
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE 1-5 APRILIE 2013  

„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
 
 
 

Proiect educaţional 
“Comuna Chiajna văzută prin ochi şi suflet de copil” 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR CHIAJNA 
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 



A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

• Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante 
 
Grădiniţa Planeta Copiilor Chiajna  
Str. NICOLAE IORGA nr.82A,  comuna Chiajna, judeţul Ilfov 
 
• Nivelul/nivelurile de învăţământ 
Nivel preşcolar 
 
• Numărul de elevi înscrişi în şcoală 
45 preşcolari 3-7 ani 
 
• Numărul cadrelor didactice din şcoală 
8 cadre didactice  
 

GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR CHIAJNA 
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 



• Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţia, date de contact: 
telefon adresă e-mail) 

 
MURGOCI SIMONA, resp. programe şi proiecte/prof.înv.prim şi preşc., 

tel.0733.286.175 
 murgocisimona@yahoo.com 
 
ȘOTAE VICTORIȚA, dir. educativ/ prof.înv.prim şi preşc., tel. 0724.212.970  
victorita_sotae@Yahoo.com 
 
VOICULESCU NICOLETA, manager, tel. 0724.212.952 
planetacopiilorchiajna@gmail.com  
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 

mailto:murgocisimona@yahoo.com
mailto:victorita_sotae@Yahoo.com
mailto:planetacopiilorchiajna@gmail.com


1. Titlul activităţii  
”Chiajna văzută prin ochi și suflet de copil!”  
                   proiect educațional 
2.  Domeniul în care se încadrează 
         cross-curricular 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 



3. Scopul activităţii 
• Implicarea preșcolarilor, cadrelor didactice, părinților într-un proiect 

cross-curriculară care să  promoveze deschidere, receptivitate faţă de 
mediu şi evenimente locale, tradiţii de ieri și de azi, acțiuni moral creştine, 
culturale, istorice, administrativ-locale; 

 
•  Facilitarea  comunicări nonformale între  reprezentanții comunității locale 

din Ghiajna, părinţi, preșcolari, cadrele didactice din Grădiniţa Planeta 
Copiilor Chiajna 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 



4. Obiectivele educaţionale ale activităţii 
 

Privind preșcolarii 
 

• cultivarea  comportamentelor de compasiune/empatie/înţelegere pentru plante şi animale, păstrare şi 
utilizare edificiilor istorice şi culturale, obiectelor şi obiceiurilor tradiţionale locale; 

 
• familiarizarea copiilor cu unele din instituţiile administrative locale şi de cultură (Grădina Zologică din 

Chiajna, Primaria din Chiajna, Poliţia şi Pompierii din Chiajna,  Stadionul Concordia, Biserica ”Sf. 
Nicolae” etc.); 

 
• exersarea comportamentelor ecologice, istorice, de păstrare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale  în 

contexte noi şi diferite; 
 
• valorizarea abilităţilor sociale şi a comportamentelor moral civice şi religioase; 
 
• identificarea unor valori ale artei meşteşugăreşti, tradiţionale populare: obiceiuri şi tradiţii locale de 

primăvară; 
 
• implicarea părinţilor în valorificarea produselor tradiţionale meşteşugăreşti şi gastronomice realizate 

de copii; 
 
• valorizarea abilităţilor artistico-plastice  şi practice ale copiilor. 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 



4. Obiectivele educaţionale ale activităţii 
 

Privind cadrele didactice 
 

• abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a oferi  un mediu educaţional nonformal  
propice, care să motiveze copilul prin:  

 
           a) valorizarea abilitatilor sociale si a comportamentelor moral civice, istorice, ecologice, 

de păstrare şi promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale şi religioase;  
 
           b) valorizarea abilităţilor artistico-plastice  şi practice ale copiilor. 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 



4. Obiectivele educaţionale ale activităţii 
 

Privind părinţii 
 

• implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei; 
 
• familiarizarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea activităţilor nonformale 

potrivite vârstei preşcolare. 
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A. FIŞĂ DE ACTIVITATE 



5. Elevii participanţi: număr total de participanţi, procent de 
participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă 

 
• 45 preșcolari 3-7 ani, 100% 
 
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii 
 
• 1-5 aprilie 2013, comuna Chiajna, jud. Ilfov 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 



        7. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 
menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de 
lucru, caracterul interdisciplinar, parteneriate, etc.) 

 
• Acest proiect educațional ”Chiajna văzută prin ochi și suflet de copil” a 

cuprins un număr de 10 actiuni și activități integrate cross-curricular 
cuprinzând toate domeniile experiențiale preșcolare: DLC, DEC, DOS, DS, 
DPM.  Conținutul a fost accesibil copiilor, respectând particularitățile de 
vârstă și nevoilor de învățare în noi contexte nonformale. 

