Ana 
& 

Luca Elena 

Scoici 
Ață 

colorată 

- 

8.  ”Coroana Primăverii” Activitate 
practică 

06.03.2019 Folosind cartoane, hârtii de diferite culori, 
materiale reciclabile, preșcolarii au realizat 
coronițele Primăverii, iar de Ziua mămicilor 

30 preșcolari Plugaru Cristina 
Dorobăț 
Mihaela 

Cartoane 
colorate 
Floricele 

- 
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le-au oferit în dar. din hârtie 
Materiale 
reciclabile 

Lipici 

9.  ”De ziua ta, mămico!” Concurs 07. 03. 2019 
Palas Mall 

Un grup de 13 copii și un părinte au 
participat la concursul ”De ziua ta 
mămico!”, unde au obținut trofeul, fiind un 
moment creativ dedicat mamei.  
 

13 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Carusel 
Scăunele 

Costumație 
specifică 

Palas Mall 
Părinți 
grupă  

10.  ”Cadouri pentru 
mama” 

-brățară pentru mama 
-poșetă pentru mama 
-rochie pentru mama 

Activitate 
practică de lipire, 

șnuruire și 
asamblare 

6,7,8 martie 
2019 

Sala de 
grupă 

Se apropie ziua mamei. Oare ce cadouri să 
pregătim? O iubim tare pe mama și tot cu 
gândul la ea au creat modele de coliere, 
poșete și rochii. Mămicile se vor bucura să 
primească un cadou făcut chiar cu 
mânuțele copiluluiși îl vor prețui ca pe cel 
mai frumos cadou. 
 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  

Lipici 
Sfoară 
Paste 

Diferite 
modele de 

figuri 
geometrice 

- 

11.  ”Un zâmbet, , o 
îmbrățișare, o urare,  
un mărțișor pentru 

toate femeile!” 

Oferire de 
mărțișoare 

08.03.2019 
Cartierul 

Alexandru 
cel Bun 

Copiii grupei mari ”Albinuțele” au oferit 
tuturor femeilor întâlnite în cartier, în parc, 
în farmacie, magazin alimentar, banca, 
cabinet veterinar, coafor, câte o 
îmbrațișare, un mărțișor sau felicitare și o 
urare de ”La mulți ani”. 
 

29 copii, 
Valicu L.& 
Simargu L. 

Valicu L.& 
Simargu L. 

Mărțișoare 
Felicitări 

- 

12.  ”La mulți ani, iubită 
mamă și soție!” 

Spectacol…altfel! 08.03.2019 
Sala de 
grupă 

Într-o atmosferă plină de emoție și veselie, 
copii, mame și tați au urmărit filmele cu 
urările celor mici pentru mămici, apoi tații 
au recitat poezii de dragoste, dedicate 
soțiilor, s-au cântat cântece pentru mame, 
au dansat copiii cu mamele lor, iar, la final, 
toate mămicile au primit cadourile de la 
copii (magneței cu rame decorate și pozele 
lor și tablouri cu flori, pe sticlă) și de la tați 
(flori, căni personalizate și câte o carte) și   

29 copii, 
28 tătici 

Valicu L.& 
Simargu L. 

Valicu L.& 
Simargu L. 

Cadouri 
pentru 
mama 
Flori 
Tort 

Laptop 
Televizor 

Părinți 
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s-a servit un tort uriaș. 
 

13.  „Chipul mamei” Activitate 
artistico-plastică 

(pictură) 

08. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Mama este ființa  cea mai dragă de  pe 
Pământ, este cuvântul magic  care l-am 
rostit pentru prima dată. Ea întruchipează 
dragoste, căldură, bunătate, iertare și un 
exemplu de urmat. Așadar, am pregătit 
acuarele, pensoane și apă și am realizat cu 
toată dragostea, chipul mamei. 
 

25 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
Florescu Lidia  

Acuarele 
Pensoane 

Apă 

- 
 

14.  ”Urări pentru mama” Atelier de creație 
și ședință foto 

08. 03. 2019 Preșcolarii grupei mici nu pot exprima în 
cuvinte atât de ușor dragostea lor pentru 
mămici, astfel au confecționat împreună cu 
doamnele educatoare mesaje și urări 
pentru mămici, oferindu-le cu drag în 
cadrul unei ședințe foto – party. 
 

