
 
 

1 
 

 
GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT NR. 16  IAŞI 

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

Nr.       din 

 

 
FISĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

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

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.  ”ORNAMENTE DE 
PAȘTE” 

Colaj 02. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Părinții au procurat diverse materiale: 
mărgeluțe, cofraje de ouă, ouă din polistiren, 
confete, hârtie și cartoane colorate, peturi 
de dimensiuni diferite, etc. și împreună am 
confecționat ornamente pentru Paște. 

23 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
 Florescu 

Lidia 
 

Mărgeluțe, 
cofraje de 

ouă, ouă din 
polistiren, 
confete, 
hârtie și 
cartoane 
colorate, 

peturi, etc. 

Părinții 
grupei 

2.  „DEZVOLTAREA 
ARMONIOASĂ A 
PREȘCOLARULUI” 

 
 

 

Lectorat pentru 
părinți 

 
 
 

03. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

 
 

 

În cadrul lectoratului organizat în parteneriat 
cu reprezentantul CJRAE Iași părinții au 
asistat la o expunere susținută de PPT-ul 
prezentat în care s-a vorbit despre rolul unei 
dezvoltări armonioase a preșcolarilor și arta 
de a fi un bun părinte. 

20 de părinți 
 

 

Darie Ana 
& 

Luca Elena 

Retroproiect
or 
 

 
  

Reprezenta
nt CJRAE 

Iași 
Prof. 

logoped 
Tudorean 

mailto:gradinita_pp_16@yahoo.com
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 Cristian 
Ovidiu 

3.  ”PENTRU TINE, 
PRIMĂVARĂ” 

Activitate 
practică 

03. 04. 2019 
Muzeul 

Mitropoliei 

O echipă formată din 5 preșcolari a 
participat la activitatea practică din cadrul 
proiectului ”Pentru tine, primăvară”, unde 
au încondeiat ouă pentru Paște și au pictat 
icoane pe sticlă.  
 

5 preșcolari 
1 părinte 

Murgu Diana Ouă de 
polistiren 

Sticle pentru 
pictat 

G.P.P 24 
Iași 

4.  ”NE PREGĂTIM DE 
PAȘTE!” 

Activitate 
religioasă 

(împărtășit)  

05. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Pentru această activitate am venit frumos 
îmbrăcați, am spus împreună rugăciunea 
”Înger, îngerașul meu!„ am primit lumânări 
și apoi preotul ne-a dat  Sfânta împărtășanie.  

25 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
 Florescu 

Lidia 
 

Lumânări Preot 
Amaziliței 

Adrian 
 

5.  ”CREDINCIOȘI ȘI 
CARITABILI” 

Atelier de lucru 
cu părinții 

05. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii, cadrele didactice și părinții grupei 
”Albinuțele”, în cadrul workshop-ului 
creativ, au pictat icoane pe sticlă, au decorat 
ouă de polistiren, pentru pregătirea 
standului cu vânzare de la Palas  Mall, în 
cadrul proiectului ”Creează Eco, dăruiește 
din suflet!”. Atmosfera a fost una de 
pioșenie, colaborare și unitate. 
 

29 preșcolari 
Cadre 

didactice 
Părinți 

Valicu Liliana  
&  

Simargu 
Lavinia 

 

Materiale 
ornamentale 
lipici, sticlă, 

tempera 

Părinții 
grupei 

 

6.  „PICTĂM OUĂ!” Activitate 
artistico-plastică 

(pictură) 

08. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Am pregătit castronelele în care am pus 
vopsele de mai multe culori și am realizat 
ouăle pentru Paște. Le-am așezat cu multă 
grijă într-un coșuleț la uscat. 

25 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
 Florescu 

Lidia 
 

Vopsele, 
pensoane, 

apă 

- 
 

7.   “OUL 3D “  Confecționare 
Ouă 3D 

10. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Grupa mare “Buburuzele“ au realizat la 
activitatea practică de lipire “Oul 3D “. Copiii 
vor îndoi forma de ou în jumătate și o vor lipi 
de celelalte trei bucăți. La final vor introduce 
un pai lung pentru susținere.  

20 preșcolari Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

Hârtie 
colorată, 
foarfece, 
lipici, pai  

- 
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8.  „COPĂCELUL 
SURPRIZĂ!” 

