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Mulţumim partenerilor noştri:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;
- Iulius Mall Iaşi;
- Asociaţia „Bravo Events” Iaşi.

Mulţumim grădiniţelor participante:
-

-

-

Grădiniţa cu program normal nr. 7, Iaşi;
Grădiniţa cu program normal nr. 11, Iaşi;
Grădiniţa cu program normal nr. 20, Iaşi;
Grădiniţa cu program normal nr. 26, Iaşi;
Grădiniţa cu program normal Bârnova, Iaşi;
Grădiniţa cu program nornal Cercu, Iaşi;
Grădiniţa cu program normal Dumești, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 3, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 4, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 9, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 12, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 13, Iaşi;
Grădinița cu program prelungit nr. 18, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 24, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 22, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 25, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 26, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit nr. 27, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit ”Al. Vlahuță”, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit Hecuba, Iaşi;
Grădiniţa cu program prelungit Sf. Sava, Iaşi;

- Grădinița Kitty, Iaș;
- Grădiniţa EUROED, Iași;
- Grădinița VESELĂ, Iași.

Tehnoredactor: prof. Cristina Plugaru

Vă mulţumim pentru participare şi
vă invităm şi la următoarele ediții!

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IAŞI

"Sunt români care n-au fost niciodată la Iaşi, deşi n-ar
trebui să fie nici unul..." - Nicolae Iorga
Că Iaşu-i excelenţă, că Iaşu-i o minune,
O ştie toată lumea şi lumea-ntreag-o spune;
Răsare din istorii, dar, în prezent, revine
Cu-ntreaga sa trăire a şapte vechi coline.
În zile de octombrie, când Iașul, dulcele târg moldav, îmbracă haine de
sărbătoare, când harul sfânt al ocrotitoarei noastre, Cuvioasa Parascheva,
coboară lin peste credincioși, am considerat că și preșcolarii se pot implica, prin
cunoaștere și creație, la reușita acestor zile festive.
Proiectul „Sărbătoarea Iaşului, prin ochi de copil” a invitat
grădinițele ieșene să prezinte celor mici comunitatea, prin vizite, lecturi după
imagini, prezentări P.P.T., convorbiri, povestiri, memorizări, jocuri didactice,
cântece. Impresiile și trăirile copiilor, despre orașul natal și evenimentele
prilejuite de marea sărbătoare, s-au reflectat în lucrări originale de desen, pictură,
activități practice, creații ce au fost reunite într-o vastă expoziție, colorată, naivă și
ludică. Am descoperit un potențial nebănuit de imaginație și creativitate în operele
micilor artiști!
Am avut ca parteneri oameni ai școlii, reprezentanți ai comunității, familiile
copiilor, care au participat activ pentru realizarea obiectivelor proiectului, de
natură informală, formală, socio-comportamentală.
Mulțumim, pe această cale, I.Ș.J. Iași, pentru consiliere și susținere, Iulius
Mall, Asociației ”Bravo Events”, tipografiei Stef, pentru sprijinul logistic și
financiar, imperios necesare pentru reușita activităților, cadrelor didactice din
grădinițele participante, pentru implicare în derularea etapelor proiectului nostru
și, nu în ultimul rând, părinților celor mici, ce ne sunt, mereu, alături!
Vă invităm să admirați expoziția „Sărbătoarea Iaşului, prin ochi de
copil”, la Iulius Mall, demisol, în perioada 10-31 octombrie 2019!
Inițiatorii proiectului
Prof. Liliana VALICU & Prof. Cristina PLUGARU

PROF. BEJAN MARIANA, PROF. CHIRICA ROXANA,
PROF. BÎRÎIAC MARIA
Preșcolarii grădiniței au realizat lucrări artistico-plastice și diferite construcții
sugestive pentru sărbătorile orașului Iași.

Ne plimbăm și observăm frumusețile orașului nostru.

Grădina Botanică
Iași

Parcul Copou

Bojdeuca lui Ion Creangă

PROF. LEONTE ROXANA ELENA
Vizionare filmuleț - ,,Iașul ieri și azi”, în care copiii au putut observa
diverse locuri din orașul Iași de acum 100 de ani și din prezent, observând
astfel evoluția orașului nostru în tot acest timp.

