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 – NOIEMBRIE 2018 - SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE
Nr.
Crt.

1.

Denumire activități

”NE MIȘCĂM ȘI NE
DISTRĂM!”

Tipul de
activitate (ex:
dezbatere,
concurs,
expoziție etc.)

Concurs
,,SPORT, MIȘCARE,
SĂNĂTATE”

”LEGUME ȘI FRUCTE
VESELE”

Prezentare succintă a activității (5 rânduri)

Nr. elevi
Profesori
participanți/ organizatori
implicați

Copiii grupei mari ”Albinuțele”, împreună cu
Exerciții și jocuri 02. 11. 2018 părinții, au executat exerciții și jocuri de 28 preșcolari
de mișcare
În sala de mișcare, vesele și distractive, într-o
grupă
atmosferă de bună dispoziție.

2.

3.

Data
organizării
și locul
organizării

Activitate
practică –
transformarea

Activitatea s-a desfășurat în curtea
6. 11. 2018 grădiniței. Traseul parcurs s-a desfășurat în 26 preșcolari
Curtea
mai multe etape. Inițial au mers pe bancă, în
grădiniței echilibru, au sărit prin cercuri, au trecut prin
tunel și la final au aruncat cu mingea în coș.
Preșcolarii au fost antrenați să facă mișcare
prin diverse exerciții fizice.
07. 11. 2018 Copii și părinți, cu multă imaginație, au creat
În sala de diverse figurine (căței, șoricei, arici, păuni, 28 preșcolari
grupă
palmieri, coșuri cu flori, brăduți), cu care au
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Valicu
Liliana
&
Simargu
Lavinia

Resurse
materiale,
financiare

Parteneri
implicați

Echipament
sportiv

Părinți

Sturza
Cercuri,
Educatoarele
Ștefania
popice, tunel,
grupei
&
bile din plastic,
Todereanu
coșuri
Raluca

Valicu
Liliana
&

Fructe,
legume,
Platouri,

legumelor și
fructelor în
figurine vesele
4.
„O FLOARE, UN
ZÂMBET!”

Joc de rol
Activitate
practică

5.
”CADOUL ZÂNEI
MĂSELUȚĂ”

6.

Povestire

realizat o expoziție. În final, exponatele au
fost consumate, cu plăcere, de către toți cei
prezenți.
Sănătate emoțională!
7. 11. 2018 Preșcolarii au demonstrat faptul că sănă- 35 preșcolari
Grădiniță tatea emoțională este foarte importantă.
Prin jocul de rol „La florărie”, copiii au
cumpărat flori, pe care ulterior le-au dăruit
colegilor. De asemenea, ei au realizat
aranjamente florale pe care le-au dăruit
părinților. Bucuria lor, cât și a părinților a
fost mare.
În cadrul săptămânii ”Eu și corpul meu”,
9. 11. 2018 preșcolarii au ascultat povestea Cadoul Zânei 28 preșcolari
Sala de
Măseluță. Povestea a prezentat o fetiță care
grupă
s-a întâlnit cu Zâna Măseluță ca urmare a
faptului că i-a căzut un dințișor. Zâna
Măseluță I-a oferit un dinte la schimb, dar cu
condiția să aibă grijă de acesta. Pe baza
acestei povești s-a realizat apoi un panou cu
alimente care sunt bune pentru sănătatea
dinților și cu cele care atacă și îmbolnăvesc
dințișorii.

Considerând activitățile de tip out-door
”JOCURI DISTRACTIVE Concurs/întreceri 9. 11. 2018 importante pentru sănătatea copiilor, deși 32 preșcolari
ÎN AER LIBER”
Jocuri
Curtea
afară era destul de rece am hotărât să
grădiniței petrecem puțin timp în aer liber. Am început
prin a face întrecere sub formă de concurs
folosind bicicletele; am desfășurat diferite
jocuri ale copilăriei cum ar fi: șotronul, rațele
și vânătorii, iar la final, tot sub formă de
concurs am grupat și așezat în cercuri bile
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Simargu
Lavinia

cuțite. Blaturi
de lemn

Dorobăț
Mihaela
&
Plugaru
Cristina

Flori de
toamnă

Murgu
Diana
&
Gornicioiu
Monica

Lidia
Florescu
&
Luminița
Durbală

Părinți

Burete pentru
flori

Carte cu
povești

Părinți

Panou cu
alimente

Biciclete
Mingi
Cercuri
Bile

Părinți

din plastic după criteriul culoare.
7.
”ÎMPREUNĂ SUNTEM
FOTBAL”

