Nr. 452 din 29.09.2020

Avizat CA 10.10.2020
PLAN ANUAL ACTIVITĂŢI EXTRACURICULARE
AN ŞCOLAR 2020-2021

OBIECTIVE



formarea personalităţii autonome şi creative;

GENERALE:



îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur, de a se implica în activităţi de marcare a unor evenimente;



stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior;



dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare;



formarea capacităţii copiilor de a se exprima artistic în public;



antrenarea copiilor în activităţi de cunoaştere a mediului natural ambiant



cultivarea stării de bine la copii.

Nr.

I.

Tipul activităţii

Denumirea activităţii

Obiective operaţionale

Perioada

EDUCATIE

Teatru

lunar

- să vizioneze spectacol online sau

PRIN CULTURĂ

-de păpuși

un spectacol

video, în interpretarea actorilor

Spectacole şi

-cu actori

teatru de păpuşi

-musical-enter-trainer

Ateliere de creație

-ateliere

profesionişti;

Locul desfăşurării
Grădiniță
Acasă
Sala de grupă/Curte

- să aplaude, să răspundă activ la

Lunar

Resurse
implicate

Evaluare

Copii,

Desen,

educatoare,

Pictură

actori

Teatru de păpuși

profesionişti

interpretat de

dialogul actori-copii, personaje –

copii

copii;

Dramatizări

-să-și dezvolte creativitatea și
aptitudinie artistice;

Grădiniță
Sala de grupă/curte

Copii,educatoare,

Expoziții, târguri

părinți, bunici,

cu lucrări

elevi,învățătoare,

realizate

parteneri
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LITERAȚIE

-club de lectură

Săptămânal

- să se familiarizeze cu cartea și să o

Cluburi de

folosească corespunzător

lectură

-să asculte și să redea texte specifice

Bibliotecă
Librării
Școli partenere

vârstei

II.

Copii,educatoare,
părinți, bunici,

Redare poezii,

elevi,învățătoare,

texte literare

parteneri

specifice vârstei

Preșcolarii de azi

„Primii paşi spre şcoală”

Pe durata

- să exploreze spaţiul scolar în care

Școală

Copii, grupe

Album foto,

– școlăreii de

La școală

întregului An

vor păşi în curând;

Liceu

mari, elevi,

pliante.

școlar

mâine

învăţătoare
educatoare,

„Prietenii cărților”

Activități lunare

La Bibliotecă

- să exploreze spațiul bibliotecii

Biblioteca Județeană/

Copiii

și/sau al librăriei;

Grădinitei,

educatoare,

Librărie

Cărți

bibliotecari
- să observe evoluția civilizației în

Muzeul Județean/

Copii,

Obiecte de cult

Muzeul Satului și

timp

Satului

educatoare,

antice, ținute

Județean, Case memoriale,

- să observe animale disparute,

muzeografi

antice, istorice.

Castele, Expoziții tematice

animale de pe alte continente,

Semestrial

La Muzeu

colectii de reptile vii;
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tradiționale

La Grădina Botanică

Școala altfel

Jibou vizită

- să observe sera cu plante exotice

Grădina botanică

Copii,

Ierbar si colectii

in comparatie cu plantele din

educatoare,

in sălile de clasa

gradina;

botaniști

-să cunoască specificul şi
importanţa activităţii botanistilor;

ECO-Grădinița

Curățare curtea

Septembrie

-să participe la activități de curățare

Curtea grădiniței

Vizite și activități

grădiniței

2020

și întreținere a spațiilor verzi din

educatoare,

Plantare de pomișori

Octombrie 2020

curtea grădiniței și cartier

părinți

fructiferi

Noiembrie 2020

Toaletare pomi și adunare

Decembrie 2020

Copii,

Întreținere curte
Realizare livadă
cu pomi fructiferi

Curtea grădiniței

Copii,

a grădiniței

educatoare,

frunze
Ianuarie 2021

Plantare Brad

-să contribuie la dezvoltarea

Curtea grădiniței

părinți

Plantare Brad

Curtea grădiniței

Copii,

Întreținere căsuțe

de grădinărit în crearea unui mediu

educatoare,

păsărele

curat și aspectuos

părinți

biodiversității din curtea grădiniței
Bucătăria păsărelelor

Februarie 2021

iarna
Pregătirea pomilor

Martie 2021

-să desfășoare activități ecologice și

primăvara

Realizarea unei

Semănare semințe

grădini de flori și

Aprilie 2021

Plantare de flori și

legume a

răsaduri

grădiniței

„Vrem un oraș curat”

Mai 2021

-să promoveze activități de

Cartier

ecologizare și protejare a mediului
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Copii,