,,Cât de multe știm despre orașul nostru?” – în perechi, preșcolarii și-au ales
câte o imagine reprezentând un loc cunoscut din Iași, pe care au prezentat-o
colegilor. Oricine deținea anumite cunoștințe despre locul respectiv, putea
interveni în completarea descrierii.

,,Iașule, mândră cetate!” –
preșcolarii au ascultat
versurile melodiei cu
același nume, după care
au dansat pe ritmul
acesteia.

Prof. Profir Sorina, prof. Asăndoae Elena, prof. Apetrei Iuliana
Prof. Viziteu Cristina, prof. Albu Mariana
Odată cu începutul lunii octombrie,
când orașul nostru este în sărbătoare,
preșcolarii Grădiniței cu Program Normal
nr. 26, Iași au desfășurat diverse activități de
lectură după imagini, desen, vizite prin care
au descoperit frumusețile orașului.

PROF. CHERECHEȘ PAULA
Preșcolarii din cadrul grupei mari, de la G.P.N. Bârnova, coordonați de
prof. înv. preșc. Cherecheș Paula, au realizat de-a lungul timpului activități de
cunoaștere a orașului Iași în care adesea merg la plimbare alături de frumoasele
lor familii, dar și cu prietenii de la grădiniță.
Am realizat o ieșire la Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul, unde s-au
bucurat de o altfel de poveste “Scufița Roșie”, apoi ne-am minunat de
împrejurimi.

La
grădiniță
ne-am
familiarizat
cu
locurile
reprezentative ale Iașului prin
vizionarea unui P.P.T., plin de
culoare și semnificație. Copiii au
putut observa astfel, în imagini,
câteva
obiective
turistice
cu
adevărat semnificative.
După
vizionarea
P.P.T.
fiecare preșcolar a avut libertarea
de a surprinde prin lucrări plastice
și practice libere locul preferat din
orașul aflat în vecinătatea Bârnovei.

PROF. CLAUDIA MURĂRAȘU & ED. TEODORA CÂRLESCU
Excursia tematică în cadrul proiectului a fost un prilej de a se familiariza
cu obiectivele turistice importante ale orașului, dar și de a localiza punctele
culturale ale Iașului.

Am aflat că Teatru Național este cel
mai vechi teatru din România.

PROF. PITAC RAMONA MILIOARA
În cadrul acestei activități
premergătoare, lectură după imagini,
copiii au ,,citit” imagini despre Iași,
au povestit încântați despre locurile
pe care le-au vizitat. Apoi, câțiva copii
au vrut să picteze sau să coloreze
unele
monumente,
clădiri
din
municipiul Iași.

PROF. PLĂCINTĂ MARIA & PROF. OLARU ANCUȚA
Frumusețea și culoarea Iașului nu-ți dă voie să te plictisești chiar de ar fi să-l
cutreier o săptămână, pas la pas însoțită de copii. Oamenii și locurile, muzeele și parcurile,
mănăstirile și bisericile, străzile și casele îți atrag privirea și îți amintesc de poveștile de demult.

Marcat de frumusețile Iașului, micul prichindel povestește, plin de încredere, despre
frumosul ce i-a rămas în suflet din magia tainicului oraș: va simți mirosul florilor din Grădina
Botanică, va povesti despre foșnetul frunzelor de tei din Parcul Copou, își va aduce aminte de
frumoasele povești ale copilăriei de la Bojdeuca lui Creangă, va povesti, impresionat, de măreția
și grandoarea Palatului Culturii, va fi impresionat de varietatea și raritatea de viețuitoare
conservate în Muzeul de Științe ale Naturii și, bineînțeles, va povesti părinților despre cea mai
frumoasă și mai nobilă stare sufletească atunci când vor îngenunchia în fața Ocrotitoarei Iașului,
Sfânta Parascheva.

Așa am încercat noi,
educatoarele de la G.P.N.
Dumești să clădim în sufletul
copilului și să descoperim tot
ceea ce este frumos în ființa
umană, să deschidem noi
perspective și orizonturi pentru
copii, vom merge mereu cu pași
lenți și repezi în orașul celor 7
coline.

Prof. Ciotloș Cristina, prof. Ciureanu Cristina, prof. Vieru Garofița
Prof. Hromei Irina, prof. Moșneagu Iuliana, prof. Radu Iulia
Învăţăm despre oraşul Iaşi!
Spunem ce ştim despre clădirile din oraşul nostru.

