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Ziua/Data Denumirea 
activitatii 

Obiectivele activitatii Tipul de activitate  Participanți responsabili observatii 

         
LUNI 
21.11.2016) 
orele 8-10 

,,Sport si sănătate” 
-Ştafetă şi jocuri 
sportive 
 

formarea şi cultivarea interesului pt.a-şi 
păstra sănătatea prin sport;cunoaşterea 
organismului uman şi a funcţiilor 
vitale,precum şi a unor norme de 
comportament pt.asigurarea echilibrului 
dintre sănătatea individuală şi colectivă 
 

activitate de educaţie 
pentru sănătate şi stil de 
viaţă sănătos 

 preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela  
 învăţătoare 

LUNI 
(21.11.2016 
orele 10-12 

Audiţie  ,,Poveşti"  formarea şi dezvoltarea interesului de a 
audia poveşti,formarea şi dezvoltarea 
imaginaţiei 

Cultural artistic  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela  
 învăţătoare 

MARTI 
(22.11.2016
) ORELE 8-
11 

,,Omul sfinteşte 
locul!” O        scoala 
mai curata 

   formarea şi cultivarea interesului pentru 
înfrumusetarea zonei; 
  formarea unei atitudini ecologice 
responsabile prin exersarea unor 
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 
mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 
   înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, 
schimbări şi transformări din mediul 
înconju-rător; 
 

educaţie ecologică  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela   
învăţătoare 

MARTI 
(22.11.2016
) orele 11-
13 

Desen :,,Şi copacii 
plâng câteodată!"  

   formarea şi dezvoltarea deprinderilor 
de a picta ,de a colora,dezvoltarea 
priceperilor şi deprinderilor pt.frumos 
 

ed.estetică  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela  
 învăţătoare 



MIERCURI 
(23.11.2016
) orele 8-10 

,,În paşi de dans"                                    formarea şi cultivarea interesului 
pentru problematica sănătăţii 
    formarea şi consolidarea deprinderilor 
de igienă, de odihnă şi recreere; 
 

Cultural artistic  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela  
 învăţătoare 

MIERCURI 
(23.11.2016
) orele 10-
12 

,,Audiţie:Jocuri 
distractive" 

     dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
   dezvoltarea capacităţii de a se exprima 

prin diferite forme de comunicare;                            

Cultural artistică  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela   
învăţătoare 

JOI 
(24.11.2016
) ORELE 8-
12 

,,Să fim mai buni,să 
fim mai darnici" 
 

formarea şi educarea spiritului de 
intrajutorare la vârste mici,educarea 
dragostei şi admiraţiei pentru 
semeni,educarea simţului civic şi 
moral,crearea unor momente de bucurie 
în viaţa celor care primesc dar  şi a celor 
care dăruiesc. 

educaţie pt.cetăţenie 
democratică şi pt. 
promovarea valorilor 
umane 

 preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela  învăţătoare 

VINERI 
(25.11.2016
)  orele 8-12 

VIZITA LA 
MANASTIREA SI 
CASTELUL 
MICLAUSENI 

     dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
   dezvoltarea capacităţii de a se exprima 
prin diferite forme de comunicare;                            
adaptarea unei atitudini pozitive în 
dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur;  
 

ed.cultural artistică  preşcolarii şi 
şcolarii   

educatoare Cichi Mihaela   
învăţătoare 
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