
 
 

1 
 

 
GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT NR. 16  IAŞI 

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

Nr. 25 din 29. 01. 2019                        

 
FISĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI  

ÎN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE” 
 
1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activitățile – Ianuarie 2018: INCLUZIUNE ȘI DREPTURILE COPIILOR 
  

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. ”Să cunoaștem 
drepturile copiilor!„ 
Drepturile copiilor 

 

Prezentare P.P.T. 
și convorbire 

14. 01. 2019 Copiii au urmărit, cu interes, imagini care 
ilustrau drepturile copilului, au pus întrebări 
și au povestit întâmplări din viața lor, apoi 
au ”citit” și identificat, pe ilustrații, 
drepturile copiilor. 

58 de 
preșcolari de 

la grupele 
”Fluturașii” 

și 
”Albinuțele” 

Plugaru 
Cristina 

&  
Valicu Liliana  

 

Proiector, 
ecran, film 

didactic, 
imagini 

- 

2. ”Eminescu, poetul 
nostru național” 

Dreptul la cultură 
 

Prezentare 
P.P.T., 

convorbire, 
audiție versuri 

 

15. 01. 2019 Copiii au vizionat imagini cu biografia lui 
Eminescu, au ascultat explicațiile și 
fragmente de versuri scrise de marele poet.  

26 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 
Lavinia 

Calculator, 
televizor, 
imagini 

TV LIFE 
Iași 

3. Vizită la „Bojdeuca lui 
I. Creangă” 

Dreptul la cultură 
 
 

Observare 15.01.2019 Copiii au fost în vizită la „Bojdeuca lui Ion 
Creangă.” Ei au aflat că scriitorul a trăit în 
această casă în ultimile două decenii ale 
vieții, unde a scris întreaga sa operă. Aici 
preșcolarii au văzut că sunt prezente toate 

25 preșcolari Darie Ana 
& 

Luca Elena 

Microbuz - 
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elementele ce apar în cadrul „Amintirilor din 
copilărie.” Micii Printii au ramas 
impresionatii de tot ce-au vazut, astfel li s-a 
oferit dreptul la cultură și cunoașterea 
personalităților neamului românesc.  

4. Dreptul și îndatorirea 
de a folosi timpul liber 

într-un mod benefic 

Discuții 
Expoziție 
Fotografii 

15. 01. 2019 Activitatea a avut drept scop informarea și 
conștientizarea de a nu folosi în mod greșit 
timpul liber; deși suntem mici învățăm că nu 
este bine pentru sănătate să folosim 
telefonul sau alte obiecte moderne de 
tehnologie în mod excesiv. Indicat ar fi ca 
fiecare copil să desfășoare activități utile 
împreună cu părinții cum ar fi: oferim ajutor 
la treburi casnice și gospodărești; ieșim să ne 
distrăm în mijlocul naturii.  
 

30 preșcolari Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

Imagini 
reprezentative 

Filmulețe 

-  

5. ,,De-a doctorul” 
Dreptul la sănătate 

 

Joc de rol 
 

16. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

 
 

Copiii grupei știu că sănătatea este foarte 
prețioasa, de aceea ei doresc ca si păpușile 
lor să fie sanătoase. ,,Medicul” le recomandă 
,,părinților” să le dea ceai cu lămâie și supe 
calde. 
 

5 preșcolari Lăbonțu 
Maria 

& 
Tănase 

Mădălina 

Costum de 
doctor 

Trusă medicală 

- 
 
 
 

7. ”Omul nostru de 
zăpadă” 

Dreptul la joacă 
 

Activitate 
outdoor 

Confecționarea 
unui om de 

zăpadă, jocuri în 
zăpadă 

 

17. 01. 2019 ”Albinuțele”  grupei mari au construit un 
frumos om de zăpadă, apoi, într-o atmosferă 
de veselie generală, s-au jucat cu bulgări și 
au făcut ”îngerași” în zăpadă. 