Construim oraşul şi ne imaginăm că
circulăm pe străzile aglomerate.

Am ieșit la plimbare să vedem
realitatea.

Am ajuns în
Grădinia
Botanică.

Am
descoperit
misterele
Palatului
Culturii.

PROF. SMĂU ALEXANDRA & PROF. DORCU GIANINA
Toamna a sosit în orașul nostru încărcată de raze de soare și evenimente!
Cărțile ne-au invitat la festivalul lor – FILIT!

Ne-am oprit pentru
o scurtă vreme pe
scările
Operei Naționale.
Pe colinele
Iașului, la
Bârnova
există un loc
magic în care
cunoașterea
se împletește
cu jocul –
Arca lui Noe.

Ne-am încărcat
spiritual la
Catedrala
Mitropolitană.

Am admirat
Grădina Botanică
și am cercetat
tipurile de frunze.

Am sărbătorit
Ziua
Europeană a
Sportului pe
Stadionul
Emil
Alexandrescu.

PROF. CARMEN TIRON, PROF. ANCA ROMAN

Plimbare împreună cu părinţii prin oraş, identificarea celor mai
importante obiective culturale şi turistice din oraşul Iaşi.

Copiii au realizat pe baza unei fotografii cu locul/obiectivul preferat din oraş
lucrări artistico-plastice, am organizat o expoziţie cu fotografiile şi lucrările
realizate pe baza acestora.

PROF. ANA DARIE & ED. ELENA LUCA

Micii Prinți și bucuriile lor din Alexandru cel Bun

Poate fi ceva mai
frumos decât focul de
artificii de care ne
bucurăm în fiecare an?
Zâmbetele noastre vor
fi prezente între
celelalte lucrări din
cadrul expoziției. Vă
lăsăm să le descoperiți!

Iașul este din nou în sărbătoare! Haina toamnei se
așterne în tihnă peste forfota ce pune stăpânire în aceste
zile pe orașul nostru. Cu mic, cu mare suntem preocupați
ca Sărbătorile Iașului să fie și în acest an prilej de bucurie
pentru cei ce ne vor vizita urbea. Dacă cei mari știu care
este agenda de lucru și depun efort să bifeze totul în ea,
noi, cei mai micuți, încercăm să înfrumusețăm locul unei
expoziții: „Iașul prin ochi de copil”. Și cum noi, „Micii
Prinți” de la Grădinița cu p. p. nr. 16 Iași, îndrăgim
cartierul nostru „Alexandru cel Bun” pentru că ne oferă
un spațiu generos de joacă, un spațiu plin de flori și copaci
„îmbrăcați pipit” în aceste zile, ne-am gândit să adunăm
aceste daruri colorate și să realizăm o lucrare „Bucuriile
copiilor din Alexandru”.

Prof. Cheptea Doina, prof. Baldovici Andreea, prof. Gherguţ Paula
Prof. Sănătescu Andreia, prof. Velincov Mirabela, prof. Marţin Laura
Activităţi desfăşurate de copiii grupelor mari:
-lectură după imagini „Iaşul în sărbătoare”
-desen şi pictură “Imagini ale obiectivelor din oraşul Iaşi”
-construcţii „Palatul Culturii”

Preşcolarii grupei mari I au
observat cu interes imagini cu obiective
turistice din oraşul Iaşi: Palatul Culturii,
Ateneu, Muzeul Unirii pe care apoi le-au
desenat şi pictat sub coodonarea cadrelor
didactice Cheptea Doina şi Baldovici
Andreea.
Îndrumaţi de profesorii Gherguţ
Paula şi Sănătescu Andreia copiii grupei
mari II au citit imagini cu oraşul Iaşi, au
construit, desenat şi pictat obiective
turistice din oraş: Mitropolia, Teiul lui
Eminescu, Palatul Culturii.
Copiii
grupei
mari III au construit
cu bucurie Palatul
Culturii, au desenat şi
pictat cu mult talent
minutatele clădiri ale
oraşului
Iaşi
sub
conducerea cadrelor
didactice
Velincov
Mirabela şi Marţin
Laura.