35 copii 
35 mămici-

bunici 

Plugaru Cristina 
& 

Dorobăț 
Mihaela 

 

Cartoane 
colorate 
Floricele 

din hârtie 
Markere 

Lipici 

Părinții 
grupei 

15.  ”Mama, te iubesc!” Moment artistic 08. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii au sărbătorit Ziua Mamei într-un 
mod inedit. Nu doar au cântat și au rostit 
poezii dedicate mamei ci au oferit un 
moment amuzant și relaxant pentru ființele 
dragi, reușind să aibă acces la trusa de 
farduri cu ajutorul căreia și-au machiat 
mămicile. Înainte de această activitate 
mămicile împreună cu copiii s-au destins 
participând la un moment de zumba.  
 

25 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Truse de 
farduri 
Oglinzi 

Mamele 
preșcolarilor 

 
Instructor 

Zumba 

16.  ”Mica mea grădină” Decorare și 
crearea grădinei 

grupei 

10 - 11 
martie 2019 

Sala de 
grupă 

Proiectul a incitat copiii pentru crearea 
unei grădini în sala de grupă, cu flori, iarbă 
și copaci, în care au așezat micile ghivece, 
care au fost, în prealabil, personalizate cu 
picturi multicolore. 

200 
preșcolari 

Toate cadrele 
didactice din 

unitate 

Kituri 
”Mica mea 

grădină” 
Tempera 

Flori 
Copacei 

Pietricele 

Centrul 
pentru 

Educație și 
Dezvoltare 

Profesională 
”Step by 

Step”, 
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Lidl Iași, 
I.Ș.J. Iași 

17.  ”Învățăm creativ 
semnele de circulație” 

Atelier de creație 14. 03. 2019  
Sala de 
grupă 

Preșcolarii au realizat din materiale 
reciclabile și folosind diverse metode 
creative diferite semne de circulație.  Astfel 
că, au reușit să rețină semnificația acestor 
semne și o serie de reguli de circulație, 
participând împreună cu părinții la 
confecționarea acestora. La final au realizat 
un joc de rol folosind produsele create.  
 

17 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Pungi de 
plastic 

Bețișoare 
de la 

înghețată 
Plastic 

Părinții 
grupei 

18.  „Vaza cu narcise” Expoziție 
tematică 

„Mireasma 
primăverii” 

 

14. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Pentru realizarea colajului, copiii au folosit 
foarfeca, lipici, coli de hartie colorată 
pentru suport. Au parcurs trei tehnici de 
lucru: decuparea de șabloane, mototolirea 
si lipirea lor după model. 
 

23 preșcolari Darie Ana 
& 

Luca Elena 

Coli hârtie 
colorată 

Lipici 
Foarfece 

-  

19.  „Tablou de primăvară!” Colaj-lucrare 
colectivă 

15. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Am pregătit din timp crenguțe, ghiocei, 
rândunele, floricele și am efectuat un 
tablou de primăvară. 

21 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
Florescu Lidia 

Lipici  
Crenguțe 
Ghiocei 

Rândunele 
Floricele 

- 
 

20.  ”Pisica ” Activitate 
practică 

15. 03. 2019 
Sala de 

grupă 

Am învățat despre animalele domestice și 
am creat un tablou cu o pisică făcută din 
figuri geometrice. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  

Lipici 
 Hârtie 

colorată 

- 

21.  „Găsește drumul!” Parcurs aplicativ 18. 03. 2019 
Sala de 

grupă 

Am aşezat pe jos jetoane reprezentând 
imagini. Copiii trebuiau să sară pe ambele 
picioare pe imaginile care reprezentau 
anotimpul de primăvară și să-l descrie.  
 

29 preșcolari  Durbală 
Luminița 

& 
Florescu Lidia 

Jetoane cu 
imagini  

- 
 

22.  ”Bucătarii pricepuți” Joc de rol 18. 03. 2019 
Sala de 

Echipați cu şorţuleţele şi băsmăluţele, ne-
am suflecat mânecele și am frământat 

21 preșcolari Durbală 
Luminița 

Făină, apă, 
sare 

- 
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grupă 
 

aluat, folosind faină de grâu, apa și sare. Pe 
planșete  am făcut colăcei și pâine. 
 