Colaj 11. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

Folosind modele diferite, am lipit și astfel am 
decorat ouă pe care le-am legat cu snuruleț 
și le-am atârnat într-o crenguță de salcie 
pentru a înfrumuseța masa cu ocazia 
sărbătorilor pascale.  
 

23 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
 Florescu 

Lidia 
 

Floricele, 
frunzulițe, 

fundițe, 
crenguță 

înmugurită  

- 
 

9.      “OUL DE PAȘTE” Pictură 12. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

În fiecare an, de sărbătoarea Învierii, toți 
oamenii vopsesc ouă și realizează diverse 
modele. Copiii au fost împărțiți în două 
grupe și au realizat la activitatea de pictură 
ouă cu modele frumoase  pe coala de hârtie 
și ouă din polistiren.  
 
 

25 preșcolari Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

Imagini, ou 
din 

polistiren, 
pai, 

acuarele, 
penson  

-  

10.  „OUĂ DE PAȘTE” 
 
 
 
 

 

Activitate 
practică 

 
 
 
 

12. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

 
 

Într-o atmosferă caldă, copiii grupei mijlocii 
au învățat să decoreze ouă, utilizând diferite 
tehnici de lucru. Musafirul prezent, 
iepurașul, a fost încântat de reușita lucrărilor 
realizate. 
 
 
 

25 preșcolari 
 
 
 

 

Darie Ana 
& 

Luca Elena  
 
 

Aracet, 
foarfece, 

șablon, flori 
din fetru, 

hârtie 
colorată etc. 

-  
 
 
 
 
 
 

11.  ”ÎNVIEREA LUI IISUS!” Lectură după 
imagini 

12. 04. 2019 
 Sala de 
grupă 

Grupa Năzdrăvanii a aflat că se apropie 
sărbătoarea de Paște care înseamnă Învierea 
lui Iisus. Pentru a înțelege semnificația 
acestei sărbători au ascultat povestirea 
”Învierea lui Iisus” și au văzut și imagini. 
Povestirea a avut un impact emoțional 
deosebit, stârnind imaginația și interesul 
copiilor.  
 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  

Planșe - 

12.  ”OUL DE PAȘTE” Desen în contur 
(mandala) 

12. 04. 2019 
Sala de 

Copiii au colorat, după contur, modele de 
ouă. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

Mandale, 
creioane, 

- 
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grupă & 
Murarașu 

Claudia  

carioci 

13.  ”IISUS HRISTOS 
RĂSTIGNIT PE CRUCE” 

 

Educare plastică- 
pictură 

12. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii au fost tare încântați să picteze pentru 
a face o expoziție cu lucrările lor cu ocazia 
sărbătorilor Pascale 

7 preșcolari 
 
 

Lăbonțu 
Maria 

Tănase 
Mădălina 

Foi xerox cu 
imaginea lui 
Iisus Hristos 

pe cruce 

-  

14.  ”COȘUL CU OUĂ DE 
PAȘTE” 

Activitate 
practică creativă  

12. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii grupei mari ”Albinuțele” au colorat, 
decupat și asamblat, obținând un coșuleț cu 
ouă pentru Paște. 
 

29 preșcolari 
 

Valicu Liliana  
&  

Simargu 
Lavinia 

 

Carton 
colorat, 
creioane 
colorate, 
foarfece, 

lipici 

- 

15.  ”POVESTEA 
IEPURAȘULUI DE 

PAȘTE!” 

Povestirea 
educatoarei 

15. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

Am vizionat povestea și am învățat cuvinte 
noi: „cuib”, „coțofană”, „pestriț”. Apoi am 
povestit ce ne-a plăcut mai mult din poveste, 
ajutându-ne de imagini. 

24 preșcolari Durbală 
Luminița 

& 
 Florescu 

Lidia 
 

Retro 
proiector 

-  
 

16.  ”CUM NE PREGĂTIM 
DE PAȘTE?” 

Convorbire 15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Fiecare creștin așteaptă sfintele Paști și se 
pregătește cu sufletul și casa. S-a purtat cu 
copiii o discuție despre aceste pregătiri: ouă 
roșii, pască, împărtășanie, curățenie în casă 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  
 

Imagini  - 

17.  ”CARTEA CĂRȚILOR” Vizionare film 15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii au vizionat, cu interes, filmul despre 
Iisus Hristos. Filmul a avut un impact 
emoțional deosebit.  

