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„ŞCOALA ALTFEL, DE ACASĂ:
”În familie ne dezvoltăm, stăm acasă şi ne protejăm!”
Perioada 23.03-27.03.2020
Lumea de azi este diferită de cea de acum o lună, când fiecare familie avea
rutina ei: dimineața duceau copiii la grădiniță sau la școală, părinții mergeau la
servici, iar bunicii își desfășurau activitățile în funcție de cum erau solicitați.
Deodată... totul s-a schimbat. Trebuie să respectăm cu toții o lege ce ni se părea
imposibilă la început, de nesuportat chiar: trebuie să stăm împreună, în casă, mai
mult timp decât eram învățați până acum. Apar o serie de sentimente, emoții
negative cărora trebuie să le facem față. Deodată... noi, părinții, ne dăm seama că
ai noștri copii au nevoie de foarte multă atenție din partea noastră, a adulților.
”Școala Altfel, de acasă” - a venit în sprijinul bunicilor, părinților, dar, mai
ales, al copiilor, pentru a face față cu ușurință provocărilor și solicitărilor zilnice
și permanente ale preșcolarilor. Tematicile variate și modalitățile de comunicare
diverse au facilitat desfășurarea activităților educative.
1. Obiectivele proiectului ”Școala Altfel de Acasă” au urmărit:
 Stimularea interesului pentru lectură şi cărţi, prin exerciții de lectură cu
părinții, vizionarea teatrului de păpuși/ filme on-line și prin participarea la
activitatea de prezentare a cărții preferate pe platformele online;
 Promovarea şi dezvoltarea comportamentelor ecologice, de protejare şi
întreţinere a mediului înconjurător, prin confecționarea de obiecte ornamentale și
costume din materiale reciclabile, precum și prin exersarea colectării selective a
deșeurilor;
 Protejarea sănătății prin practicarea sportului, satisfacerea nevoii de
mişcare şi distracţie a preşcolarilor;
 Stimularea creativității prin realizarea diferitelor construcții din piese
lego/lemn sau prin exersarea diferitor tipuri de tehnici picturale;

 Promovarea și dezvoltarea comportamentelor pro-familie prin petrecerea
timpului acasă, împreună cu părinții sau alți membri ai familiei și realizarea de
activități inedite (campare în casă, picnic în casă, gătit, sport etc.);
 Dezvoltarea unor comportamente de tipul responsabilității personale,
autodisciplinei, cultivării emoțiilor pozitive, toleranței, solidarității, perseverenței
în proiecte personale, păstrării rutinelor zilnice, valorificării timpului petrecut
împreună în armonie.
2. Activitățile au fost proiectate și desfășurate pe teme zilnice, astfel:
De la începutul activităților on-line, am convenit cu copiii și părinții să
comunicăm zilnic, să ne vedem, să respectăm regulile de igienă și de distanțare
social, să stăm acasă, să ne jucăm, să cântăm, să recităm, să ascultăm sau să
vizionăm povești, să dansăm, să creem jucării și construcții inedite, să avem
răbdare, să ne dorim ca totul să treacă repede, cu bine, pentru a ne putea revedea,
sănătoși și veseli.
Astfel, am aderat la Campania ”TOTUL VA FI BINE”: copiii au desenat
un curcubeu, au scris, cu ajutorul părinților, sloganul campaniei și au lipit
afișul/desenul pe geam, pentru a colora zilele triste ale orașului și a da speranță
tuturor oamenilor.
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1360233004161462&set=gm.111145834587
9328&type=3&theater&ifg=1);(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221626635436390
&set=pcb.1122985681393261&type=3&theater&ifg=1)

 ZIUA SĂNĂTĂȚII ȘI NUTRIȚIEI – 23.03.2020
Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos:
Copiii au primit, pentru a viziona, scurte filmulețe, prezentări power point,
povești, poezii și cântece, din care au învățat că, pentru a fi sănătos, trebuie să ne
spălăm mâinile corect, să ne alimentăm echilibrat, să facem mișcare prin exerciții
fizice și joc.
Preșcolarii au rezolvat jocurile primite, completând ”farfuriile” cu
alimentele sănătoase, labirinturile distractive sau fișele cu porții de mâncare, au
modelat sau pictat, au audiat cântecele tematice. De asemenea, cei mici au
preparat, împreună cu părinții, gustări sănătoase din fructe, legume, cereale
integrale, tartine cu pâine cu semințe, unt și pate de casă.
-

