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PROGRAMUL ZILNIC 

An şcolar 2018-2019 
 

Repere 
orare 

Tipuri de 
activităţi 

Domenii de 
activitate 

Categoria de 
activitate 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

8,00 – 8,30 

9,00 – 11,00 

11,00 –13,30 

16,00 –17,30  

17,30 –18,00 

ALA (activităţi liber alese) – se desfăşoară în centre de activitate pe tot parcursul zilei 

Jocuri şi activităţi liber-alese ; Joc liber/Jocuri pe centre de interes  (jocuri de mișcare, jocuri distractive, concursuri, spectacole de 

teatru, audiții literare/muzicale, activități în aer liber, vizite etc.) 

 
 
9,00 -11,00 

 
 
 
 
 
16,00-17,30 

ADE 
(activităţi 
pe 
domenii 
experenţi

ale) 

DLC 
(domeniul 
limbă şi 

comunicare) 

Educarea 
limbajului 

 
 

 Micul Prinț 
Piticoții 
Năzdrăvanii 
Ștrumfii  
Buburuzele   
 

Florile 
Fluturașii  
Albinuțele  
 
 

 
 

Albinuțele  
Ștrumfii  
Buburuzele  
 
 

DŞ 
(domeniul 

ştiinţă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cunoaşterea  
mediului 

Micul Prinț 
Florile 
Fluturașii  
Năzdrăvanii  
Piticoții 
Albinuțele 
Ștrumfii 
Buburuzele 

 

Matematică

 

 Florile 
Fluturașii    
Albinuțele 
Ștrumfii 
 
 

Micul Prinț 
Piticoții  
Năzdrăvanii  
Ștrumfii  
Buburuzele  
 

Albinuțele 
Ștrumfii  
Buburuzele  

 

DOS 
(domeniul om 
şi societate) 

Educaţie pentru 
societate 

Activitate practică 
şi elemente de 

activitate casnică 

  

Albinuțele  
 
 

Fluturașii  
Micul Prinț 
Piticoții  
Năzdrăvanii  
Ștrumfii  
Buburuzele  
 

Florile  
Albinuțele 
Ștrumfii  
Buburuzele  
 
 

DEC 
(domeniul 
estetic şi 
creativ) 

Educaţie plastică Buburuzele  Micul Prinț  
Năzdrăvanii  
Albinuțele  
  

Fluturașii  
Piticoții  
 

Florile   
 
 
 
 

Educaţie muzicală 

 

 
 

Fluturașii   
Buburuzele  
   
 
 
 

Micul Prinț 
Florile 
Ștrumfii  
 

Albinuțele  
 

Piticoții  
Năzdrăvanii  
 

DPM 
(domeniul 

psiho-motric) 

Educaţie 
fizică 

Albinuțele 
Ștrumfii 
 
 

Florile  
Piticoții  
 
 
      

Năzdrăvanii  
Buburuzele  
 

  Fluturașii 
Micul Prinț 
 
 
 

 

8,00 – 8,30 

8,30 - 9,00 

9,00 – 11,00 

11,00 –13,30 

13,30-16,00 

16,00 –17,30  

17,30 –18,00 

RUTINE, TRANZIȚII, ADP (activităţi de dezvoltare personală) – se desfăşoară pe tot parcursul zilei 
Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice), Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul / 

activitățí recuperatorii individualizate sau pe grupuri mici, Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (5-15/30 min.), Rutine şi tranziţii care să 

vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile care urmează (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi 

disciplină, deprinderi de autoservire etc.), Rutină: Gustarea (deprinderi specifice), Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea 

copiilor pentru activitățile liber-alese și, implicit, derularea jocurilor și a activităților recreative, în aer liber (deprinderi igienă 

individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi motrice, deprinderi de comunicare 

și cooperare etc.), Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice), Rutine şi tranziţii care să vizeze pregătirea copiilor pentru perioada 

de somn/relaxare, Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul, Rutină: Plecarea copiilor acasă 

(deprinderi specifice). 
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