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  

- - 

18.  ”OUĂ ÎNCONDEIATE” Activitate 
artistico-plastică 

15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

 

După o scurtă conversație cu preșcolarii 
despre tainele sărbătorii Pascale, ne-am unit 
forțele și am pictat împreună ouă colorate. 
La sfârșitul activității, fiecare copil și-a 

18 preșcolari Tănase 
Mădălina 

& 
Lăbonțu 

Ouă de 
găină, 
fierte,miez 
de nucă, 

- 
 
 
 



 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 

prezentat lucrarea. Maria aracet, 
carioci, 
tempera și 
ouă din 
polestiren 

 
 
 

20.  ”RUGĂCIUNE CĂTRE 
ÎNGERUL PĂZITOR” 

 
 
 

Educație 
religioasă 

 
Învățare de 
rugăciuni 

15. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

Copiii au învățat rugăciuni. Ei s-au rugat 
pentru sănătate pentru ei și familia lor și 
luninarea minții la învățătură. 

18 preșcolari Tănase 
Mădălina 

& 
Lăbonțu 

Maria 
 

Carte de 
rugăciuni și 
icoane  

- 

21.  ”NE ÎMPĂRTĂȘIM!” Vizită la Biserica 
”Sfântul 

Nectarie” și 
primirea sfintei 

împărtășanii 

15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii de la cinci grupe ale grădiniței, însoțiți 
de cadre didactice și părinți, s-au întâlnit, la 
prima oră a dimineții, la Biserica Sf. Nectarie, 
unde s-au închinat, au spus o rugaciune și au 
primit sfânta împărtășanie și anafură. 
 

120 
preșcolari, 
35 părinți 

 

Valicu L. 
Simargu L. 
Gornicioiu 

M. 
Plugaru C. 

Dorobăț M. 
Murarașu C. 

Sturza Ș. 
 
 

Lumânări Biserica 
”Sfântul 

Nectarie” 
 

Părinți 

22.  ”CARTEA CĂRȚILOR – 
ÎNVIEREA LUI 

HRISTOS” 

Vizionare 
fragmente film  

15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

La revenirea de la biserică, preșcolarii și 
cadrele didactice au purtat o scurtă 
convorbire despre răstignirea, moartea și 
învierea lui Hristos, cei mici înțelegând 
semnificația sărbătorii Pascale, având ca 
suport și fragmente din filmul ”Cartea 
Cărților” 
 

25 preșcolari 
 

Valicu Liliana  
&  

Simargu 
Lavinia 

 

Laptop, 
televizor 

- 

23.  „ÎNVIEREA LUI 
HRISTOS!” 

Desen și 
confecționare 

ouă 

15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Grupa mică „Fluturașii” au aflat astăzi ce 
semnificație are sărbătoarea Paștelui. Dnele. 
educatoare au explicat Fluturașilor că fiecare 
sărbătoare e o zi special și trebuie 

35 preșcolari Plugaru 
Cristina 

& 
Dorobăț 

Imagini cu 
Învierea 

Domnului 
 

- 
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sărbătorită alături de cei dragi. Totodată, ei 
au descoperit, din conversația avută, că la 
Paște sărbătorim Învierea lui Hristos și 
Doamne-Doamne oferă lumină și bucurie 
tuturor oamenilor. Prin urmare, toți oamenii 
care merg la Biserică în ziua de Înviere, 
primesc lumină de la Doamne-Doamne. 
Fluturașii au realizat și un desen cu Învierea 
Domnului.  
 

Mihaela 
 

Fișe de lucru   

24.  „PREPARĂM 
PASCĂ ÎMPREUNĂ CU 

PĂRINȚII!” 

Activitate 
practic-

gospodărească 

15. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii împreună cu părinții au învățat și 
au preparat pască. Aceștia au aflat ce 
semnificație are pasca (lumina de la Înviere), 
de ce ingrediente au nevoie să prepare o 
pască, pașii preparării, dar au descoperit și 
satisfacția muncii lor.  
Părinții le-au fost alături și i-au susținut în 
acest demers.  
 

56 preșcolari 
10 părinți 

Plugaru C.  
Dorobăț 

M.  
Valicu L.  

Simargu L.  
 

Părinții  
 

Făină, lapte, 
unt, brânză 

de vaci, 
esență, ouă, 

drojdie, 
tăvițe pentru 

pască etc. 