”Igiena corectă ne apără de boli” – prezentare imagini;
”Maricica murdărica” – poveste după imagini;
”Dezinfectăm jucăriile” – activitate practică;
”Hrănește fetița/ băiețelul cu alimentele potrivite” – joc on-line;
”Pâinea noastră minunată” – activitate gospodărească;
“Cum să trăim sănătos?” – vizionare documentar, prepararea salatei de
legume;
,,Prăjiturim sănătos” - atelier de cofetărie;
,,Alimentul preferat”- povești cu început dat;
„Piramida alimentelor sănătoase!” – prezentare on-line;
„Cum să trăim sănătos?” – prezentare film on-line;
„Preparăm gustări sănătoase!” – activitate de gătit;
”Mic-dejun sănătos și fruct sănătos” – activitate de gătit;
Activități pe tema nutriției, atelier de gătit, ajutor la curățenie;
„Omida măncăcioasă” – poveste și confecționare carte;
“Cum să trăim sănătos?”– vizionare documentar;
”Stafeta sănatății” – Parcurs aplicativ;
”Traista cu sănătate” – Povești;
Reguli pentru un stil de viață sănătos;
5 idei pentru o cină rapidă și sănătoasă;
”Apa si sapunul, alunga microbii”Experiment;
,,La spalat”–memorizare;
”Igiena” –cântec și desene animate.

Fotografii:

 ZIUA SIGURANȚEI RUTIERE – 24.03.2020
Activități de educație rutieră și Securitate
S-au postat, pe grup, filmulețe educative, cărticele tematice, poezii,
cântece, fișe de lucru, din care preșcolarii au învățat ce este un pieton și pe unde
circulă acesta, ce sunt semnele de circulație și rolul lor în circulație, cum se
traversează, corect, strada, la ce folosește semaforul și ce semnifică fiecare
culoare a acestuia, unde au voie să se joace copiii, când ies afară, cine este agentul
de circulație și cum ne ajută el să circulăm corect.
Copiii au vizionat și comentat, cu părinții, imaginile prezentate, au simulat
circulația pe trotuar și traversarea străzii, au rezolvat labirinturi și fișe cu mai
multe diferențe, au colorat imagini tematice, au învățat poezia ”Nenea semafor”
și cântecul ”Semaforul”, au confecționat, prin decupare și lipire, un semafor.
- ”Învață semnele de circulație cu Moki și Gașca Zurli” (vizionare material
educativ);
- ”Cursă cu mașinile din colecția personală” – jocuri distractive;
- ”Conduc mașina împreună cu tata”- joc de rol;
- Atenție! mesaje de interes public: ”Fiecare în scăunelul lui!” / ”Nu uitați să
vă puneți centurile de siguranță!”
- ,,Polițistul ne învață, să trecem de avem verde în față” – vizionarea unui
soft educațional pe tema educației rutiere;
- ,,Cum circulăm corect” – filmuleț educativ.
- ,,Ce ne spune semaforul”- poezie, cântec.
- „Să circulăm corect pe stradă!” – jocuri de rol;
- Experimente cu reacție și distracție ;
- Jocuri de rol online pe ZOOM alături de părinți – teme rutiere;
- ”ABC-ul circulației” – activitate de vizionare și învățare a regulilor
educației rutiere.
- ”Ce ne spune semaforul?” – activitate de identificare a culorilor
semaforului și a semnificației fiecăreia pentru pietoni sau mașini.
- Activități din proiectul „Fii responsabil pe stradă”,
- „Hai la drum mici pietoni!” – joc de mișcare;
- „Micii pietoni” – vizionare program artistic;
- Educație rutieră – film cu regulile de circulație;
- PDF- Broșura- MRR-Copii_preview1:
- Educație rutieră - Film – ”Drumul colorat”;
- Fișe de lucru cu educația rutieră.