 
• Metodele abordate au fost cele cooperare, activ participative, de stimulare a 

creativității prin  investigație într-un proiect la vârste timpurii. 
 
• Sarcinile de lucru au fost aplicative, practice, concret situative urmărind 

obiectivele propuse. 
 
• La nivel preșcolar este foarte benefic acest model cross-curricular de 

predare-învățare-evaluare deoarece permite o sistematizare a  conținutului 
tematic orientativ din CNIP  ”ca un întreg”. 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 



        8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii 
 
• Abordarea  integrată cross-curriculară a activităților şi acţiunilor din cadrul 

proiectului educațional a fost o provocare originală pentru toți partenerii 
implicați: preșcolari, părinți, cadre didactice, reprezentanții instituțiilor 
locale.   

 
• Preșcolarii și-au format atitudini moral civice și creștine, ecologice, de 

protecție  a mediului înconjurator, de păstrare a valorilor și tradițiilor 
etnografice și folclor etc.  

 
• Preșcolarii si-au putut consolida informaţiile, deprinderile, atitudinile în noi 

contexte nonformale 
 
• Părinții au fost implicați direct în activități și actiuni în cadrul proiectului. 
 
• Acest proiect a permis o cooperare deosebită între cadrele didactice şi 

conducerea grădiniței  

GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR CHIAJNA 
str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 



 9. Precizaţi daca elevii/ profesorii/ părinţii şi-au manifestat dorinţa 
de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi 
asigura acest lucru. 

 
• Acest proiect educațional poate fi continuat: 
 
 a) ”în anul școlar următor cu celelalte generații  de preşcolari 

utilizând alte acţiuni şi activităţi interesante şi atractive nonformale 
pentru toţi participanţii la proiect” (cadrele didactice), 

 
 b) “poate fi adaptat  într-un program de vacanță” (părinții). 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 



10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...( max 1/2 pag.) 
argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinţilor. 

 
• Chiajna este o comună în dezvoltare și mulți dintre părinți fac 

parte din această comunitate de puțin timp. 
 
• În această săptămână, nu numai copiii au descoperit comunitatea 

din care fac parte, ci și părinții și cadrele didactice. 
  
• Rolul motivațional al activităților și acțiunilor  desfășurate în cadrul 

proiectului  educațional a fost de ”a ne simți ca o mare familie”  
indiferent de religie, naționalitate, etnie,  aparteneță la grup social 
etc.  
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 



Cele mai emoționante mărturii au venit de la preșcolari: 
 
• ”Părintele,  profesorul, preotul, primarul, politistul sunt cele mai 

importante persoane care au grija de noi și toate încep cu ”P””. 
 
• Majoritatea cadrelor didactice din unitatea noastră sunt la început de 

cariera iar această săptămână a constituit o modalitate de a lucra în 
echipă, de abordare integrată a procesului de predare-învăţare-evaluare 
la nivel preşcolar prin model cross-curricular. 

 
• Mămicile au fost încântate pentru că și-au promovat talentul culinar iar 

tăticii au fost încurajați să participe alaturi de copii la concursurile sportive 
și distractive.  
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B. ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE 
ELEVILOR/ PROFESORILOR/ PĂRINŢILOR 
REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 1-5 
APRILIE 2013  

„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
 
 
 

 
 
 
 

Proiect educaţional 
“Comuna Chiajna văzută prin ochi şi suflet de copil” 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

Denumirea activităţii 
„Grădina zoologică din Chiajna” / ” Tradiţii şi obiceiuri locale din Chiajna”- 
 
Obiective urmărite 
-Familiarizarea copiilor cu animalele salbatice ţinute în captivitate: alcătuire, mediu de viaţă, habitat, etc; 
-Formarea deprinderilor şi comportamentelor de protecţie/ ocrotire a animalelor de la grădina zoologică; 
-Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 
-Respectarea regulilor de securitate şi de deplasare în grup; 
-Exersarea abilităţilorartistico-plastice şi practice. 
 
Tipul activităţii 
Vizita tematică/ Atelier tematic 
 
Participanţi/ Invitaţi 
Educatoare, preşcolari, părinţi 
 
Locul desfăşurării 
Grădina zoologică din Chiajna, Grădiniţă 
 
Evaluarea activităţii 
Fotografii  
Completarea hărţii conceptuale 
Expoziţie cu lucrările copiilor 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

Denumirea activităţii 
„Cine are grijă de comuna Chiajna?” / ” Tradiţii şi obiceiuri locale din Chiajna”- 
 