& 
Florescu Lidia 

şorţuleţele 
baticașe  

23. ”Costume ingenioase” Workshop pentru 
crearea de  

costume din 
materiale 
reciclabile 

2-18 martie 
2019 

În sala de 
grupă și în 

familie 

În vederea pregătirii costumelor pentru 
proiectul ”Creează Eco, dăruiește din 
suflet!”, părinții celor 10 copii selectați au 
colectat materiale reciclabile și au creat 
costume ingenioase de extratereștri, flori, 
copaci, buburuze, albine și o rachetă uriașă. 

10 copii 
Familiile lor 
Valicu L.& 
Simargu L. 

Valicu L.& 
Simargu L. 

Materiale 
reciclabile: 
folie trans-

parentă, 
vopsele, 
capace, 
dopuri 

plastic, CD-
uri, etc. 

Părinți 

24.  ”Pisica și ghemul 
bunicii” 

Educarea 
limbajului 

Crearea unei 
povești 

după imagini 

19. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

 
 
 
 
 

Dezvoltarea creativității și expresivității 
limbajului oral în vederea creării unei 
povești după imagini. 
Bunica împletește pe bancă în parc iar 
nepoțeii se joacă cu mingea. Pisica vrea să 
se joace cu ghemul, pe care îl ia în timp ce 
bunica merge să vadă ce s-a întâmplat cu 
nepotul. 
 

10 preșcolari Lăbonțu Maria 
& 

Tănase 
Mădălina 

Planșe cu 
imagini 

- 
 
 
 
 
 

25.  ”Artă și creativitate 
împreună cu părinții” 

Atelier de creație 21. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii împreună cu părinții au 
participat la două ateliere de creație: 
”Grădina mea” și ”Primăvara la grupă” la 
care au realizat diferite ornamente pentru 
decorarea sălii de grupă sau au pregătit un 
loc ”verde” în sala de grupă. După ce au 
plantat semințele preșcolarii au pictat 
ghivecele și au amenajat colțul verde al 
grupei.  

21 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Ghivece 
Hârtie 

creponată 
sau 

colorată 
Lipici 
Ață 

Foarfece 
Pământ 
Semințe 

Părinții 
grupei 

26.  ”Creativitate din suflet 
de copil” 

Participare la 
deschiderea 
campaniei 

21. 03. 2019 
B-dul. 

Ștefan cel 

Un grup de preșcolari au participat la 
deschiderea Campaniei ”Iubesc să strâng 
lumea la piept” care s-a desfășurat pe b-

19 preșcolari Sturza Ștefania 
& 

Todereanu 

Carton 
colorat 

roșu 

Părinți 
 



 
 

7 
 

,,IUBESC SĂ 
STRÂNG LUMEA 

LE PIEPT” 
 

Mare, Iași  dul. Ștefan cel Mare, în fața primăriei. 
Copiii au relizat o inimă simbolizând 
dragostea și atașamentul față de copiii care 
au sindromul Down. La grădiniță copiii au 
realizat o inimă colorată pe care au dăruit-
o Oanei, fetița cu sindrom Down din grupa  
Buburuzelor.  
 

Raluca 
& 

Murgu Diana 
& 

Simargu Lavinia 

 Lipici 
Ornamente 

27.  „De vorbă cu 
personajul îndrăgit!” 

Povestire 
(fragment) 

21. 03. 2019 
Sala de 

grupă 

Ne-am ales măștile cu personajele îndrăgite 
și ne-am prezentat. Apoi, fiecare dintre noi, 
am povestit despre personajul preferat un 
scurt fragment. 
 

16 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
Florescu Lidia 

Măști - 

28. ”Fluturi din picături de 
culoare” 

Pictură 22. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii au realizat, cu ajutorul picăturilor de 
culoare, minunați fluturi. Au fost încântați 
de tehnica folosită. Fiind foarte creativi 
formele realizate i-au surprins plăcut. 