Prof. Tudorachi Profira, Prof. Roșu Nadine, Prof. Roca Simona, Prof. Zanet Maria, Educ.
Mihalache Angela, Educ. Dosoftei Olga, Prof. Mihalache Geanina, Educ. Andrei Dorina

Peste puțin timp, Iașul se pregătește de sărbătoare, iar atmosfera festivă va
fi prezentă zile la rând și în grădinița noastră. Premergător acestei sărbători, cu
preșcolarii noștri desfășurăm diverse activități în vederea cunoașterii și înțelegerii
semnificației și importanței acestei sărbători. Astfel, copiii au fost familiarizați cu
imagini ale obiectivelor importante ale Iașului, au identificat, pe hartă zona
desfășurării acestor evenimente festive și au reprodus, în lucrări artistice, ceea ce
i-a impresionat cel mai mult.

Prof. Pãsãroiu Magdalena, prof. Balcan Maria, prof. Iordache Sorina
Prof. Trofin Anişoara-Adina, prof. Ciulu Mihaela, prof. Enache Firuţa
Prof. Ursu Nicoleta, prof. Ursache Gabriela, prof. Cãrãuş Gina
În demararea proiectului pe înţelesul
celor mici la nivelul Grãdiniţei cu Program
Prelungit nr. 18, Iaşi, am avut în vedere
vizitatea oraşului prin Copoul plin de culorile
toamnei, o scurtã oprire în faţa Teatrului
Naţional „Vasile Alecsandri”, utilizarea
mijloacelor de transport în comun şi exersarea
talentului nostru de a desena dragul nostru
oraş, începând de la simbolul Iaşului –Palatul
Culturii şi pânã la cartierele în care am
crescut.

Prof. Ignat Petronela, prof. Mihai Raluca, prof. Apetrei Adeluța,
Prof. Cârlan Ana-Maria, prof. Meaucă Georgiana Petronela,
Prof. Ghirvu Teodora Georgiana, prof. Hotea Laura, prof. Mardare Daniela

Admirăm fotografii din Iași și
de la Sărbătorile Iașului,
discutând pe baza acestora.

Ne plimbăm prin Grădina Botanică.
Ne bucurăm de frumusețea toamnei ce s-a
așternut peste orașul nostru !

Călătorim cu
autobuzul prin Iași,
oprind în diferite
stații și discutând
despre obiectivele
importante și
activitățile
desfășurate în zonele
respective cu ocazia
Sărbătorilor Iașului.

Vizităm Teatrul Luceafărul.
Realizăm lucrări cu tema ,,Orașul
meu”, ne antrenăm pentru a desena
mai târziu Iașul în ,,straie de
sărbătoare”.

Prof. Știrbu Roxana, Prof. Pleşca Daniela,
Prof. Iacob Elena, Ed. Muntianu Georgiana
Se apropie cu paşi repezi Zilele Iaşului ... pentru toţi ieşenii, şi nu numai,
este o mare bucurie sufletească, deoarece o vom sărbători pe Sfânta Cuvioasă
Parascheva, ocrotitoarea noastră dragă! Pentru a le prezenta importanţa pe care
o are aceasta în viaţa oamenilor, doamnele educatoare de la grupa mare “D” şi
de la grupa mijlocie “A”, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 24, Iaşi, au
desfăşurat cu preşcolarii diverse activităţi. Mai întâi, le-au prezentat un scurt
filmuleţ despre viaţa Sfintei („Viaţa Sfintei Parascheva, pe înţelesul copiilor”),
apoi pe baza acestuia şi a unor planşe, au povestit şi discutat despre faptele şi
minunile săvârşite de aceasta. Apoi, la fiecare din cele două grupe, copiii au fost
împărţiţi, după preferinţe, pentru a realiza diferite lucrări artistico-plastice şi
practice.

PROF. ROTUNDU EMA, PROF. MAXIM DIANA, PROF. LILIANA AIOANEI
Prichindeii de la Grădinița cu Program Prelungit
nr. 25 din Iași, s-au deplasat cu mare drag într-o
excursie de vis în care au putut să admire frumusețea și
bogăția orașului. Spre încântarea noastră și a celor
mici, traseul a fost presărat cu multe multe comori și
povești prețioase despre fermecătorul oraș.
Situat chiar în inima
orașului, Palatul Culturii își
așteaptă vizitatorii curioși ani la
rând. Preșcolarii noștri au fost
nerăbdători să afle secretele lui.
Cu mare entuziasm am vizitat
muzeele, am fost impresionați de
obiecte și de legendele auzite. A
fost o experiență care nu o vom
uita prea ușor!
Toamna ... anotimpul culorilor. Frumusețea ei o putem
observa pretutindeni, dar una din comorile orașului, Grădina
Botanică, le are pe toate la un loc. Așadar, ne-am îndreptat
nerăbdători spre locul fermecat ce ascunde atâtea minuni. Am
admirat florile multicolore, dovleceii, plăntuțele ce și-au luat
haine noi și ne-am bucurat de cele văzute. Vom reveni mereu
cu drag și curiozitate