Părinți de 
la grupă 

25.  ”CÂNTĂRI PENTRU 
PAȘTE” 

Audiție 16. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

Copiii au ascultat cântările specifice sfintelor 
Paști și au încercat să le intoneze.  

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  
 

PC - 

26.  ”RĂSTIGNIREA ȘI 
ÎNVIEREA LUI IISUS 

HRISTOS” 

Educarea 
limbajului 

Lectură după 
imagini 

 
 

16.04.2019 
Sala de 
grupă 

 

Pe calculator am prezentat copiilor  un 
documentar despre viața și patimile prin 
care a trecut Iisus Hristos, răstignirea și 
învierea sa.  

15 preșcolari 
 
 

Tănase 
Mădălina 

& 
Lăbonțu 

Maria 

Calculator 
 
 
 

- 
 
 
 

27.  „LEGENDA OUĂLOR 
DE PAȘTE?” 

Povestirea 
educatoarei 

16. 04. 2019 
Sala de 

grupă 

În fiecare an, de sărbătoarea Învierii, toți 
oamenii vopsesc ouă roșii, dar și de alte 
culori. ”Dar, de ce?”, am întrebat Fluturașii. 

35 preșcolari Dorobăț 
Mihaela 

 

Imagini  - 
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Pentru a înțelege mai bine de ce vopsim ouă 
roșii de Paște, dnele educatoare au povestit 
copiilor ”Legenda ouălor roșii”. Fluturașii au 
aflat că în fiecare an, oamenii vopsesc ouă 
roșii pentru a-și aminti de Doamne-Doamne, 
ouă pe care le ciocnesc și spun : ”Hristos a 
înviat !, Adevărat a înviat !”. Ei mai pot vopsi 
și ouă galbene, care semnifică lumina, dar și 
verzi care semnifică renașterea naturii.  
 

 
Plugaru 
Cristina 

28.  ”DECORĂM OUĂ!” Activitate 
practică 

17. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Am decorat ouă din polistiren cu diferite 
materiale. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Claudia  
 

Ouă 
polistiren, 

perforatoare
, paiete, 
nasturi 

-  

29.  ”CREEAZĂ ECO, 
DĂRUIEȘTE DIN 

SUFLET!” 

Valorificare 
obiecte de cult și 
donarea sumei 

obținute 

17. 04. 2019 
Palas Mall 

Organizarea unui stand cu obiecte 
confecționate de părinți și copii, la Palas 
Mall, valorificarea lor și donarea fondurilor 
obținute asociației ”Salvați Copiii”, în 
vederea derulării proiectelor, în sprijinul 
copiilor aflați în dificultate. 

236 
preșcolari 

 

Toate 
cadrele 

didactice 

Icoane pe 
sticlă, ouă 
decorate, 
coșulețe, 
urnă de 

colectare a 
banilor 

Asociația 
”Salvați 
Copiii”, 

Palas Mall, 
Asociația 

”Bravo 
Events” 

 

30.  ”ÎNCONDEIEM OUĂ 
ÎMPREUNĂ CU 

PĂRINȚII!” 

Activitate 
practic-

gospodărească 

18. 04. 2019 
Sala de 
grupă 

Una dintre tradițiile noastre românești este 
vopsitul ouălor roșii de Paște și încondeierea 
lor. De aceea, am realizat ateliere de lucru 
împreună cu părinții și copiii pentru a vopsi 
și încondeia ouă. În cadrul acestor ateliere, 
am folosit metode tradiționale de vopsit ouă 
(cu ciorap fin și frunză de pătrunjel, cu frunze 
de ceapă), am pictat ouă cu diferite culori și 
diferite tehnici.  
 

30 preșcolari 
28 părinți 

 

Plugaru 
Cristina 

& 
Dorobăț 
Mihaela 

 
Părinții 

Ouă fierte, 
vopsea de 
ouă, ciorap 
fin, frunze 
de ceapă, 

sfecla roșie 
etc.  

Părinții 
grupei 
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31.  ”IUBESC SĂ STRÂNG 
LUMEA LA PIEPT!” 

Colectare de 
fonduri 

02-19 
Aprilie 2019 

Grădiniță 

În colaborare cu fundația ”Star of Hope”, toți 
copiii grădiniței au participat, în cadrul 
proiectului ”Iubesc să strâng lumea la 
piept!”, la strângerea de fonduri pentru 
copiii cu sindrom Down aflați în proiectele 
de recuperare ale fundației. 
 