27 preșcolari Simargu 
Lavinia 

Zăpadă, oală, 
fular, cărbuni, 

morcov 

Părinți 

8. ”Cartea Sănătății” 
Dreptul la o 

alimentație sănătoasă 

Activitate 
practică de lipire 

și asamblare 

17. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii au identificat alimentele 
sănătoase din piramida alimentelor. Apoi au 
lipit și asamblat cartea. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 
Murarașu 

Planșă cu 
piramida 

alimentelor 
Hârtie colorată  

- 
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Claudia 
Mihaela 

Imagini cu 
alimente 

 Lipici  
Sfoară 

9. ”Povestea Prințesei 
Mofturina” 
 Dreptul la o 

alimentație sănătoasă 

Povestirea 
educatoarei 

17. 01. 2019 
 Sala de 

grupă 

Preșcolarii au ascultat povestea unei 
prințese mofturoase la mâncare. Ei și-au 
însușit cunoștințele privind regulile unei 
alimentații sănătoase 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

Murarașu 
Claudia  

 

Imagini cu 
personajele 
din poveste 

- 

10. ”Dreptul la educație”  Lecturi, povești 
Dezbatere 
Convorbire 

17. 01. 2019 Încă din copilărie ni se întipăresc anumite 
valori și este bine ca fiecare copil să afle că 
are dreptul la educație indiferent din ce 
mediu provine. În acest sens am discutat cu 
copiii de la grupă despre cât de important 
este ca fiecare copil să urmeze o școală 
(grădiniță). În România este respectat acest 
drept, copiii având acces gratuit și liber la 
procesul de învățământ. 
 

32 preșcolari Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

Ilustrații 
semnificative 

Cărți cu 
povești 

-  

11. Activitate de creație și 
distracție 

„Cel mai frumos om 
de zăpadă” 

Dreptul la joacă în aer 
liber 

 
 
 
 

Concurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.01.2019 
Curtea 

grădiniței 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A fost o mare distracție în curtea grădiniței. 
Preșcolarii au așteptat cu nerăbdare să vadă 
cine construiește cel mai frumos om de 
zăpadă. A fost o întrecere de creație, cu 
multă distracție. Copiii s-au adunat în curtea 
grădiniței. Pentru că nu sunt reguli când e 
vorba de distracție, unii s-au rostogolit, au 
sărit, au alergat, s-au bătut cu bulgări de 
zăpadă. Ei s-au jucat, s-au bucurat de jocurile 
prin zăpadă, de bulgări de omăt și de omul 
de zăpadă construit. 
 

75 preșcolari 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luca Elena 
& 

Sturza 
Ștefania 

& 
Durbală 
Luminița 

 
 
 

 

Cărbuni, 
morcov, ardei, 
căciula, fular 

 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ”Casa familiei mele” 
Dreptul la un cămin 

Activitate 
practică de lipire 

și asamblare 

18. 01. 2019 
 Sala de 
grupă 

Copiii au adus de acasă fotografii cu familia 
și au vorbit colegilor despre familia lor. 
Aceștia au lipit fotografiile într-o casă. 

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

& 

Fotografii cu 
familia 
 Hârtie 

- 
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Murarașu 
Claudia  

colorată 
Lipici 

13. ”Cum să ne îngrijim de 
igiena și sănătatea 

noastră” 

Dezbateri 
Activitate  

demonstrativă 

18. 01. 2019 În cadrul acestor activități am discutat 
despre importanța păstrării stării de 
sănătate. Formarea deprinderii de a ne spăla 
pe mâini înainte/după masă sau după 
folosirea toaletei. Spălatul pe mâini oferă 
ocazia de a formula mici probleme: 
număratul balonașelor de săpun, unde 
merge apa ce curge la robinet, etc. De 
asemenea am explicat și exersat împreună 
cu dna. asistentă din grădiniță despre 
folosirea corectă a periuței de dinți și 
modalitățile corecte de periaj.  
 

30 preșcolari Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

Materiale de 
igienă 

personală 

Asistenta 
grădinițe

i 

14. ”Căsuța” 
Dreptul de a avea o 

casă 

Joc de construcții 
 

21. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

Copiii construiesc o casă, având curte si 
copăcei. Ei stiu că unii copii sunt necăjiți și nu 
au unde locui. 
 

23 preșcolari Lăbonțu M.  
Tănase M.  

Lego - 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ricky, iepurașul cu o 
ureche lăsată!” 