O ultimă oprire pe traseul bogăției, a fost la Mitropolie unde
ne-am încărcat sufletește cu toții. Am admirat frumusețea locului și
ne-am pus nădejdea în Dumnezeu că ne va ocroti în continuare. În
speranța unui an rodnic, am spus împreună o rugăciune.

Prof. Apetrei Luiza, prof. Popescu Adriana, prof. Iovoaea Raluca, prof. Lungu Elena
Prof. Arsene-Anton Gabriela, prof. Lungu Andreea, prof. Atoderoaie Ionela, Prof.
Paraschiv Areta, prof. Apetrei Silvia, prof. Apetrei Ana, prof. Turcuman Mădălina
În cadrul diverselor activități curriculare și extracurriculare pe care
le-au desfășurat în această perioadă de toamnă blândă, preșcolarii
Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 26 din Iași au aflat noutăți despre
orașul în care își trăiesc copilăria.

Ei au fost foarte încântați să descopere locurile reprezentative ale
orașului, transpunând cele învățate în lucrări artistice.

PROF. MIHAELA DOROBĂȚ & PROF. CRISTINA PLUGARU
IAȘUL ESTE PRIN SINE ÎNSUȘI UN MUZEU NAȚIONAL
Nicolae Iorga
Grupa mijlocie „Fluturașii” au pornit într-o minunată călătorie
imaginară în care au descoperit străzile, cartierele, orașul în care locuiesc.
Călătoria a devenit și reală, întrucât, împreună cu părinții și doamnele
educatoare, Fluturașii au vizitat „dragul nostru Iași”, așa cum este numit de
copii, au colorat, au pictat și au construit cu mare drag edificii importante
existente în oraș.

„Vizită imaginară prin Iași” – curioși din fire, Fluturașii „au străbătut”
astăzi Iașul pas cu pas, cu ajutorul imaginației. Deocamdată …

„Să ne cunoaștem cartierul!” – ploaia ne-a ajutat să ne bucurăm
mai mult de străzile și parcul din cartierul Alexandru

PROF. MIHAELA DOROBĂȚ & PROF. CRISTINA PLUGARU
„Astăzi am cutreierat Iașul alături de părinți, am învățat și ne-am
minunat de frumusețile lui, ne-am încărcat cu bucurie și pace de la Sfânta
noastră Parascheva. O zi plină de cunoaștere și bucurie!”

„Fluturașii și-au demonstrat calitățile de mici arhitecți, construind
blocuri din orașul nostru și și-au arătat măiestria în realizarea unor lucrări
artistico-plastice.”

PROF. TUDOR CĂTĂLINA
După nenumărate plimbări în parc, cartier, oraş, preşcolarii grupei
mijlocii au fost provocaţi să realizeze diverse lucrări plecând de la tot ce au
văzut, li s-a povestit şi au trăit pe parcursul acestor vizite.

PROF. MARCIANA CONDURACHE & PROF. OTILIA JALBĂ

La Casa Armatei, Iaşi
Sărbătoare la
Mânăstirea Hadâmbu

Plimbare ȋn Parcul Copou, Iaşi

În vizită la VelPitar

PROF. VASILESCU LOREDANA, ED. STAN ALA, PROF. VASILESCU
LOREDANA, ED. ȚUIU OANA, ED. MACSINIUC NICOLETA
Preșcolarii de la Grădinița Kitty au hoinărit prin Iași descoperind viața
culturală și istoria orașului. Au fost impresionați de Bojdeucă, loc al poveștilor,
de istoria cuprinsă în Palatul Culturii și de frumusețea Copoului.