21 preșcolari Toderanu 
Raluca 

& 
Sturza Ștefania 

Acuarele 
Foi 

Pensoane 
Pahare cu 

apă 
Șervețele 

- 

29.  ”Copacul înflorit” 
 
 
 
 

 

Activitate 
practică 

lipire 
 
 

 

22.03.2019 
Sala de 
grupă 

 
 

Pe crenguțe de copaci , copiii au lipit 
floricele. Au fost două echipe , echipa 
fetițelor și echipa băiețeilor, care s-au luat 
la întrecere. Copiii au lucrat cu multă 
plăcere.  

 

14 preșcolari 
 

Lăbonțu Maria 
& 

Tănase 
Mădălina 

Crenguțe 
de copac 
Floricele 

din hârtie 
Lipici 

- 

30. ”Atelier de pictură – 
Primăvara în culori” 

Atelier de pictură 22.03.2019 Câte 3 copiii din fiecare grupă (24 copii în 
total) s-au adunat în cadrul unui atelier de 
pictură, unde au experimentat energia 
transmisă de culori: au folosit fiecare 
culoare în funcție de starea emoțională 
avută și folosind creativitatea au realizat 
tablouri de primăvară. 
 
 

24 preșcolari Plugaru Cristina 
 

Tuburi de 
culori 

Pensoane 
Bureți 
 Bețe 

urechi 
Șervețele 

- 
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31. Atelier handmade: 
„Păpușica Ecotica” 

 

Atelier de creație 
și expoziție ECO 

23. 03. 2019 
Sala de 

clasă 

În urma activităților desfășurate la grupă, 
care au vizat dezvoltarea 
comportamentelor de protejare a naturii, 
de păstrare a pădurilor și apelor curate, 
Grupa mijlocie „Micul Prinț” a desfășurat o 
activitate de confecționare a unor păpuși 
din materiale reciclabile. 
 

10 preșcolari Darie Ana 
& 

Luca Elena 

Linguri de 
plastic 
Lipici 
Stofe 

diferite 

-  

32. ”Cuibul berzei și al 
rândunelei” 

Activitate 
practică 

25. 03. 2019 
Sala de 
grupă 

Păsările călătoare trebuie să vină în țară, 
iar copiiii le pregătesc cuibul. 
Din carton și farfurie de carton am făcut 
cuibul, iar copiii i-au pus așternutul moale 
ca ele să clocească ouăle. 

17 preșcolari Lăbonțu Maria 
& 

Tănase 
Mădălina 

Tub de 
carton 

Farfurii de 
carton 
 Fire de 

iarbă 

- 

33. „Iubesc să stâng lumea 
la piept” 

Ateliere de 
creație 

26. 03. 2019 
Sediul 

Fundației 
Star of 
Hope 

 „Daca ati fi fost azi la Centrul Star of Hope 
Iasi, v-ați fi încărcat bateriile cu bucurie 
pentru o săptămână întreagă! De ce a a 
fost atât de special?!?... Pentru că vreo 20 
de prințese si prințișori de la Grădinița P.P.  
nr 16 din Iași au venit în vizită la copiii 
noștri și au dansat împreună, au cântat, s-
au jucat si au și pictat...” comunicatul 
Fundației Star of Hope 
 

21 preșcolari Darie Ana 
Florecu Lidia 

Lăbonțu Maria 

Sonorizare 
Acuarele 

Contravalo
are 

transport 

Fundația 
Star of Hope 

34. ”O altfel de Ridiche 
uriașă” 

Dramatizare 
Joc de rol 

18-22 
martie 2019 

În urma studierii poveștii ”Ridichea uriașă”, 
preșcolarii au pus în scenă această poveste 
prin prisma imaginației lor, schimbând 
replicile, introducând personaje noi, găsind 
un altfel de final. În activitățile lor au 
folosit machete, imagini, figurine. 
 