Activitate
10. 11. 2018
sportivă
Sala
Ateliere sportive sporturilor
Iași

8.
”COMPOT ȘI
MURĂTURI PENTRU
IARNĂ”

Activitate
gospodărească

5-16
noiembrie
2018
Grădiniță

9.
”MÂNCĂM SĂNĂTOS,
Dezbateri
14. 11. 2018
CREȘTEM FRUMOS!” Realizare/decora
re produse sănăTartine cu brânză și toase
fețe vesele din legume

Preșcolarii au participat la activitatea de
Plugaru C.
mișcare desfășurată în cadrul proiectului 64 preșcolari Dorobăț M.
”Împreună suntem fotbal”, inițiat de FRF și
Todereanu
I.S.J. Iași. Copiii au avut la dispoziție 6
R.
ateliere unde au desfășurat exerciții
Murgu D.
distractive cu mingea, alături de fotbaliști
Murarașu C.
renumiți ai echipei naționale de fotbal. Au
Lăbonțu M.
învățat ce înseamnă spiritul de echipă,
Simargu L.
cooperarea, concentrarea și fairplay-ul.
Alimentație sănătoasă
Chiar și pentru cei mici cunoscut faptul că 78 preșcolari Plugaru C.
fructele și legumele sunt sănătoase.
Dorobăț M.
Proaspete sau conservate, ele trebuie
Lăbonțu M.
consumate pentru a fi sănătoși. Fiecare
Tănase M.
preșcolar a pus propriul borcan cu compot și
Sturza Ș.
murături, pe care le-a consumat acasă
Todereanu
împreună cu familia.
R.
Deoarece, încă din copilărie se formează
obiceiurile alimentare ce pot influența viața 32 preșcolari
și starea de sănătate a fiecăruia dintre noi
am organizat o serie de activități în care leam povestit copiilor despre alimentele
sănătoase și importanța consumului acestora pentru organism. Am vorbit despre
riscurile ce pot apărea în urma unui consum
inadecvat de alimente bogate în grăsimi,
produse de tip fast-food sau diferite tipuri de
chips-uri. De asemenea am realizat împreună
tartine cu brânză și le-am decorat cu legume.
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Lidia
Florescu
&
Luminița
Durbală

Mingi
Echipament
sportiv

Părinți
Federația
Română de
Fotbal
I.S.J. Iași

Legume și
fructe de
toamnă

Părinți

Pâine
Brânză
Legume

Părinții
grupei

10.
”TRAISTA CU
SĂNĂTATE”

Demarare
proiect

11.

,,DOCTORUL ȘTIE TOT„

Piesă de teatru

Preșcolarii grădiniței au participat la prima
15. 11. 2018 activitate din cadrul proiectului Traista cu
sănătate. Astfel ei au fost măsurați, cântăriți
și, unde a fost cazul, atenționați, susținuți și
încurajați să aibă un stil de viață sănătos.
Proiectul va continua pe tot parcursul anului
școlar, fiind necesară participarea la activitățile propuse.
Activitatea s-a desfășurat în incinta
gradiniței în colaborare cu trupa de teatru
16. 11. 2018 ,,ZUM, ZUM”. Actorii au prezentat o piesă
Grădiniță prin care s-a transmis copiilor importanța
unei alimentații corecte, poziția corectă pe
care trebuie să o adopte atunci când merg,
importanța unei diete sănătoase, folosirea
medicamentelor doar la recomandarea
medicului, etc.