Incluziunea copiilor cu 
cerințe educative 

speciale 

Povestire  
Convorbire  

21. 01. 2019 Povestea expusă prezintă întâmplări din 
viața unui iepuraș care avea o urechiușă 
lăsată. La final acesta este inclus în grupul 
iepurașilor fiind considerat un iepuraș 
normal. Pe baza discuțiilor avute în urma 
poveștii, preșcolarii au identificat mai multe 
tipuri de copii cu nevoi speciale, cu care au 
încercat să empatizeze și să le ofere un 
sprijin în integrarea lor în societate sau 
cărora au incercat să le găsească calități mai 
presus de deficiența avută.  
 

29 preșcolari Murgu Diana 
& 

Gornicioiu 
Monica 

Cartea cu 
povestea 

Imagini/filmul
ețe cu copii cu 

cerințe 
speciale 

- 

16. 
 
 

”Certificatul de 
naștere” 

Dreptul la nume și 

Observare  21. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii au avut în mână copie după 
certificatul de naștere și au identificat cu 
ajutorul educatoarelor datele din document.  

28 preșcolari Cârlescu 
Teodora 

Murarașu 

Copii după 
certificatele de 

naștere 

- 
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naționalitate Claudia  

17. Incluziunea copiilor cu 
deficiențe  

 
Dreptul lor la 

educație, joacă și 
prieteni 

 

Activități 
desfășurate în 

grădiniță 

21.01.2019 
 

Pentru unele persoane ,,speciale” viața este 
puțin mai dificilă. Copiii, împreună cu 
doamnele educatoare,  sunt alături de colega 
lor oferindu-i tot sprijinul, ajutorul, atenția și 
răbdarea lor, ajutând-o la îndeplinirea 
tuturor  sarcinilor, integrând-o în toate 
activitățile  desfășurate la grupă.   
 

25 preșcolari Sturza 
Ștefania 

& 
Todereanu 

Raluca 

Instrument 
muzical, 

materiale 
didactice 
necesare 

desfășurarii 
activităților 

-  

18. ”Sunt copil și am 
drepturi” 

Convorbire 21. 01. 2019 În evoluția societății s-a ajuns într-un punct 
în care decidenții politici, oamenii de știință, 
soietatea au convenit că e necesar 
legiferarea unor situații/stări prin care  
ființei umane - în cazul de față, copilului - să i 
se asigure neabătut  drepturi fundamentale 
indispensabile dezvoltării normale ca individ. 
Astfel  societatea trebuie să asigure anumite 
servicii care duc la respectarea Legii 
Drepturilor omului cum ar fi: dreptul la 
educație, la cultură, la sănătate, alegerea 
cultului religios, etc. În acest sens am 
explicat copiilor ce conțin aceste drepturi pe 
care le au și cum ar trebui să beneficieze 
fiecare dintre ei de ele.  
 

30 preșcolari  Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

Imagini ce 
ilustrează 
drepturile 

copiilor 

-  

19. ”Animalele acvatice” 
Dreptul la educație 

 

Lectură după 
imagini,  

activitate 
matematică și de 
limbaj, activitate 

practică și 
artistico-plastică 

21-23 
ianuarie 

2019 

Prin lecturi după imagini, ”citire” a cărților, 
albumelor, convorbiri, vizionare de filme și 
softuri didactice, jocuri distractive, copiii au 
învățat lucruri noi, inedite, despre 
viețuitoarele care trăiesc în apele planetei 
Pământ. Au desenat, au colorat, decupat și 
confecționat un poster uriaș pe peretele 
clasei cu viețuitoare subacvatice.  

25 preșcolari Valicu Liliana  
 

Imagini, cărți, 
albume, 
cartoane 
colorate, 
acuarele, 
pensule, 
foarfece, 

carioca, pânză 

Părinți 
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20. ”Cum mă văd eu?” 
Dreptul la a-și 

cunoaște propria 
identitate/personalita

te 

Convorbire / 
autoportret 

22. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

Preșcolarii au fost antrenați într-o discuție 
privind propria persoană și modul în care se 
percepe fiecare sau este perceput de către 
ceilalți colegi. Ca urmare a discuției avute s-a 
concluzinat faptul că fiecare are dreptul să 
fie el/ea însuși/însăși, încercând să respecte 
și părerile celorlalți. Apoi fiecare copil și-a 
realizat autorportretul.  
 

29 preșcolari Murgu D.  
Gornicioiu 

M.  