Distribuire

educatoare,

fluturași cu

părinți

mesaje ECO

-să observe detașamentul de

Detașamentul de

Copii,

Fotografii

dușman?”

pompieri și echipamentele acestora;

Pompieri SM

educatoare,

Participare

La Detașamentul de

-să participe la activități

pompieri

concurs ISU

Pompieri

demonstrative și de prevenire a

Diplome de

incendiilor;

participare

„Focul – prieten sau

Mai 2021

- să observe avioane și

Aeropotul

Copii,

echipamentele din dotarea

internațional Satu

educatoare,

aerportului

Mare

personal aeroport

-să observe sediul poliției și

Poliția Municipiului

Copii,

Fotografii

corect”

activitatea cu echipamentele

Satu Mare

educatoare,

Pariticipare la

Poliția Satu Mare

acestora;

polițiști

concurs de profil

„Pe aripile vântului”

Mai 2021

La Aeroport

Fotografii

-să afle despre misiunea piloților și
activități acestora;
„Învățăm să circulăm

Drumeţii
III.

Parcuri, pădure

Iunie 2021

-să participe la activități de

Diplome de

circulație rutieră demonstrative;

participare

An școlar

- să aplice reguli de comportare

Parcuri din oraș,

Copii,

Lunar sau mai

civilizată;

păduri din județ

educatoare,

des dacă impune

- să observe culorile frunzelor şi

tema săptămânii

anumite caracteristici ale acestora:

propusă

formă, mărime.
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Fotografii

Vizite

Ferma animalelor

Școala altfel

- să observe animale domestice în

La fermă, gospodării

sau mai des dacă

mediul fermei;

comunitatea

impune tema

-să participe la activități practice de

locală

săptămânală

îngrijire a animalelor domestice.

Ferma animale

Copii, educatoare

- să identifice florile şi aspectele lor

În cartier

Copii, educatoare

La piață, magazin,

specifice;

Piață, Florărie,

comunitatea

florărie, cabinet

-să-și formeze comportamente

Brutărie, Cofetărie,

locală

ecologice de îngrijire mediu

Salon frumusețe,

înconjurător;

Cabinet medical,

Fotografii

Fotografii

Stomatologic
Supermarket
IV.

SERBĂRI

„Sărbătoarea recoltei” –

TEMATICE și

Culesul strugurilor

Octombrie 2020

- să desfășoare activități de toamnă

Curtea grădiniței

Copii,

Poze

specifice zonei;

Sala de grupă

educatoare,

Înregistrare video

activități cu

părinți,

familia

personalul
-să aplice cunoştinţele dobândite în

Programe

”În asteptarea lui Mos

artistice

Craciun”- program artistic

contextul acestui program dedicat

de colinde

sărbătorilor de iarnă.

„E ziua mamei mele

Decembrie 2020

Martie 2021

- să-şi exprime dragostea pentru

Sala de grupă

gradinitei.

Poze
Înregistrare video

Sala grupă

Copii,

Înregistrare

dragi !“- program artistic

mama prin recitarea unor versuri

educatoare,

video,

dedicat zilei de 8 MARTIE

accesibile;

părinţi

Fotografii
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„Porți deschise”

Mai 2021

- să desfășoare activități de

Toată grădinița,

Copii,

Fotografii, Cartea

promovare a exemplelor pozitive de

educatoare,

de onoare,

bună practică din grădiniță și de

părinţi.

Mesaje de la

familiarizare a comunității cu

vizitatori

activitatea specifică din grădiniță

Activități
demonstrative

„Ziua Familiei”

Mai 2021

- să desfășoare jocuri și competiții

Curtea grădiniței

Copii,

Înregistrare

sportive împreună cu familia

educatoare,

video, foto

petrecând un timp de calitate alături

părinţi.

Concursuri

de ei la grădiniță
-să se implice activ şi afectiv în

Sala de grupă, Curtea

Copii,

Înregistrare

Serbări de sfârşit de an

interpretarea rolurilor din cadrul

grădiniței,

educatoare,

video, foto

şcolar

programului pregătit;

părinţi.

Diplome, premii

,,La revedere grădiniţă”

Iunie 2021

- să înveţe să dăruiască şi să trăiască

Grădiniță, camine,

Copii,

Înregistrări foto,

INCLUZIVA

cu bucurie aceste momente în care

centre de zi, de

educatoare,

cadouri, premii

DEZVOLTARE

pot ajuta alţi copii;

bătrâni, case de tip

părinţi, voluntari

Expoziţii cu

EDUCATIE
V.