30 preșcolari Plugaru Cristina 
& 

Dorobăț 
Mihaela 

 

Ridiche 
uriașă  

Figurine 

-  

35. ”Step by Step” Curs de 
dezvoltare a 

creativității la 

21-24 
Martie 2019 

Participarea cadrelor didactice la cursul 
”Step by Step” a contribuit la dezvoltarea 
profesională, dar mai ales la dezvoltarea 

1 cadru 
didactic 

Plugaru Cristina 
 

- -  
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cadre didactice creativității cadrelor didactice, la 
individualizarea activității, punând accent 
pe creativitate și dezvoltrea personalității 
copiilor în mod creativ. 
 

36.  Ultramaraton 
 ”În țara Poveștilor” 

Ultramaraton  29. 03. 2019 
Parcul 

Voievozilor- 
Alexandru 

cel Bun, Iași 

Creativitatea nu implică doar un act artistic 
ci poate fi subliniată și prin acte de caritate 
desfățurate în mod inedit, așa cum este 
Ultramaratonul ”În Țara Poveștilor”. Anul 
acesta Dl. Doru Munteanu, în parteneriat 
cu grădinița noastră va alerga 48h pentru 
un copil bolnav de autism. Prima oră din 
maraton se va desfășura împreună cu copiii 
grădiniței în parcul Voievozilor din cartierul 
Alexandru cel Bun Iași.  
 

Peste 50 
preșcolari 

Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Echipamen
t sportiv 

Urnă 
pentru 
donații 

Domnul 
Doru 

Munteanu  

37.  ”Teatru de păpuși” Curs de 
dezvoltare a 

creativității la 
cadre didactice 

1-31 martie 
2019 

Cadre didactice din unitate au participat la 
cursul organizat de CCD Iași ”Teatru de 
păpuși”, având ca scop dezvoltarea 
creativității cadrelor didactice, dar și 
îmbunătățirea actului didactic, prin 
stimularea creativității la preșcolari. 

3 cadre 
didactice 

Plugaru Cristina 
 

Dorobăț 
Mihaela 

Todereanu 
Raluca 

Materiale 
din natură 
Acuarele  
Materiale 
reciclabile 
Șipci din 

lemn 

CCD Iași 

38.  ”Educatoare creative” Planificarea 
zilnică a 

activităților 

1-30 martie 
2019 

Nu numai copiii pot fi creativi, ci și 
doamnele educatoare, prin materialele 
diverse folosite în activități: machete cu 
materiale din natură, metode și tehnici 
inovative, face-painting. 
 

2 cadre 
didactice 

Plugaru Cristina 
& 

Dorobăț 
Mihaela 

Materiale 
din natură 
Acuarele 
Materiale 
reciclabile 

-  

39.   ”Ziua bună începe de 
dimineață„ 

Întâlnirea de 
dimineață 

1-30 martie 
2019 

 Sala de 
grupă 

Pentru a începe ziua voioși și cu chef de 
lucru, am creat modalități de primire a 
copiilor în sala de grupă. 
 
 

28 Cârlescu 
Teodora 

Murarașu 
Claudia  

Eșarfe 
Coregrafie 

etc. 

- 
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40.  ”Clubul de creație” Activități creative  Pe 
parcursul 

lunii martie 
Sala de 
grupă 

S-au organizat și desfășurat, la nivel de 
grupă, activități în cadrul cărora preșcolarii 
au creat și decorat, după propria 
imaginație, rame, fluturi, obiecte, tablouri, 
prin diferite tehnici de pictură sau modelaj, 
decupare, îmbinare, lipire. Lucrările au fost 
admirate în expoziții sau au fost oferite în 
dar. 
 

29 copii, 
Valicu L.& 
Simargu L. 

Valicu L.& 
Simargu L. 

Carton 
Sticlă 

Tempera 
Lipici  

Foarfece 
Tipare 

- 

 
3. Rezultate înregistrate: 
a. Fotografii; 
b. Diplome; 
c. Lucrări de desen și activități practice, afișe, postere; 
d. Expoziție cu lucrările copiilor; 
e. Articole de presă; 
g. Colaborări viabile cu parteneri, colaboratori, sponsori. 
h. O mini expoziție de păpuși „ECOTICA” din materiale reciclabile. 
i. Coliere unicat din scoici pictate creativ de preșcolari. 
j. Organizarea unei expoziții tematice „Mireasma primăverii” și ”Primăvara în culoare” 
k. Dansuri tematice pe care le-au desfășurat preșcolarii împreună cu semenii lor din cadrul Centrului Star of Hope. 
l. Pictură colectivă în care elementele executate au exprimat emoțiile trăite în timpul interacțiunii. 
m. Elemente de decor pentru grupă 
n. Semne de circulație din materiale reciclabile.  
o. Donații pentru susținerea terapiei unui copil cu autism 
p. Realizarea unui colț verde la grupă. 
Realizarea unor momente artistice dedicate zilei Mamei 
 