Hârtie 
Culori  

-  

21.  ”Copiii fericiți-copiii 
triști” 

Drepturile copiilor 
 
 
 

Joc didactic 
 
 
 

23. 01. 2019 
Sala de 
grupă 

Recunoașterea și denumirea situației 
copilului din imagine,respectiv, copil fericit 
sau copil trist, prin așezarea pe scăunelul 
pozitiv sau negativ, enunțarea dreptului 
copilului care a fost respectat sau încălcat în 
situația prezentată în imagine. 
 

16 preșcolari Lăbonțu 
Maria 

& 
Tănase 

Mădălina 

Imagini 
reprezentative 

- 

22.  ”24 Ianuarie-ziua Micii 
Uniri” 

Dreptul la cultură și 
istorie 

 

Vizionare film, 
lectură după 

imagini, 
activitate 

practică, dans 

23. 01. 2019 Copiii au vizionat imagini cu evenimentul 
Micii Uniri de acum 160 de ani, au aflat 
informații despre domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, au identificat pe harta țării Principatele 
Române, au ascultat și dansat Hora Unirii, 
apoi au confecționat stegulețe tricolore. 

24 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 
Lavinia 

Televizor, 
calculator, 

harta 
României, 

steag tricolor, 
carioca, hârtie, 

bețișoare 

- 

23.  ”Suflă-ți nasul, Lup 
Hain!” 

Dreptul la sănătate 

Povestire 
Joc de rol  

23. 01. 2019 Dreptul la sănătate l-am subliniat cu ajutorul 
poveștii Cei trei purceluși, dar o variantă 
modificată în care lupul nu dorește să-i 
mănânce pe purceluși ci doar își dorește un 
șervețel de la ei pentru a-și șterge nasul, 
fiind răcit. Am insistat pe conștientizarea 
regulilor de igienă în cazul unei răceli, astfel 
încât să grăbim procesul de vindecare, dar și 
să-i protejăm pe ceilalți colegi.   
 
 

29 preșcolari Murgu D.  
Gornicioiu 

M. 

Cartea cu 
povestea 
Pachet de 
șervețele 

- 
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24.  „Drepturile copiilor în 
imagini” 

Colorare 
Expoziție cu 

lucrări 

23. 01. 2019 
Grădiniță 

Pentru ca preșcolarii să înțeleagă mai bine 
Drepturile Copiilor, am realizat o mică 
expoziție cu lucrările lor, colorate împreună 
cu părinții. Fiecare preșcolar a primit de 
colorat un drept al copilului, pe care l-am 
discutat în sala de grupă, dar și acasă cu 
părinții. Toate desenele au fost afișate, 
realizând astfel o expoziție de lucrări, din 
care Fluturașii învață și astăzi. Zilnic, aceștia 
se uită la fișa lor și spun ce drept au colorat. 
 

35 preșcolari Dorobăț 
Mihaela 

& 
Plugaru 
Cristina 

Fișe de lucru 
cu Drepturile 

Copiilor 

Părinți 

25.  ,,Hai să dăm mână cu 
mână!” 

Drepturile copiilor la 
cunoașterea culturii și 

istoriei țării 

Activități 
desfășurate în 
sala de grupă 

23.01.2019 Istoria țării trebuie cunoscută de către copii 
încă de la vârste fragede. Copii au aflat 
cunoștințe despre Mica Unire de la 1859. 
Apoi au colorat imagini, dându-și silința să 
fie cât mai reușite, au învățat ”Hora Unirii”, 
după care au cântat și dansat.  
 

26 preșcolari Sturza 
Ștefania 

& 
 Todereanu 

Raluca 

Calculator, fișe 
de lucru, 
steaguri, 

culori, carioci 

-  

26.  ”Vizităm casa 
domnitorului Cuza” 
Dreptul la cultură 

Vizită la Muzeul 
Unirii 

24. 01. 2019 17 copii, însoțiți de părinții lor, au vizitat 
Muzeul Unirii, completându-și cunoștințele 
despre Mica Unire și domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, admirând obiectele ce-au 
aparținut, cu mulți ani în urmă, familiei Cuza. 
 