Prof. Tănase Simona, prof. Șvaric Daniela, prof. Cojocaru Alina
Prof. Palel-Manole Teodora, prof. Țaran Cornelia, prof. Rogoti Anca
Prof. Cuibari Loredana, prof. Dănilă Simona, prof. Burgheaua Rodica
Prof. Băitanu Lidia, prof. Bonciu Daniela, prof. Mereuță Viorica
Preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Sava”, Iași au
desfășurat, în cadrul proiectului educațional ,,Sărbătoarea Iașului, prin ochi de
copil”, o serie de activități premergătoare ce și-au pus amprenta pe lucrările ce
vor fi incluse în expoziția proiectului.

Astfel, aceștia au vizitat diverse locuri și puncte de reper ale orașului natal,
îmbogățindu-și experiența senzorială, cât si reprezentările despre locul unde
trăiesc. Lucrările copiilor reflectă imaginea acestora asupra ,,dulcelui târg al
Ieșilor”, împletind creativitatea, imaginația și realitatea într-un stil propriu,
copilăresc.

Prof. Ursache Mărioara, prof. Talpiz Liliana, prof. Bargan Mura
Prof. Corneanu Poliana, prof. Potur Justiniana, prof. Stoean Miruna
Copiii grupei mijlocii „ISTEȚEII” coordonați de d-nele ed. Bargan Mura și
Corneanu Poliana, au vizionat imagini ale orașului nostru drag, oraș care se pregătește de
sărbătoare. Cu multă curiozitate am descris cum arată clădirea Mitropolia din Iași, apoi
am desenat-o, iar unele fetițe au mototolit hârtia creponată, au lipit într-un chenar conturat
de d-nele educatoare, fetițe îmbrăcate în haine de sărbătoare.

Copiii grupei mari ”FLUTURAȘII” au lucrat în cadrul proiectului „Sărbătoarea
Iașului, prin ochi de copil” realizând lucrări cu tema „Artificii” , „Mitropolia”, „Sf. Cuv.
Parascheva”. Copii au realizat lucrările folosind tehnica desenului, picturii și colajului.

Copiii grupei mari ”NĂZDRĂVANII” coordonați de d-nele ed. Mărioara Ursache și
Liliana Talpiz, au derulat o activitate despre orașul natal care s-a finalizat cu realizarea unei
„cărți” cu titlul „Iași – orașul meu de vis”. Copiii au adus imagini cu obiective din orașul Iași, au
confecționat rame folosind diferite tehnici și materiale de lucru (pictură cu plastilină, șnuruire,
lipire, decupare, tăiere). Din carte am desprins câteva tablouri pe care vi le trimitem cu drag
pentru proiectul „Sărbătoarea Iașului, prin ochi de copil”.

EDUC. ȘTEFANIA STURZA & PROF. LUMINIȚA DURBALĂ
Nerăbdători și dornici de a afla cât mai multe despre orașul Iași am pornit la
pas prin Grădina Botanică. Aici am cercetat florile, copacii, frunzele ce se desprind
ușor de pe crenguțe și formează un covor moale; în micul foișor am dansat, am
recitat poezii și am stat la povești...

Cu greu ne-am dat duși din Copou dar, cu promisiunea că vom vizita alte
locuri frumoase am pornit la drum.... Am vizitat clădiri ale unor instituții publice de
interes major pentru ieșeni și anume: Catedrala Mitropolitană, Primăria orașului
Iași, Teatrul Național, Palatul Culturii.

Întorși în grădiniță am privit cu nostalgie imaginile, am învățat despre
clădirile importante din orașul nostru și am încercat să redăm prin culoare și prin
îmbinarea pieselor lego tot ce a fost frumos în scurta noastră călătorie.

Prof. Oana Damir, prof. Tatiiana Murariu, prof. Pavel Andreea,
Prof. Haraga Simona, prof. Mariciuc Simona, prof. Vântu Elena
Cu nerăbdare și bucurie ”Albinuțele”
grupei mijlocii de la Grădinița cu Program
Prelungit nr.1 Iași, sub îndrumarea
doamnelor educatoare, Tatiiana Murariu și
Oana Damir au ieșit la plimbare prin
frumosul cartier Nicolina. Au observat cum
se transformă natura, cum sunt așezate
blocurile, șantierul din spatele grădiniței,
unde se construiește un nou bloc, străzile
aglomerate cu semafoare, parcuri minunate
și bisericile din cartier. Au aflat că mai sunt
și alte cartiere care împreună, formează
orașul Iași, oraș în care s-au născut, trăiesc
și copilăresc. În orașul Iași au trăit și marele
poet Mihai Eminescu și prietenul său Ion
Creangă, marele povestitor.