 
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a.  http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/66655-iubesc-sa-strang-lumea-la-piept?fbclid=IwAR0HDdyjQ8ud8QIpw1m56ccPaI89Scf6CGEi8PP-

kMG1k6O9yMDqb-oouiw  

b. https://www.bzi.ro/martie-luna-creativitatii-la-o-cunoscuta-gradinita-din-iasi-688056?fbclid=IwAR0a77uo9_tgcEu-HVx7d1ByJIahLXPRfGueQedD06mPvkXHME4hPT2EvhE 

c. Informări și fotografii pe grupul de comunicare cu părinții de pe facebook; 

http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/66655-iubesc-sa-strang-lumea-la-piept?fbclid=IwAR0HDdyjQ8ud8QIpw1m56ccPaI89Scf6CGEi8PP-kMG1k6O9yMDqb-oouiw
http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/66655-iubesc-sa-strang-lumea-la-piept?fbclid=IwAR0HDdyjQ8ud8QIpw1m56ccPaI89Scf6CGEi8PP-kMG1k6O9yMDqb-oouiw
https://www.bzi.ro/martie-luna-creativitatii-la-o-cunoscuta-gradinita-din-iasi-688056?fbclid=IwAR0a77uo9_tgcEu-HVx7d1ByJIahLXPRfGueQedD06mPvkXHME4hPT2EvhE
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d. Diseminare în rândul colegilor din alte unităţi; 
e. Afişare la panoul expoziţional a produselor activităţii, fotografii. 
 
 

5. Impactul educativ: 
a. Responsabilizarea personalului, a copiilor și părinților asupra nevoilor unității; 
b. Dezvoltarea și exersarea voluntariatului în rezolvarea problemelor grădiniței; 
c. Coeziune, unitate, colaborare între membrii colectivului, în vederea obținerii succesului și a creșterii gradului de satisfacție; 
d. Învățarea unor reguli de civism și de conduită în comunitate. 
e. Dezvoltarea empatiei, a dorinței de a veni în ajutor persoanelor care se află în dificultate; 
f. Dezvoltarea simțului creativ și valorificarea produselor realizate în scop util și folositor; 
g. Implicarea preşcolarilor, a părinţilor şi a partenerilor în diverse activităţi  de promovare a creativității; 
h. Dezvoltarea sensibilității și receptivității față de nevoile celor de lângă noi; 
i. Exprimarea respectului  pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare, prin desfășurarea activităților creative. 
j. Oferirea unor daruri, care au fost create pentru mămici de către preșcolari, a contribuit la dezvoltarea capacității de a-și percepe și exprima emoțiile. 
k. Preşcolarii au posibitatea prin intermediul acestor acțiuni să-și dezvolte anumite aptitudini cum ar fi: înțelegerea mediului în care trăiesc, bunătatea față de semeni, 
dezvoltarea unor caractere puternice, respectarea diversității, adaptabilitatea, respectarea adevărurilor.  
l. Creşterea încrederii personale se poate dezvolta prin studiu, cercetare și punerea în practică a ceea ce studiezi. 
m. Pe parcursul atelierelor creative am urmărit să stimulăm factorii psihologici potențiali unor performanțe creatoare. 
n. Preocuparea permanentă a cadrelor didactice de a evolua și a realize activități creative împreună cu preșcolarii.  

 
 
 
Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate.  
 
 
Data: 27. 03. 2019 
 

Director,                                                                                                                                                                            Consilier educativ,  
                                  Prof. Liliana Valicu                                                                                                                                                               Prof. Gornicioiu Monica 
 
 

 

 