17 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 
Lavinia 

- Părinți 
Muzeul 
Unirii 

27.  ”Participăm la Ziua 
Unirii” 

Dreptul la viața 
comunității 

 

Participare la 
festivitatea 

sărbătoririi Zilei 
Unirii, 

dans ”Hora 
Unirii”, 

vizionarea 
paradei militare 

 
 

24. 01. 2019 În Piața Unirii, alături de ieșenii care-au ieșit 
să sărbătorească marele eveniment, copiii 
grupei mari au participat la festivități, au 
dansat Hora Unirii, au vizionat parada 
militară și-au mâncat plăcinte oferite de 
Primăria Iași. 

17 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 
Lavinia 

Stegulețe 
tricolore 
Cocarde 
tricolore 

Părinți 
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28.  ”Copii iubiți și 
protejați” 

Dreptul la dragoste și 
protecție 

 
 

Confecționare 
poster 

28. 01. 2019 Copiii au confecționat un poster, cu ajutorul 
imaginilor și desenelor, pentru a ilustra 
dreptul copiilor de a fi protejați și iubiți. 

26 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 
Lavinia 

Carton, 
imagini cu 

părinți și copii, 
foarfece, lipici, 

carioca 
 

- 

29.  „Drepturile prin ochi 
de copil” 

Concurs de 
postere 

28. 01. 2019 
Grădiniță 

Fiecare grupă din grădiniță a extras un bilețel 
(pe care erau notate Drepturile Copiilor) care 
a reprezentat sarcină de lucru. Astfel, grupa 
Fluturașilor a realizat un poster cu Dreptul 
de a nu fi discriminat. Preșcolarii au învățat 
că toți copiii din întreaga lume sunt la fel de 
importanți chiar dacă un copil este de 
naționalitate chinez, indian, american etc. și 
au realizat un colaj, lipind in jurul globului 
pământesc, copii din întreaga lume. De 
asemenea, au fost realizate postere cu : 
dreptul la sănătate, dreptul la dragoste și 
protecție, dreptul la educație, dreptul la un 
cămin, dreptul la o alimentație sănătoasă, 
dreptul la relaxare și activități recreative, 
dreptul la  familie, dreptul la un mediu curat. 
  

215 
preșcolari 

Toate 
cadrele 

didactice din 
grădiniță 

 

Postere cu 
Drepturile 

Copiilor 
Coală de hârtie 

Poze 
Imagini  

- 

30.  „Fiecare copil are 
dreptul la o familie” 

Prezentarea 
familiei mele și 
realizare poster 

28. 01. 2019 
Grădiniță 

Preșcolarii grupei mici și-au prezentat 
membrii familiei lor. Parteneri în această 
activitate au fost părinții care ne-au ajutat cu 
poze. După prezentare, copiii au lipit pozele, 
realizând astfel un poster și au evidențiat 
dreptul de a avea familie.  
 

35 preșcolari Plugaru 
Cristina 

& 
Dorobăț 
Mihaela 

 

Poze cu familia 
Lipici 

Coală de hârtie 

Părinți 

31.  Drepturile copiilor la 
un mediu curat 

Activități 
desfășurate in 
sala de grupa 

28.01.2019  În cadrul acestei teme copiii au aflat 
informații despre Drepturile copiilor. Unul 
din drepturile copiilor ce a fost ilustrat de ei  
a fost ,,Dreptul la un mediu curat”. Copiii, 

18 preșcolari Sturza 
Stefania 

Todereanu 
Raluca 

Acuarele, 
lipici, culori, 

coală de hârtie  

-  
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sub îndrumarea doamnei educatoare, au 
pictat, au decupat și au lipit elemente 
specifice acestei teme. 
 

32.  ”Dreptul la o familie” Jocuri 
 

28. 01. 2019 Activitățile au avut ca scop buna dispoziție și 
descoperirea apartenenței la o familie. m 
desfășurat împreună cu copiii și părinții o 
serie de jocuri și întreceri sportive cum ar fi: 
săritura peste obstacole, jocuri cu cercuri, 
transportă bila, am sărit coarda; la final  
părinții legați la ochi cu o eșarfă au trebuit să 
scrie pe flipchard răspunsul unor întrebări, 
contra cronometru iar copiii au desenat un 
desen la liberă alegere.  
 