Fotografii:

 ZIUA “MICII ECOLOGIȘTI” – 25.03.2020
Activități de educație ecologică și protecția mediului
Cu ajutorul filmulețelor, a prezentărilor PPT, a poeziilor și cântecelor, pe
care le-am pus la dispoziția preșcolarilor, aceștia au intrat în tainele ecologiei, au
aflat de ce este important să păstrăm natura curată, au învățat ce este poluarea și
cauzele ei, cât de importantă e reciclarea și cum o pot realiza ei, copiii.
Entuziasmați, aceștia, alături de părinți, au vizionat și discutat despre
planeta Pământ, au colorat și pictat imagini tematice, au audiat cântecul ”Ce țiar spune un copac”, au confecționat, din diverse materiale reciclabile, roboței,
blocuri, fluturași, au pus semințe la încolțit, pe care le-au îngrijit până la încolțire.
- ”Învățăm să selectăm gunoi”: - activitate practică de selectare a gunoiului;
- ”Îngrijim plantele din apartament”/ ”Plantăm”/ ”Prezentăm colțul verde al
casei”;
- ”Creăm obiecte sau costume din materiale reciclabile”;
- ”Ce este reciclarea?” – vizionare videoclip;
- ,,Pământul – frumoasa noastră Planetă„ – vizionare documentar;
- ,,Primăvara a venit și flori în ghivece plantăm”- plantare de flori/plante în
ghivece;
- „Salvați Planeta Pamânt!” – vizionare PPT;
- ”Colțul verde din camera mea” - îngrijirea florilor de cameră, replantare,
udare;
- Mini-grădină, mini-pădure, mini-acvariu eco;
- ”Salvați Planeta Pamânt!” – confecționare afișe/postere;
- “Colțul verde al albinuțelor” – activitate de punere semințe la încolțit;
- ”Cum schimbăm corect ghiveciul florilor”;
- Poveste cu temă ecologică: “Planeta albastră”;
- Dramatizare: “Întamplare din pădure” - vizionare;
- Cântec ”Ce ți-ar spune un copac?”;
- ”De ce este bine să reciclăm?” – P.P.T.;
- Cântece pentru copii -”Natura și ecologia”;
- Abilități practice - lucrări din materiale reciclabile;
- Puzzle – ”Globul pământesc”.

Fotografii:

 ZIUA SPORTULUI – 26.03.2020
Activități sportive și jocuri de mișcare
Copiii și familia acestora au primit diverse exerciții pentru înviorare,
dimineața, jocuri de mișcare și distractive pentru cei mici, parcursuri aplicative
atractive.
Părinții au postat pe grup filmulețe și imagini în care copiii se joacă, atât în
interior, cât și în aer liber, desfășoară jocuri muzicale cu text și cânt, jocuri de
mișcare și distractive, împreună cu frații sau jucăriile lor.
-

”Zumba morning” – activitate de mișcare live;
”Jocuri împreună cu părinții”;
”Îmi ajut părinții la activitățile gospodărești”;
,,Micii sportivi” – jocuri sportive, de mișcare și distractive;
„Copilăria de altădată” – jocuri de altă dată cu părinții;
„Ne mișcăm și mari și mici să creștem voioși, voinici !” – jocuri distractive
efectuate de copii, împreună cu părinții;
Zumba – activitate online cu copiii și părinții pe Zoom;
”Copilăria de altădată” – jocuri distractive și de mișcare;
”Micii sportivi” – exerciții de înviorare și jocuri sportive;
Experimente cu reacție și distracție – activitate practică;
Vizionare jocul interactiv "Horik si Magia științei” – soft educațional;
Gimnastica de dimineață: exerciții de înviorare live;
Cântec cu mișcare –”Fă o piruetă”;
”Învățăm părțile corpului prin mișcare”- cântec:
Joc distractiv – Mers cu spatele, drept, cu cartea pe cap;
Ne jucăm cu mingea în casă.

Fotografii:

 ZIUA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL – ARTISTICE – 27.03.2020
Activități cultural-artistice
Inspirați din materialele postate pe grup (piese de teatru de păpuși, cântece
pentru karaoke, modele de lucrări artistico-plastice și practice), copiii au vizionat
spectacolele de teatru, au cântat, au realizat picturi originale pe hârtie sau alte
materiale, au modelat, au decupat și confecționat măști, pe care le-au folosit în
jocurile lor. La invitația noastră, preșcolarii au participat la concursul ”Ghicește
ce personaj sunt!”. La fotografiile postate, fiecare preciza un personaj. Jocul se
oprea doar atunci când personajul era ghicit.
Preșcolarii grupei mari ”Micul Prinț” au luat loc în autocarul imaginar și
au pornit la drum! Au luat cu ei voia bună și speranța de a realiza această
activitate. Traseul a fost cel stabilit din timp. Am vizitat atelierele de olărit din
ceramică, sub îndrumarea Ionelei Mihuleac, Situl arheologic Cucuteni și
mănăstirea de la Vorona. Copiii au fost foarte încântați! Apoi, preșcolarii au
desenat obiecte de ceramică, pe care le-au vazut (virtual) la Muzeul Cucuteni și
au exersat etapele de modelare a unei pâini, acasă în familie.
- ”Pictăm și ne distrăm!”;
- ”Teatru de păpuși” – vizionare on-line ,,Măriuca și câinele”;
- ”Modelăm folosind plastilină homemade”;
- ,,O poveste mai am să-ți spun”- vizionare – poveștile copilăriei;
- ,,Vizionare de teatru de păpuși – Măriuca bolnavă”;
- ,,Copiii au talent” – recitare, interpretare, karaoke, dans;
- „Micii pictori!” – vizionare teatru făcut de către copii;
- „Copiii au talent!” – activități de prezentare diverse activități artistice;
- ”Confecționăm păpuși din materiale textile”;
- Activitate pe Zoom „Care este talentul meu ?” – prezentare talente;
- ”Micul artist” – atelier de pictură, modelaj și activități practice;
- ”Actori și păpuși” - vizionare teatru de păpuși;
- ”Ghicește ce personaj sunt!” – prezentare de costume a personajelor din
povești;
- Vizită virtuală la Muzeul Cucuteni;
- Pictură pe sticlă, piatră și nu numai;
- Cântece pentru copii – audiție.

Fotografii:

Alte activități: ZIUA STEM
S-au explicat și s-au demonstrat câteva exemple de experimente;
“Vulcanul spumos”, “Punga magică”, “Oul plutitor”, “Experiment balon”,
“Balonul în combustibil” și “Flacăra invizibilă”, după care copiii au executat o
parte dintre aceste experimente, postând pe grup înregistrări video. De asemenea,
copiii au vizionat jocul interactiv "Horik si Magia științei”. Aceast soft
educațional le-a permis să inițieze diverse experimente. Tot pe această temă, s-au
realizat întâlniri și pe aplicația Zoom.cloud.meeting, unde s-au realizat
experimente, în direct, cu copiii.
Fotografii:

3. Număr total de activități desfășurate: 103 activități
4. Resursele implicate: (cadre didactice, număr preșcolari, părinţi):
 16 cadre didactice,
 Preșcolari, părinți/bunici ai acestora.
5. Parteneri implicaţi: părinţi, I.Ș.J. Iași
6. Resurse digitale utilizate:
 modalități de comunicare on-line pe grupul de facebook al fiecărei grupe;
 aplicația Zoom.cloud. meeting.
7. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:
 spațiul locuinței, curtea sau parcurile din jurul casei.
8. Proceduri/ criterii de evaluare a activităţii:
 portofoliul de prezentare a proiectului derulat;
 portofoliul personal al preșcolarului realizat acasă, cu diferite lucrări
practice şi artistico-plastice realizate de preşcolari;
 fotografii/albume;
 feedback-ul primit de la părinţii preşcolarilor (prin aprecieri, fotografii şi
înregistrări video cu activităţile desfăşurate de copii, postate pe grupurile
de Facebook/WhatsApp de la fiecare din cele 8 grupe din unitate);
 aprecieri ale cadrelor didactice (în mediul virtual).
9. Rezultate înregistrate:
În această perioadă de criză, ca urmare a pandemiei cauzate de COVID 19,
dar și a regulilor impuse de această criză de a sta acasă, planificările pentru
programul naţional “Şcoala Altfel” s-au refăcut.
Astfel, cadrele didactice au reproiectat activităţile pentru noul program
“Şcoala Altfel, de acasă - În familie ne dezvoltăm, stăm acasă şi ne protejăm!”,
folosind inventarul de sugestii şi argument sub forma resursei educaţionale
deschise (RED) venite din partea IȘJ Iași, cu titlul: “În familie ne dezvoltăm, stăm
acasă şi ne protejăm”. Comunicarea cu preșcolarii şi părinţii s-a realizat în sistem
online, pe grupul de lucru al fiecărei grupe.
Toate aceste activităţi au răspuns intereselor şi preocupărilor diverse ale
preșcolarilor, în funcție de vârstă/condiții şi au condus la afirmarea liberă a