236 
preșcolari 
Părinții lor 

Toate 
cadrele 

didactice 

Toate 
cadrele 

didactice din 
grădiniță 

 

Urnă ”Star of 
Hope”, 
Părinți 

32.  „HAI CU TOȚI SĂ 
PRĂZNUIM, PE 

DUMNEZEU SĂ-L 
SLĂVIM!” 

 
 

 

Colinde Pascale 
în ziua de Florii 

21. 04. 2019 
Biserica Sf. 

Toma 
 

Îmbrăcați în port popular, cu mlădițe de 
salcie în mâini, copiii grupei „Micul Prinț” vor 
cânta colinde pascale la Biserica „Sfântului 
Apostol Toma” în ziua de Florii pentru a 
sărbători intrarea lui Iisus în Ierusalim, în 
zilele de dinaintea patimilor. 
 

18 preșcolari 
și părinții 
acestora 

 
 

Darie Ana 
& 

Luca Elena  
 

Costume 
populare, 

mlădițe de 
salcie 

Părintele 
Paroh 
Toma 

Gradinaciu
c 

 
3. Rezultate înregistrate: 
a. Fotografii; 
b. Diplome; 
c. Lucrări activități practice, afișe, postere; 
d. Expoziție cu lucrările copiilor; 
e. Articole de presă; 
f. Colaborări viabile cu parteneri, colaboratori, sponsori. 
g. Interpretare colinde pascale în Biserica „Sfântului Apostol Toma” și împărtășirea preșcolarilor. 
h. Discuțiile au subliniat rolul pe care îl are dezvoltarea armonioasă a copilului încă din copilărie. A fost accentuat faptul că este important să creăm o stare de bine 
copilului,  să dorim să ne cunoaștem pe noi înșine, pentru a crește încrederea în noi și, implicit, să fim mai puțin înclinați să ne judecăm aspru și să împărțim totul în alb 
și negru. 
i. Implicarea activă a preșcolarilor, părinților; 
j. Realizarea de produse tradiționale de Paște (ouă roșii, pască); 
k. Vizită la Biserică, împărtășirea copiilor. 
l. Reușita acțiunilor realizate la grupă s-a datorat ideilor și propunerilor venite din partea tuturor persoanelor implicate; 
m. Inocularea responsabilității în rândul  copiilor va duce la  formarea de caractere puternice și vom asigura un viitor sigur acestui popor; 
n. Conștientizare prin identificarea unor stări, evenimente de care trebuie să se țină cont în a respecta anumite reguli, legi, conduite care sunt făcute pentru a se putea 
convețui într-o unitate democratică.   
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4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. Informarea părinților şi a partenerilor de site-urile de socializare 
b.  Articole în presă: 
c. Diseminare în rândul colegilor din alte unităţi; 
d. Afişare la panoul expoziţional a produselor activităţii, fotografii. 

 

 
 

5. Impactul educativ: 
a. S-a conturat idea unei convingeri că iubindu-ne pe noi, devenim mai capabili să-I iubim cu adevărat pe ceilalți, iar copiii vor avea posibilitatea în acest caz să crească 
într-un mediu armonios. 
b. Copiii au aflat că ouăle roşii sunt simbol al sângelui dumnezeiesc căzut din răni, cele colorate sau încondeiate semnifică bucuria primăverii, veselia, renaşterea și că 
acestea se vopsesc, pictează, decorează în Joia Mare, în Săptămâna Patimilor.  
c. Manifestarea unui interes față de obiceiurile și tradițiile creștinilor legate de sărbătoarea de Paște. 
d.  Conștientizarea în rândul preșcolarilor și a părinților despre importanța tradițiilor noastre românești de Paște; 
e. Formarea deprinderii de a păstra valorile morale ; 
f.  Colaborare, coeziunea  grupului,  relaționare. 
g.  Însușirea unor cunoștințe și abilități despre spiritualitate și morală; 
h. Dezvoltarea și exersarea voluntariatului și a carității, în sprijinul celor mai puțin norocoși, aflați în nevoi; 
i. Învățarea unor reguli de civism în comunitate. 

 
 
Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate.  
 
 
 
 
Data: 18. 04. 2019 
 

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

 