235
preșcolari

Vizită la Grădina 16. 11. 2018
Botanică
Grădina
Botanică,
Iași

13.
”SALATA DE FRUCTE”

Activitate
practică

Sănătate emoțională este foarte importantă
la copii. De aceea, scopul acestei vizite a fost
întărirea și dezvoltarea sănătății emoționale
la preșcolari, precum și un mod de a ne
bucura și a ne relaxa.

Cântar
Metru

235
preșcolari

115
preșcolari

Colectivul
grădiniței

Plugaru C.
Dorobăț M.
Valicu L.
Simargu L.
Darie A.
Luca E.
Durbală L.
Florescu L.

Păpuși
Scena pentru
desfășurarea
teatrului

Preșcolarii
Trupa de
teatru
Educatoare

-

Preșcolari
Părinți
Cadre
didactice

Preșcolarii au adus fructe pentru a fi
Fructe,
18. 11. 2018 observate, apoi gustate. Din ceea ce a rămas 47 preșcolari Tănăse M.
cuțitașe din
Sala de
am pregatit o salată delicioasă pe care am
Lăbonțu M. plastic, bol de
grupă
servit-o cu multă placere și entuziasm. Copiii
Sturza Ș.
plastic,
au tăiat si ei cum au putut fructele pe care
Todereanu
tocător,
le-au pus în bol.
R.
farfurii si
lingurițe
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Părinți
Studenți din
cadrul UMF
Iași

12.
„EXPOZIȚIA DE
CRIZANTEME”

Toate
cadrele
didactice

Părinți

14.
„SEMAFORUL
ALIMENTELOR
SĂNĂTOASE/NESĂNĂ
TOASE”

Activitate
practică - lipire

”TRASEUL FUMULUI
DE ȚIGARĂ ÎN
ORGANISM”

Activitate
frontală
Lectură după
imagini

15.

16.
CONCURS SPORTIV
„OLIMPIX”

Mâncare sănătoasă/nesănătoasă
19. 11. 2018 Preșcolarii grupei mici au descoperit astăzi 35 preșcolari
Grădiniță faptul că, deși unele alimente au gust foarte
bun, ele nu sunt sănătoase. Și după cum
știm, o imagine valorează cât o sută de
cuvinte. De aceea, am realizat împreună cu
preșcolarii un semafor al alimentelor
sănătoase/nesănătoase, pentru a vizualiza și
consolida mai bine importanța alimentelor
sănătoase. Pe culoarea verde a semaforului,
preșcolarii au lipit alimentele sănătoase, iar
pe culoarea roșie, alimentele care, deși au un
gust foarte bun, sunt nesănătoase. Acest
lucru, i-a făcut pe copiii să afirme: „Cartofii
prăjiți și înghețata sunt pe culoarea roșie,
deci nu sunt bune!”
Copiii au fost familiarizaţi cu efectele
20. 11. 2018 dăunătoare ale fumului de ţigară, s-a 25 preșcolari
Sala de
discutat cu copiii indicând pe planşă, traseul
grupă
aerului în organism. Pe fişa de lucru copiii au
trasat individual cu creionul traseul aerului şi
al fumului în organism. Am identificat
efectele dăunătoare ale fumului de ţigară în
organism.

Concurs în cadrul 20. 11. 2018
proiectului
Școala
educațional ce
Generală
stimulează
„George
interesul pentru Calinescu”
modele de viață
Iași
activă și
sănătoasă

Preșcolarii au participat la prima secțiune a
concursului “Întrecere cu obstacole”. Proba a 8 preșcolari
constat într-un parcurs aplicativ cu
obstacole, la care copiii și-au dovedit
agilitatea și curajul.
Mișcarea a generat bucuria copiilor și a
antrenat atât spiritul de echipă, cât și spiritul
de competiție.
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Plugaru
Cristina
&
Dorobăț
Mihaela

Imagini
Lipici
Planșă A 3

Murarașu
Claudia
&
Cârlescu
Teodora

Fişe cu traseul
fumului de
ţigară în
organism,
creioane

Ana Darie

-

Echipament
sportiv

Părinți

Școala
Generală
„George
Calinescu”
Iași
Grădinița
p.p. nr. 25
Iași

17.
”SĂNĂTATE LA
SUPERLATIV”

Activitate
demonstrativă

”TRIMISUL ZÂNEI
MĂSELUȚĂ”

Activitate
demonstrativă

18.