După ce s-au jucat, au cules
frunze colorate și castane, pe care leau dus în grupă colțul naturii. Aici sau așezat la măsuțe și au construit
cartierul, așa cum l-au văzut ei, au
modelat frunze, pe care le-au așezat
într-un ansamblu asemănător cu
,,plopii fără soț” și, pentru că le
place să deseneze și să picteze, au
redat cu mare bucurie momente
petrecute cu familia în diverse locuri
din oraș. Au cântat și mai ales au
vorbit despre ,,Iașul” lor drag și
poveștile lui minunate.

PROF. HANU ALEXANDRA & PROF. MARINICA MAFTEI
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune
îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora
are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest şi cadrul didactic îşi poate
afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel
măiestria şi tactul pedagogic, dar şi dragostea faţă de copii. Pentru copiii EuroEd
participarea în cadrul concursurilor a devenit o metodă distractivă de a evolua
frumos și armonios, de a învăța ușor, de a fi în elementul lor.

Primul pas pe care l-au parcurs preșcolarii de la grupa mare în activitatea
„Sărbătoarea Iașului, prin ochi de copil” a fost de a viziona un filmuleț despre
cele mai cunoscute locuri din Iași, continuând, astfel, cu un joc de rol în care
trebuiau să ofere ajutor unui coleg dintr-o altă țară care dorea să viziteze
orașul.

În urma celor discutate și a jocului de rol, copiii au realizat diferite lucrări cu
tema sugerată pentru concurs. Lucrările acestora au fost lucrate prin mai multe
tehnici de lucru : pictură, colorare, desenare, lipire, obținându-se astfel atât
lucrări plastice cât și lucrări practice. Preșcolarii au lucrat individual, dar și în
echipă, sub îndrumarea cadrului didactic.

PROF. ONICEANU ANDREEA, PROF. TÎRZUMAN GEORGIANA
PROF. GRIGORAȘ ALICE
În vederea cunoașterii de către copii a orașului, și a evenimentelor care se vor
desfășura în perioada sărbătorilor Iașului, am desfășurat o activitate colectivă la care au luat
parte trei grupe, grupa mare a Albinuțelor, grupa mijlocie a Ciupercuțelor și grupa mică a
Ursuleților. Astfel, cele trei grupe s-au unit pentru o zi și au desfășurat activități împreună.

Pentru a capta atenția copiilor, le-am transmis faptul că în momentele ce urmează le
voi spune o poveste care are în prim plan, o fetiță. Copiilor le plac foarte mult poveștile și drept
urmare pe tot parcursul povestirii aceștia au fost numai ochi și urechi. Povestea s-a intitulat ,,Viața
fetiței Parascheva” în urma căreia copiii au reținut că aceasta era o fetiță bună la suflet, care avea o
familie unită și frumoasă, exact așa cum este și familia voastră, copii. Un alt aspect importat pe care
copiii l-au reținut este faptul că primind o educație bună din partea familiei, Parascheva a învățat
să facă fapte bune și să ajute pe cei mai săraci, pe cei care au nevoie.
Una dintre faptele bune pe care aceasta le-a săvârșit a fost atunci când a făcut schimb de
haine cu o fetiță care avea hainele rupte, o altă faptă bună a fost când a împărțit din mâncarea ei și
colegilor de la școală, ș.a.

Din povestirea noastră, cei mici au reținut și că în fiecare an pe data de 14
octombrie noi mergem la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a sărbători ziua
Paraschevei. În continuare, am proiectat o prezentare powerpoint în care am evidențiat prin
imagini sugestive activitățile care se desfășoară în perioada când orașul nostru este în
sărbătoare. Drept urmare au fost imagini cu diverse concerte care se organizează în zona
Palatului Culturii, mulți oameni care vin și ne vizitează orașul, tarabele cu o multitudine de
mâncăruri și dulciuri, focul de artificii care luminează cerul și impresionează pe toată lumea.
La sfârșitul activităților menționate mai sus, am rugat copiii să își dea frâu imaginației
și să redea prin pictură ceva ce i-au impresionat din tot ce au văzut, au auzit.

PROF. HARAGA NICOLETA

