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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” MEDIAȘ 
Nr. 987 din 14.10.2020 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

AN ŞCOLAR 2020-2021 
  

NR. 
CRT. 

DATA DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

OBIECTIVE RESPONSABILI EVALUARE 

1. Septembrie 
 
 
 
 

„PRIMA ZI DE 
GRĂDINIŢĂ!” 

 
 
 

 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Dumbrava 
Minunată” 
Mediaş/ 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

–Familiarizarea micilor 
preşcolari cu unitatea de 
învăţământ şi personalul 
didactic şi nedidactic. 
 
 
 
 

-Director  Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii; 
-Părinţii 
 
 

–Album cu 
poze de la 
activitatea 
desfășurată în 
grupe; 
-Înregistrări 
audio-video. 
 
 
 
 

2. Octombrie 
 
 
 
 

,,FANTEZII DE 
TOAMNĂ!” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Dumbrava 
Minunată”Mediaş/ 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Stimularea creativității 
preșcolarilor; 
-Dezvoltarea capacității 
de exprimare a 
sentimentului de 
recunoștință față de 
bogățiile toamnei prin 
cântec, joc și poezie. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii; 
-Părinții 
 
 
 

-Albume cu 
poze din cadrul 
activităţilor 
desfăşurate la 
grupă; 
-Expoziție cu 
lucrările 
copiilor; 
-Înregistrări 
audio-video. 
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3. Noiembrie ,,ZIUA ROMÂNIEI, 
 1 DECEMBRIE 1918!” 

 
 
 

Grădiniţa cu P.P.                   
,,Dumbrava 
Minunată” 
Mediaş/ 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Cultivarea dragostei faţă 
de trecutul istoric al ţării 
noastre; 
‾Cultivarea sentimentului 
de patriotism prin dans, 
cântec și poezie; 
–Dezvoltarea capacității 
copiilor de a asculta 
povestiri istorice. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii; 
-Părinții 
 
 
 
 

-Expoziţie cu 
lucrări ale 
preşcolarilor; 
-Fotografii; 
-Înregistrări  
audio-video. 
 
 
 
 

4. Decembrie „MOŞ CRĂCIUN BINE 
AI VENIT!” 

 
 
 
 

Grădiniţa cu P.P.                     
,,Dumbrava 
Minunată” 
Mediaş/ 
Sala de 
grupă/Curtea 
grădiniței/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Păstrarea identităţii, a 
valorilor culturale şi 
spirituale, a obiceiurilor 
şi tradiţiilor populare 
românești; 
-Crearea unei stări de 
bună dispoziție, relaxare 
și împlinire spirituală. 
 
 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;     
-Preşcolarii; 
-Părinţii 
 
 
 

-Întâlnire cu 
Moş Crăciun; 
-Fotografii; 
-Mediatizarea 
acțiunii la 
televiziunea 
locală; 
-Înregistrări  
audio-video. 

5. Decembrie „DATINI ŞI OBICEIURI 
ÎNCHINATE NAŞTERII 

MÂNTUITORULUI 
NOSTRU IISUS 

HRISTOS!” 

Grădiniţa cu P.P.                
,,Dumbrava 
Minunată” 
Mediaş/ 
Sala de 
grupă/Curtea 
grădiniței 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 

-Dezvoltarea capacităţii 
preşcolarilor, de a-şi 
însuşi unele noţiuni 
referitoare la tradiţiile 
legate de sărbătoarea 
Crăciunului; 
-Dezvoltarea îndemânării 
în realizarea de lucrări 
artistico-plastice și 
practice. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii;         
-Părinţii       

-Expoziţie cu 
lucrări; 
-Înregistrări 
audio- video. 
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Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

6. Ianuarie „LUCEAFĂRUL 
POEZIEI ROMÂNEŞTI!” 

Grădiniţa cu P.P. 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Să recunoască numele 
marelui poet; 
-Să cunoască/recite unele  
poezii ale poetului Mihai 
Eminescu; 
-Să redea prin desen 
imagini din poezie. 
 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii 
Grupelor mari. 

-Album cu 
lucrările 
copiilor; 
-Înregistrări 
audio-video. 

7. Ianuarie ,,FEERIE DE IARNĂ!” Grădiniţa cu P.P.  
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de 
grupă/curtea 
grădiniței 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Să exemplifice trăirile 
proprii prin activități 
artistico-plastice, practice 
și muzicale; 
-Îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
preşcolarilor cu aspecte 
specifice anotimpului 
iarna. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;     
-Preşcolarii. 

-Fotografii cu 
lucrările 
copiilor. 

8. Februarie „INVITAȚIE LA BAL 
MASCAT!” 

Grădiniţa cu P.P 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 

-Să participe şi să 
petreacă alături de colegi 
la carnavalul grupei, 
imitând diverse personaje 
din poveşti; 
-Să participe la jocurile 
de mișcare cu atenție și 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii 

-Fotografii; 
-Înregistrări 
audio-video; 
-Parada 
măștilor. 
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Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

interes, dovedind spirit de 
echipă. 