19.
”FRUCTELE ȘI
LEGUMELE-IZVOR DE
SĂNĂTATE!”

Joc senzorial

„CULTIVĂM ȘI
MÂNCĂM SĂNĂTOS!”

Activitate
practică

20.

Ștrumfii au avut parte de o lecție de sănătate
21. 11. 2018 la superlativ, o activitate susținută de către 28 preșcolari
Sala de
unul dintre părinții grupei. Mămica
grupă
propunătoare ocupă un post în carul DSP iași
și a dorit să transmită copiilor de la grupă o
serie de reguli de bază în ceea ce privește
igiena dar și un stil de viață sănătos.
Activitatea a presupus vizionare de filmulețe
educative și conversație pe baza acestora. La
final copiii au fost răsplătiți cu o carte de
colorat cu imagini despre corpul uman.
În ziua special dedicată sănătății, ștrumfii au
21. 11. 2018 avut parte de o altă activitate cu medicul 28 preșcolari
Sala de
stomatolog. Acesta a prezentat modalitatea
grupă
corectă de curățare și întreținere a dinților,
schimbările ce apar la vârsta de 5-6 ani și
rolul alimentației în sănătatea orală și
generală. La final copiii au primit un cadou
specific temei dezbătute.
Activitățile au avut ca scop descoperirea
22. 11. 2018 unui anumit fruct/legumă prin degustare pe
nevăzute; uneori copiii refuză să consume un 32 preșcolari
anumit aliment menționând faptul că nu le
place, deși, afirmă că nici nu au gustat
vreodată acel aliment (în cazul de față fructe și legume). De asemenea am urmărit
aprecierea gustului legumelor/fructelor și
trezirea dorinței în rândul copiilor pentru
consumul acestor alimente.
Sănătate fizică – mâncăm sănătos!
22. 11. 2018 Preșcolarii grupei Fluturașii au învățat astăzi, 35 preșcolari
Grădiniță faptul că, cele mai sănătoase și gustoase 35 părinți
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Murgu
Diana
&
Gornicioiu
Monica

Cd-uri
Cărți de
colorat

Părinți

Murgu
Diana
&
Gornicioiu
Monica

Filmulețe
educative
Periuțe de
dinți
Paste de dinți

Părinți
Medic
stomatolog

Lidia
Florescu
&
Luminița
Durbală

Fructe
Legume

Părinții
grupei

Plugaru
Cristina

Semințe
Pământ

Părinți

legume sunt acelea cultivate de bunicii lor de
la țară. De aceea, astăzi, am învățat și noi să
cultivăm ceapă, fasole și cartofi.
21.
”SĂPTĂMÂNA
FRUCTELOR ȘI
LEGUMELOR
DONATE!”

Colectare și
donare de fructe,
legume și
alimente
neperisabile

”MIȘCARE CU
PĂRINȚII NOȘTRI”

Activitate
sportivă

22.

23.
”CE ESTE ALCOOLUL ȘI
CUM NE AFECTEAZĂ?”
(BĂUTURI SĂNĂTOASE
ȘI NESĂNĂTOASE)

Activitate
individuală

„MENS SANA IN
CORPORE SANO”

Consiliere
parentală

24.

19 -23
noiembrie
2018
În toate
grupele
grădiniței

Activitate de voluntariat – copiii și părinții
celor 8 grupe au colectat și donat peste o
tonă de legume, fructe și alimente
neperisabile familiilor nevoiașe, prin
intermediul Asociației ”Glasul vieții” și a
Asociației ”Casa Share”.