30 preșcolari  Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

Obstacole 
Cercuri 
Coardă 
Eșarfă 
Hârtie 
culori 

Părinții 
grupei 

33.  ”Preocuparea pentru 
un mediu curat și 

sănătos” 
Dreptul la un mediu 

sănătos 

Colectare deșeuri 29. 01.2019 Activitățile au avut ca scop conștientizarea și 
responsabilizarea copiilor față de natură și 
de mediul înconjurător. În cadrul acestor 
activități am prezentat copiilor  informații 
despre riscurile ce pot apărea dacă nu 
protejăm natura și am vizionat un filmuleț 
PPT despre dezastrele la care este supusă 
Planeta Pământ. 
 

30 preșcolari  Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 

PPT -  

34.  ”Dinți sănătoși, copii 
sănătoși!” 

Dreptul la sănătate 
 

Vizionare film, 
exersare spălat 

pe dinți 

29. 01. 2019 Copiii au vizionat un film didactic despre 
apariția dentiției la copii, despre alcătuirea 
dintelui, despre carie, despre regulile de 
igienă ce trebuie respectate, pentru a avea o 
dantură sănătoasă. Copiii au exersat 
spălarea corectă pe dinți. 

 

240 
preșcolari 

Toate 
cadrele 

didactice ale 
grădiniței 

Proiector, 
ecran, periuțe, 
pastă de dinți 

Medic 
stomatol
og de la 

Sc. Gimn. 
”Alex. 

Cel Bun” 

35.  ”Ce știm despre 
toamnă și despre 

iarnă?” 

Concurs între 
copii și părinți 

30. 01. 2019 Într-o atmosferă deconectantă și veselă, 
echipa copiilor a concurat împotriva echipei 
părinților, evaluîndu-se, prin întrebări, 

29 preșcolari Valicu Liliana 
& 

Simargu 

Imagini, fructe, 
legume, 

murături, 

Părinți 
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Dreptul la o familie 
 

jocuri, desene, degustări de fructe, legume și 
preparate din legume, cunoștințe despre 
cele două anotimpuri: toamna și iarna.  

Lavinia zacuscă, 
abțibilduri, 

diplome 
 

36.  ”Moment de alintat!” 
Dreptul la iubire 

Joc emoțional Ianuarie 
2019 

Sala de 
grupă 

Plecând de la nevoia fiecărui preșcolar de a fi 
iubit, am inițiat un joc care se desfășoară 
zilnic la grupă, prin care preșcolarii vin la 
educatoare și sunt alintați sau gâdilați sau 
îmbrățisați. Uneori ei între ei realizează acest 
joc emoțional. Astfel s-a ilustrat dreptul la 
iubire.  
 

29 preșcolari Murgu D.  
Gornicioiu 

M. 

- - 

37.  ”Dreptul la îngrijire 
specială adaptată 

nevoilor copiilor cu 
C.E.S.” 

Vizită 
 Jocuri 

Ianuarie 
2019 

Activitățile au avut ca scop conștientizarea 
faptului că toți copiii sunt  egali și trebuie să 
aibă acces la toate drepturile prevăzute de 
lege. După unele discuții avute împreună cu 
copiii în clasă am hotărât să mergem în vizită 
la Centrul Fundației Star of Hope. Acolo am 
desfășurat o serie de activități în echipă; am 
colorat, am lipit inimioare pe postere, am 
selectat jucării pe culori, dimensiuni și 
forme, am inițiat și jucat jocuri distractive. 
De asemenea copiii grupei Florile au oferit 
copiilor din cadrul Fundației câte un pachet 
cu dulciuri. Prin derularea unor astfel de 
activități pot fi scoase  în evidență 
solidaritatea, înțelegerea nevoilor semenilor 
cu C.E.S. și acordarea de sprijin, afecțiune 
copiilor ce necesită acest lucru. 
 

16 preșcolari  Luminița 
Durbală 

& 
Lidia 

Florescu 
 
 

Materiale 
necesare 

desfășurării 
activităților de 

lipire, 
colorare, 

sortare etc.  

Prof. 
Gabriela 
Avizităițe

i 
 

copiii 
cu C.E.S. 

 
Fundația 

star of 
Hope 

38.  ”Joc și relaxare în 
grupa mea” 

Jocuri Ianuarie 
2019 

Împreună cu copiii desfășurăm zilnic o serie 
de activități recreative în sala de grupă cum 
ar fi: ”ursulețul doarme”, jocuri cu cercuri, cu 
mingea, întreceri sportive.  