Diplome, premii

„Copil ca mine ești și tu!”

lunar

ABILITATIL

familial, familii din

lucrări ale

SOCIO-

comunități

copiilor

EMOTIONALE

„Ziua copilului – zi de

Alte activităţi

sărbătoare”

Iunie 2021

- să cunoască însemnatatea zilei

defavorizate

Copii,

program artistic

copilului, și să sărbătorească;

Grădinița

educatoare,

Înregistrare

- să desfășoare jocuri și competiții

Centre de zi pentru

parteneri

video, foto,

sportive petrecând un timp de

copii, Case de tip
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Concursuri

calitate alături de alți copii din

familia, parc

Diplome, premii

grădiniță, sau parteneri
„Ro-Mândria”

1 decembrie

- să cunoască însemnătatea acestei

Statuia lui „Mihai

„Hai să dăm mână cu

2020

zile în istoria poporului român;

Viteazu”,

Înregistrare

mână”

24 ianuarie 2021

- să danseze Hora Unirii;

Grădiniță, acasă

video, foto

„Mărțișorul”

1 martie 2021

- să cunoască semnificația, obiceiuri

Grădiniță, Case de tip

Copii, educatoare

Expoziție

și tradiții specifice mărțișorului

familial, Centre de zi

Parteneri

mărțișoare, Foto

Copii, educatoare

Program artistic

de copii sau de bătrâni
„Mănânc sănătos cresc

De câte ori se

- să-și formeze comportament

Grădiniță, Cabinete

Educatoare,

Expoziție lucrări

voinic”

impune în

alimentar corect;

medicale,

copii,

tematice,

„Sănătatea – izvor de

perioada aleasă

-să-și însușească reguli de igienă

stomatologice

Cadre medicale:

concursuri

bogății”

de educatoare

personală și comportamente

asistente, doctori,

tematice,

„Stomatologul – prietenul

sănătoase de mișcare și plimbare în

stomatologi

diplome, premii

unei gurițe fericite”

aer liber pentru un corp sănătos;

Profesori de

Fotografii

-să-și însușească reguli de igienă

sport

dentară
„Strada nu e loc de joacă”

De câte ori se

-să-și însușească reguli de educație

Grădiniță, Poliție,

Copii, educatoare

Expoziții lucrări,

„Semaforul mă ajută”

impune în

rutieră;

cartier, oraș

Polițiști

concurs tematic,

„Agentul de circulație –

perioada aleasă

-să respecte regulile de circulație

diplome, premii

prietenul meu!”

de educatoare

rutieră în orice situație

Fotografii

Grădiniţa cu program prelungit nr.9 C.U.I.: 4038920
ADRESA: Aleea Târnavei Nr.18 LOC.: Satu Mare JUD.: Satu Mare COD postal 440145
TEL./ FAX. :+40-36-180-4852
WEB: www.gradinita9-satumare.ro E-MAIL: gradinita9sm@gmail.com

„Moment poetic Mihai

15 ianuarie 2021

Eminescu”
„Creangă povestitorul

1 martie 2021

-să cunoască semaforul și semnele

Concurs de

de circulație, respectându-le

Grădiniță, Bibliotecă,

Copii,

recitare poezii,

-să recite câteva poezii/povești

Școli partenere

educatoare,

expoziție de

părinți, parteneri

lucrări tematice

accesibile preșcolarilor din opera

copiilor”

marelui poet/povestitor;

Diplome, premii
Fotografii

- să cunoască însemnătatea zilei de

Grădiniță, Muzeu,

Copii,

Vizite

Proiect cultural „Satu Mare 14 mai 2021

9 mai;

Centru de promovoare

educatoare,

Expoziții de

– pentru copii”

- să cunoască și să exploreze

a culturii și tradițiilor

părinți, parteneri

lucrări Fotografii,

orașul/județul în care locuiesc;

și turismului local și

„9 mai – Ziua Europei”

9 mai 2021

26 mai 2021

Filmări

județean;
Participare la activități

Pe durata

- să participe conștient cu interes și

Locațiile prestabilite

Copii,

Vizite

specifice Proiectelor și

întregului an

implicare activită la acțiunile

în cadrul proiectului

educatoare,

Expoziție lucrări

Programelor Educaționale

școlar conform

proiectului derulat de grupa din care

părinți, parteneri

Concursuri,

derulate de grădință și

calendarului

face parte în vederea realizării

diplome, premii,

inițiate de fiecare cadru

proiectului

obiectivelor propuse ale proiectului

Fotografii,
Filmări

didactic, ISJ sau MEC
Echipă de lucru,

Director,
SUPURAN GABRIELA

Membrii:

responsabil comisie ARDELEAN MARIA

SUTA KRISZTINA
POPESCU LIDIA
SZOKOCS ZSUZSANNA
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