&
Dorobăț
Mihaela

235
preșcolari

Preșcolarii însoțiți de părinți au participat la
26. 11. 2018 o activitate sportivă prin care au realizat 28 preșcolari
diferite jocuri de mișcare. Activitatea a fost
propusă de către unul dintre părinți, sportiv
profesionist. La final s-a discutat despre
importanța acestor activități pentru copii,
dar și câteva idei privind alimentația
sănătoasă.
Copiii
26. 11. 2018
Sala de
grupă

Copiii au avut de desenat cu creion verde
traseele dintre băuturile sănătoase şi copilul 25 preșcolari
vesel şi cu creion roşu traseele dintre
băuturile nesănătoase şi copilul trist şi
bolnav.
Întărim ideea că unele băuturi (berea, vinul)
afectează văzul, auzul şi sunt interzise
copiilor

Vizionarea materialului PPT și discuții pe
26. 11. 2018 marginea subiectului „Stil de viață sănătos”.
Sala de
Consiliere în elaborarea programului zilnic
clasă
pentru abordarea unui stil de viață sănătos
pentru întreaga familie.
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23-25 de
părinți

Pahare pentru
a planta

Legume,
fructe,
Alimente
neperisabile

Asociația
Glasul Vieții

Murgu
Diana
&
Gornicioiu
Monica

Echipament
sportiv

Părinții
grupei

Murarașu
Claudia
&
Cârlescu
Teodora

Fişă cu băuturi
sănătoase,
nesănătoase,
creioane

Părinți

Ana Darie
&
Elena Luca

Videoproiector
Laptop

Părinți

Toate
cadrele
didactice
din
grădiniță

Casa Share

Maratonist

25.
”ZUMBA ÎMPREUNĂ
CU PĂRINȚII”

Activitate
sportivă

”GRĂDINIȚA COPIILOR
SĂNĂTOȘI”

Integrare în
meniul zilnic
alimente
sănătoase

26.

27.
”MIȘCARE,
DISTRACȚIE,
SĂNĂTATE!”

Jocuri, exerciții,
gimnastica de
înviorare

”10 MINUTE DE
MIȘCARE””

Complex de
exerciții fizice

28.

Activitatea și-a propus să încurajeze atât
27. 11. 2018 părinții, cât și copiii să facă mișcare 35 preșcolari
Grădiniță împreună. Mișcarea este sursă de sănătate, 35 părinți
un mod de a petrece timpul plăcut și util cu
copilul tău, dar și de a te distra împreună cu
acesta. Activitatea de Zumba a fost
coordonată de un instructor, au participat
părinții, preșcolarii și doamnele grupei mici.
Cu toții au învățat și au apreciat rolul
mișcării.
Grădinița noastră promovează un stil de
Pe parcursul viață sănătos, drept pentru care mâncarea
întregului copiilor este realizată în bucătăria proprie,
an școlar cu alimente proaspete și urmând regulile de
bază pentru aportul caloric specific vârstei
preșcolare. De asemenea, s-a inclus în
mediul zilnic fructul obligatoriu pe care îl
servesc copiii ca și gustare între micul dejun
și prânz. Iar la micul dejun s-au inclus
cerealele integrale cu care, inițial, copiii nu
erau obișnuiți, dar în prezent, le servesc cu
plăcere.
Permanent
În sala de
grupă sau în
parcul de
joacă
Zilnic
Holul
grădiniței

Zilnic, desfășurăm activități de mișcare,
antrenante și distractive, fie în sala de grupă,
fie în curtea grădiniței, ce creează o stare de
bună dispoziție și de dinamizare a
organismului.

235
preșcolari

235
preșcolari

Tema lunii noiembrie a inițiat ideea ca
întregul personal al grădiniței (didactic și 30 persoane
nedidactic) să facă, zilnic, la întâlnirea
turelor, 10 minute de exerciții fizice, pentru
revigorarea și dinamizarea organismului.
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Plugaru
Cristina
&
Dorobăț
Mihaela

-

Preșcolari
Părinți

Cadrele
didactice
Îngrijitoare
Bucătărese
Asistente
medicale

Cereale
integrale

Firme de
distribuire a
alimentelor

Toate
cadrele
didactice

Sturza
Ștefania

Fructe

Cercuri, bănci
de gimnastică,
stegulețe,
aparate de
joacă, etc.