30 preșcolari  Durbală L.  
& 

Florescu L.  
 

Materiale 
necesare 

desfășurării 
jocurilor 

-  
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3. Rezultate înregistrate: 
a. Fotografii 
b. Postere 
c. Expoziție cu lucrările copiilor 
d. Înregistrări video 
e. Colaborări viabile cu parteneri, colaboratori, sponsori 
f. Oameni de zăpadă 
g. Cunoașterea scriitorului Ion Creangă prin vizita la Bojdeucă 
h. Implicarea activă a preșcolarilor, părinților 
 
 
4. Modalități de promovare în comunitate (link-uri și alte evidențe): 
a. http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/65246-copiii-de-la-gradinita-pp-16-au-invatat-versuri-scrise-de-mihai 
eminescu?fbclid=IwAR3J6BJVHQ1_YIoIoVdrQRjAElqFeZRjUCkYpT__xxXV_5e9SiMtlF8RIIQ  
b. https://www.bzi.ro/redescoperim-copilaria-prin-drepturile-copilului-foto-681278?fbclid=IwAR3STck-ofQ2uMt5Or1Qc_39ZiMe-2qdc1tRMDAjwDwgmBdc-
o_YOr8VEhM  
c. https://www.facebook.com/groups/1390317904609111/  
d. https://www.facebook.com/groups/GrupaAlbinutelorIasi/  
e. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1968965629839705&set=pcb.2329917463897537&type=3&theater&ifg=1 
f. https://www.facebook.com/liliana.valicu  
g. Proiect EMOTIONANT la o gradinita din Iasi. Micutii au "Redescoperit copilaria prin Drepturile Omului" - FOTO  
h. Diseminare în rândul colegilor din alte unităţi.  
i. Afişare la panoul expoziţional a produselor activităţii, fotografii. 
j. Grupuri de socializare specific fiecărei grupe. 
 
 

5. Impactul educativ: 
a. Înțelegerea și exersarea de către copii a drepturilor copiilor. 
b. Cunoașterea culturii poporului român și a evenimentelor istorice naționale. 
c. Manifestarea creativității și imaginației copiilor preșcolari. 
d. Dezvoltarea spiritului de echipa. 
e. Îmbogațirea cunoștințelor copiilor despre viața și activitatea marelui scriitor I. Creangă.  
 f. Integrarea copiilor în viața socială, folosirea timpului liber cât mai plăcut și util, contribuind la formarea personalității copiilor. 
g. Conștientizarea în rândul preșcolarilor despre importanța Drepturilor Copiilor. 
h. Formarea deprinderii de a respecta Drepturile Copiilor. 

http://www.iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/65246-copiii-de-la-gradinita-pp-16-au-invatat-versuri-scrise-de-mihai
https://www.bzi.ro/redescoperim-copilaria-prin-drepturile-copilului-foto-681278?fbclid=IwAR3STck-ofQ2uMt5Or1Qc_39ZiMe-2qdc1tRMDAjwDwgmBdc-o_YOr8VEhM
https://www.bzi.ro/redescoperim-copilaria-prin-drepturile-copilului-foto-681278?fbclid=IwAR3STck-ofQ2uMt5Or1Qc_39ZiMe-2qdc1tRMDAjwDwgmBdc-o_YOr8VEhM
https://www.facebook.com/groups/1390317904609111/
https://www.facebook.com/groups/GrupaAlbinutelorIasi/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1968965629839705&set=pcb.2329917463897537&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/liliana.valicu
https://www.bzi.ro/proiect-emotionant-la-o-gradinita-din-iasi-micutii-au-redescoperit-copilaria-prin-drepturile-omului-foto-681345
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i.  Colaborare, coeziunea  grupului,  relaționare. 
j. Educarea  responsabilității și cultivarea respectului pentru natură,  pentru păstrarea unui mediu curat și nepoluat. 
k. Dezvoltarea empatiei, a dorinței de a veni în ajutor persoanelor care se află în dificultate; 
l.Plăcerea și bucuria de a se juca,  a face mișcare, pentru păstrarea unui corp frumos  și sănătos. 
 
 
Nota bene! La fișa prezentă este anexat CD-ul cu imagini/filme de la activitățile realizate.  
 
 
Data: 29. 01. 2019 
 

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

 