9. Martie ,,MARTIE MĂRȚIȘOR!” Grădiniţa cu P.P 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de grupă/ 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Confecționarea 
mărțișoarelor pentru 
mămici; 
-Consolidarea 
deprinderilor practice 
pentru confecționarea din 
diferite materiale a 
mărțișoarelor. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;    
-Preşcolarii 

-Fotografii; 
-Înregistrări 
audio-video; 
-Expoziție de 
mărțișoare; 
-Dăruirea 
mărțișoarelor 
mamelor. 

10. Martie „E ZIUA TA MĂMICĂ!” Grădiniţa cu P.P 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de 
grupă/curtea 
grădiniței 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 
 

-Educarea capacităţii de 
exprimare a sentimentelor 
pentru fiinţa cea mai 
iubită, mama. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;   
-Preşcolarii 

-Confecționa-
re felicitări; 
-Expoziție cu 
felicitările 
realizate; 
-Program 
artistic/ 
Înregistrare 
audio-video; 
-Mediatizarea 
acțiunii la 
televiziunea 
locală; 

11. Aprilie „OUĂ ÎNCONDEIATE, 
SĂRBĂTORI 
LUMINATE!” 

Grădiniţa cu P.P 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
Sala de 
grupă/Curtea 
grădiniței 

-Cunoașterea și 
stimularea interesului 
pentru respectarea 
tradițiilor și obiceiurilor 
de Paști; 
-Descrierea și 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;       
-Preşcolarii; 
-Părinții 

-Expoziție cu 
lucrările 
realizate; 
-Colaje foto. 
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Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

identificarea elementelor 
religioase specifice 
sărbătorii pascale. 

12. Aprilie „GRĂDINARII 
PRICEPUȚI!” 

 -Curtea grădiniței 
cu P.P. 
„Dumbrava 
Minunată” Mediaş 
 

-Educarea și cultivarea 
unor calități volitiv-
morale: inițiativă, 
hărnicie, perseverență. 
-Să explice importanța 
ocrotirii și cultivării 
plantelor, în special a 
florilor; 
-Înfrumusețarea curții 
grădiniței. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele;  
-Preşcolarii; 
-Părinții 

-Acţiune 
ecologică; 
-Fotografii. 

13. 
 
 
 

Mai 
 
 
 

,,AZI PRICHINDEI, 
MÂINE ȘCOLĂREI!” 

 
 

Şcolile 
Gimnaziale: 
Cireşarii, 
C.I.Motaş, NR.7 
-În aer liber sau 
online, după caz. 

-Formarea reprezentărilor 
despre școală și 
activitatea de tip școlar; 
-Trezirea interesului 
copiilor de a deveni 
școlari. 

-Director Ionescu 
Maria 
-Educatoarele; 
-Profesori înv. 
Primar;   
-Preşcolarii        
Grupelor mari 
 

-Fotografii; 
-Prezentări 
power-point 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iunie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„TE IUBIM 
COPILĂRIE!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curtea grădiniţei 
cu P.P. 
„Dumbrava 
Minunată” 
Mediaș/ 
Sala de 
grupă/curtea 
grădiniței 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Educarea trăsăturilor 
pozitive de voință și 
caracter, formarea unei 
atitudini pozitive față de 
sine și față de ceilalți;  
-Stimularea expresivității 
și a creativității prin 
desen, pictură, modelaj. 
 
 
 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii 
 
 
 
 
 
 

-Prezentări 
power-point; 
-Înregistrări 
audio-video; 
-Expoziții cu 
lucrările 
copiilor. 
 
 
 
 

15. 
 

Iunie „LA REVEDERE, 
GRĂDINIŢĂ!” 

 

Grădiniţa cu P.P. 
„Dumbrava 
Minunată” 
Mediaș/ 
Sala de 
grupă/curtea 
grădiniței 
Platforma 
educațională 
Kinderpedia/ 
Grupul de 
comunicare 
Whatsapp. 

-Familiarizarea şi 
însuşirea de către copii a 
unor versuri şi cântece 
specifice sfârșitului de an 
școlar. 

-Director Ionescu 
Maria; 
-Educatoarele; 
-Preşcolarii; 
-Părinţii 

-Serbare; 
-Înregistrare 
audio-video; 
-Fotografii 
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NOTĂ: Activitățile propuse  vor respecta prevederile Ordinului comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2, 
emis de Ministrul Educației și Cercetării, Cristina Monica-Anisie, Nr. 5487 și Ministrul Nelu Tătaru, Nr. 1494 din 31.08.2020.  
Activitățiile propuse se vor desfășura fizic sau online, prin intermediul tehnologiei și a internetului, după caz. Se vor respecta toate 
măsurile și normele apărute ulterior și toate cerințele MEC, MS și ISJ Sibiu. 

 

            Director                                                                                               Responsabil comisie: 

    Prof: IONESCU MARIA                                                                  Ed. COLONESCU GEORGETA-DOINA 