personalităţii acestora; au stimulat participarea copiilor la acţiuni variate, din
diverse domenii, pe placul lor; au consolidat relaţiile familiale şi au asigurat un
climat cât mai sigur şi relaxant pentru această situaţie, în care s-a desfăşurat acest
program.
La nivelul preșcolarilor:
 Atenţie, interes și curiozitate din partea unor copiilor pentru realizarea
sarcinilor de lucru;
 Entuziasm și pricepere ȋn realizarea materialelor şi ȋn efectuarea
experimentelor, exercițiilor fizice;
 Ȋmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii şi cu alți membri ai familiei și petrecerea
timpului de calitate;
 Atitudinea responsabilă faţă de problemele personale, ale semenilor şi ale
mediului înconjurător;
 Conștientizarea valorilor, sentimentelor/emoțiilor specifice vârstei:
prietenia, dorul, iubirea, responsabilitatea, compasiunea, etc.
La nivelul părinților:
 Receptivitate, interes, implicare în derularea activităților propuse on-line;
 Cooperare în realizarea legăturii virtuale între copii și doamnele
educatoare;
 Inventivitate în crearea de noi responsabilități a copilului în familie,
implicarea copiilor în multe din treburile casei.
10. Analiza SWOT:
a) Puncte tari:
 Implicarea şi colaborarea tuturor cadrelor didactice din grădiniță;
 Receptivitate și interes din partea cadrelor didactice în abordarea învățării
on-line;
 Implicarea unui număr mare de copii, dar şi a părinţilor/bunicilor/fraţilor
acestora;
 Colaborarea permanentă dintre cadrele didactice şi părinţii copiilor, prin
intermediul grupurilor de Facebook/Zoom;
 Consultarea și implementarea de către cadrele didactice a inventarului de
activităţi practice, creative şi ludice, sugestii și argumente sub forma unei resurse
educaționale deschise (R.E.D.), cu titlul ,,În familie ne dezvoltăm, stăm acasă și
ne protejăm”, eleborat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, material pus la
dispoziţia cadrelor didactice şi a părinţilor, pe pagina web a instituţiei;

 Formele de organizare a activităților au fost variate (activități live pe grupul
clasei, întâlniri pe aplicația Zoom, mici ateliere de lucru, vizionări de
spectacole/materiale video pe internet, diferite competiţii/jocuri în familie etc.);
 Realizarea unor activități plăcute preşcolarilor, de calitate, prin implicarea
directă a acestora şi a familiilor lor;
 Crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin
relațiileinterpersonale din familie;
 Implicarea unui număr mare de părinți și preșcolari în realizarea
activităților.
b) Puncte slabe:
 Probabilitatea de a nu dispune de anumite materiale necesare desfăşurării
activităţilor propuse; imposibilitatea de a transmite direct feedback copiilor.
c) Oportunităţi:
 Valorificarea abilităţilor şi calităţilor deosebite ale fiecărui preşcolar;
 Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni
organizate în parteneriat.
d) Ameninţări:
 Existența în familii a mai multor copii care necesită la fel de multă atenție,
în același timp, existând riscul ca cel mai mic să fie amânat în rezolvarea
activităților;
 Insuficienta conştientizare a unor părinţi, privind rolul lor de principal
partener educaţional al grădiniţei, mai ales în perioade care impun măsuri cu
caracter excepţional;
 Indisponibiltatea părinților de a coopera, de a se implica în susținerea
preșcolarilor pentru a rezolva activitățile propuse on-line (lipsa timpului, a
materialelor didactice, a priceperii de a explica, stresul, epuizarea etc).
11. Recomandări, sugestii (din partea părinţilor, cadrelor didactice,
partenerilor de proiecte):
- Realizarea unei platforme de învățare on-line specifică învățământului
preșcolar, care să permită accesarea de către cadre didactice, părinți și copii,
realizându-se un schimb de informații și feed-back de calitate.
Director,
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Consilier educativ,
Prof. Cristina Plugaru