Obiective urmărite 
-Familiarizarea copiilor cu  responsabilii autorităţii locale: primar, poliţistul de proximitate, pompier  
-Formarea deprinderilor şi comportamentelor de protecţie/ prevenire a unor accidente  
-Formarea unei atitudini moral civice  responsabile prin exersarea unor deprinderi de comportare civilizată, de 

circulaţie pe drumurile publice, de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite; 
-Respectarea regulilor de securitate şi de deplasare în grup 
-Exersarea abilităţilor  artistico-plastice şi  practice  
 
Tipul activităţii 
Vizita tematică/ Atelier tematic 
 
Participanţi/ Invitaţi 
Educatoare, preşcolari, părinţi, invitaţii comunităţii locale (primar, preot, politist 
 
Locul desfăşurării 
Primăria comunei Chiajna, Biserica Sf. Nicolae,  Grădiniţă 
 
Evaluarea activitatii 
Fotografii  
Completarea hărţii conceptuale 
Expoziţie cu lucrările copiilor 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

Denumirea activităţii 
„Micii campioni pe marele Stadion Concordia Chiajna” / ” Imnul Grădiniţei Planeta Copiilor Chiajna”- 
 
Obiective urmărite 
-Dezvoltarea armonioasă a copilului prin  sport  
-Exersarea abilităţilor  ritmico-melodice, de euritmie. 
 
Tipul activităţii 
• Concurs sportiv  Nivel II: Traseu aplicativ/ Jocuri de mişcare 
• Gimnastică ritmică Nivel I: Jocuri de mişcare/ Jocuri muzicale  
• Atelier tematic 
 
Participanţi/ Invitaţi 
Educatoare, preşcolari, părinţi 
 
Locul desfăşurării 
Stadionul Concordia Chiajna, Grădiniţă 
 
Evaluarea activităţii 
Fotografii  
Completarea hărţii conceptuale 
CD audio cu interpretarea imnului grădiniţei  
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Grădiniţa Planeta Copiilor 
                                               de Simona Murgoci 

 
Am aflat, pas cu pas, 

Un tărâm frumos de basm. 
Prietenia şi jocul 

La Planeta Copiilor îşi au locul. 
 
 

Planeta Copiilor e o grădiniţă, 
Pentru orice băiat  sau fetiţă. 

Planeta Copiilor e un loc, 
Cu prietenii învăţ şi mă joc. 

 
 

Am aflat, cu paşi mici, 
Să descopăr lumea celor mici. 

Veselia şi jocul 
La Planeta Copiilor îşi au locul. 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

Denumirea activităţii 
Să ne cunoaştem tradiţiile! / ” Tradiţii şi obiceiuri locale din Chiajna” 
 
Obiective urmărite 
-Formarea virtuţilor creştine;  
-Cultivarea comportamentului istoric, moral-religios; 
-Valorificarea  atitudinilor istorico-religioase, ecologice şi sociale responsabile prin exersarea unor deprinderi de 

păstrare îngrijire şi ocrotire edificiilor culturale, aplicând cunoştinţele însuşite; 
-Familiarizarea copiilor cu obiceiuri şi tradiţii locale: obiecte tradiţionale şi de artizanat, obiceiuri  artistice de 

primavara specifice Comunei Chiajna; 
-Exersarea abilităţilor artistico-plastice si practice. 
 
Tipul activităţii 
Vizita tematică/ Atelier tematic 
 
Participanţi/ Invitaţi 
Educatoare, preşcolari, părinţi 
 
Locul desfăşurării 
Grădina zoologică din Chiajna, Grădiniţă 
 
Evaluarea activitatii 
Fotografii, Expoziţie cu lucrările copiilor 
Completarea hărţii conceptuale 
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 C. ATAŞAŢI DOVEZI ALE ACTIVITĂŢII 
(FOTOGRAFII, FILME, DOCUMENTE) 

Denumirea activităţii 
“Comuna Chiajna văzută prin ochi şi suflet de copil” 
 
Obiective urmărite 
-Familiarizarea copiilor cu obiceiuri şi tradiţii locale, obiceiuri culinare şi artistice, muzică , concursuri pentru 

părinţi şi copii, divertisment pentru copii, petrecere a timpului liber  
-Exersarea sentimentelor şi comportamentelor de compasiune, empatie pentru  datinile şi obiceiurile locale  
 
Tipul activităţii 
•  10.00-11.00 Festivitatea de premiere a copiilor, cadrelor didactice 
•  16.30-18.30: Concurs culinar cu preparate româneşti, Concursuri sportive şi de divertisment, Festivitate 

de premiere părinţi 
 
Participanţi/ Invitaţi 
Educatoare, preşcolari, părinţi, invitaţi 
 
Locul desfăşurării 
Parcul din Comuna Chiajna, Grădiniţă 
 
Evaluarea activitatii 
Fotografii 
Diplome şi premii  pentru copii 
Diplome şi premii  pentru copii 
Diplome si premii pentru părinţi 
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