-

-

-

3. Rezultate înregistrate:
a. Fotografii;
b. Expoziție cu lucrările copiilor;
c. Înregistrări video;
d. Colaborări viabile cu parteneri, colaboratori, sponsori.
e. Importanța contribuției fiecăruia dintre noi la menținerea unui echilibru nutrițional, inducerea către o gândire pozitivă în ceea ce privește sănatatea;
f. Responsabilitate față de sănătatea micilor prichindei/ copii pe care trebuie să-i îndrumăm, învățăm și educăm.
g. Conștientizarea necesității implementării unui stil de viață sănătos. Pentru a crește sănătos este nevoie încă din copilărie să avem o alimentație echilibrată din punct
de vedere caloric dar și de activități fizice și sportive.
h. Implicarea activă a preșcolarilor, părinților, partenerilor și a comunității în formarea și dezvoltarea comportamentelor sănătoase la preșcolari privind alimentația și
activitatea sportivă;
i. Realizarea de activități sportive, dans cu participarea părinților;
j. Cadouri și medalii și diplome.
k. Înviorarea, încălzirea sau antrenarea de dimineaţă presupune mobilizarea tuturor segmentelor corpului, cu mişcări ample şi energice.
l. Elaborarea unui program zilnic pentru familiile preșcolarilor pentru a promova un stil de viață sănătos.
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe):
a. Informări și fotografii pe grupul de comunicare cu părinții de pe facebook
b. Diseminare în rândul colegilor din alte unităţi.
c. Afişare la panoul expoziţional a produselor activităţii, fotografii.
d. Informarea părinților şi a partenerilor de site-urile de socializare
e. http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/64594-copiii-de-la-gradinita-pp-16-au-strans-sute-de-kilograme-de-alimente-ce-vor-ajunge-la-familiilenevoiase?fbclid=IwAR28b273G3cXI4zFM_IITCq61d5sKp6eWUXbbgoUF84CyeOy_xQr_LWg9Vw
f. https://www.facebook.com/groups/298139190806940/?multi_permalinks=298351090785750&notif_id=1543169200595868&notif_t=group_activity
5. Impactul educativ:
a. Dezvoltarea fizică armonioasă, estetică și sănătoasă, prin mișcare, ca premisă pentru întărirea încrederii personale.
b. Implicarea preşcolarilor, a părinţilor şi a partenerilor în diverse activităţi de promovare a sănătății și mișcării.
c. Exersarea unui stil de viață sănătos, atât prin mișcare, cât și printr-o alimentație sănătoasă;
d. Formarea deprinderii de a efectua zilnic mișcare;
e. Conştientizarea în rândul preşcolarilor despre importanța stării de sănătate, beneficiile pe termen lung și ce ar trebui să facă fiecare pentru a avea un organism
sănătos;
f. Preşcolarii au avut posibilitatea de a afla că trebuie să consume alimente sănătoase, să evite consumul acelor alimente care le-ar putea influența negativ starea de
sănătate și cât de importantă este mișcarea pentru organism.
g. Creşterea încrederii personale prin menținerea stării de sănătate și informarea copiilor cu privire la sortimentele/produsele ce trebuie consumate frecvent;
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h. Dezvoltarea spiritului de echipă, cooperarea, concentrarea și fairplay-ul.
i. Participarea la concursul „Olimpix” a stimulat interesul preșcolarilor pentru modele de viață activă și sănătoasă.
j. Exercițiile de înviorare contribuie la ridicarea tonusului muscular și emoțional al preșcolarului. Copiii își vor forma în timp deprinderea de a exersa gimnastica de
dimineață.
k. O persoană care adoptă un stil de viață sănătos are șanse mai mari să-și găsească echilibrul sufletesc.

Data: 28. 11. 2018

Director,
Prof. Liliana Valicu

Consilier educativ,
Prof. Gornicioiu Monica
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