GRUPA: Mică A, B,C și
combinată lb maghiară
PROFESORI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREȘCOLAR:
 Mureșan Mîndrica
 Han Cristina
 Iov Dorina
 Bacsik Ștefania
 Molnar Rozalia
 Major Katalin
 Pop Rodica
 Spânu Lavinia

Programul săptămânii:22.04.2020-24.04.2020
Tema anuală de studiu:” Când, cum și de ce se întâmplă”
Subtema/Tema săptămânală: „Animalele domestice”

LUNI

MARȚI

Zi liberă

Zi liberă

MIERCURI

JOI

VINERI

ADE:DEC-Oițaactivitate practică

ADE:DPMÎnviorarea, exerciții
de mișcare

Moment de poveste
“Cine a zis miau?”
Click

Uite cum mă spăl
pe mâini!
Click

ALA1:Constructii:”
Cușca câinelui”
Artă:”Fan”-modelaj

ALA1: Joc de masă:
“Puzzle”
Joc de rol:” De-a
gospodarii”

ALA1:
Știință:”Puiuții
animalelor
domestice” Click
Construcții:”Căsuțe
pentru iepurași”

Activități recreative
Jocuri de mișcare

Activități recreative
Jocuri de mișcare:
“Iepurașu-n iarbă”

Activități recreative
Jocuri de mișcare
Click

ADE:DOS- “Graiul
animalelor”
Click
Moment de poveste
“Pățaniile lui
Fulgușor.”
.

Programul săptămânii :27.04.2020-01.05.2020
Tema anuală de studiu :”Când, cum și de ce se întâmplă?”
Subtema/Tema săptămânală :”Păsări de curte”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ADE:DLC-“Păsări de
curte”
Click

ADE:DEC-Desen:”
Cloșca cu pui”

ADE:DȘ-Fișă de
lucru: “Care este
casa lor?”

ADE:DLC-Poezia:”
Cocoșelul creastă
creață”
Click

Zi liberă

Moment de poveste
”Puișorului moțat.”
Click

“Mă spăl pe mâini!”
Click

Moment de poveste
“Punguța cu doi
bani”
Click

Moment de poveste

ALA1:Constructii:”
Coteț pentru găini”
Artă:” Ouă de
găină”modelaj

ALA1: Bibliotecă:
“Imagini cu păsări
de curte” Click
Joc de rol:” De-a
fermierii”

ALA1 :Joc de masă:
“Puzzle”
Știință :”Cum înoată
rațele?”Click

ALA1 :Artă:”
Găina”-desen Click
Construcții :
“Coșuleț pentru
puișorii de găină”

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Gașca Zurli”
Click

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Podul de piatră”
Click

Dans liber
Click

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Yuppy”
Click

“Povestea unei
puicuțe”
Click

Programul săptămânii :”04.05.2020-08.05.2020”
Tema anuală de studiu:” Când, cum și de ce se întâmplă?”
Subtema/Tema săptămânală:”Animale din pădure”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ADE:DLC-”Animalele
de pădure”
Click

ADE:DOS-Decorăm
masca lui Martinel
Click

ADE:DȘ-Fișă de
lucru-”Multe,
puține”
Click

ADE:DEC„Veverița”-pictură
Click

ADE:DPM-”Exerciții
de în
Înviorare”
AICI

„Mâini spălate,
mâini curate un
plus de sănătate!”
Click

Moment de poveste
„Turtița
năzdrăvană”
Click

Moment de poveste
“Ursul păcălit de
vulpe”
Click

Moment de poveste
“Bambi”
Click

„Uite cum mă
îngrijesc!”
Click

ALA1: Joc de
rol:”De-a pădurarii”
Artă :”Ariciul “
Click

ALA1 :Construcții
“Iezle pentru
căprioare”
Știință:” Unde se
ascund aricii? “Click

ALA1:Artă :
“Iepurașul “-desen
Click
Joc de masă:
“Labirint “Click

ALA1: Bibliotecă:
“Animalul meu
preferat este...”
Știință:" Vulpea”
filmuleț Click

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“In padurea cu
alune”
AICI

Activitati recreative
“Paiul si bulbucii”

Miscarea, sănătate
curată: dans
Click

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Sărim coarda”

ALA1:Joc de rol:
“Animalul preferat”
Nisip și apă:
”Formele
animalelor în nisip”
Modelează un
animal din pădure

Programul săptămânii : 11.05.2020-15.05.2020
Tema anuală de studiu:” Când, cum și de ce se întâmplă?”
Subtema/Tema săptămânală:”Să călătorim”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ADE:DS-”Mijloacele
de transport”filmuleț
Click

ADE:DLC-”Mijloace
de transport” , de
Niculina Mureșan
Click

ADE:DOS-”Avionul
de hârtie”
Click

ADE:DOS-Semaforul
Click

ADE:DPM-Mașinile
de curse- întrecere

Moment de poveste

Moment de poveste
“Despre mijloacele
de transport”
Click

Moment de poveste
“Thomas”
Click

Filmuleț educativ”Mijloacele de
transport”
Click

Moment de poveste
“Tom, camionul de
tractari”
Click

ALA1:Joc de rol:”
De-a pilotul de
curse”
Joc de masă:
“Avionul” puzzle
Click

ALA1:Bibliotecă:”Co
lecția de
mașini”Click
Construcții :”Șine
pentru tren”

ALA1:Artă
”Barca”desen Click
Știință :”Cum
umflăm toata la
mașina? “Click

ALA1:Bibliotecă:”Tr
enul”ex grafice Click
Joc de masă:
“Vaporul”-cu ace

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Ploaia”
Click

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Uite sus și uite
jos!”Click

Înviorare- Head,
shoulders, knees &
toes
Click

“Maricica”
Click
ALA1:Construcții:”A
eroportul”LEGO
Artă :”Roata mașinii
“-modelaj

Activități recreative
Jocuri de mișcare
“Șotron”Click

Desene animate
Mașinuța

Programul săptămânii : 18.05.2020-22.05.2020
Tema anuală de studiu:” Cu ce si cum exprimăm ceea ce simțim?”
Subtema/ Tema săptămânală:”Fapte bune, fapte rele”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

ADE:DOS-” Fapte
bune, fapte rele”
Click

ADE:DLC-“Un copil
politicos”-cântec
Click

ADE:DLC- “Fapte
bune” de Victor
Tulbure
Click

Moment de poveste
“Copacul darnic”
Click

“Știu să salut!”
Click

Moment de poveste

ALA1 :Artă:” Copil
cuminte” desen
Click
Joc de rol:
“Boroboață”

ALA1:Știință:”Așa
da, așa nu!” Click
Construcții:
“Grădinița mea
“LEGO

Jocuri în aer liber
“Sărituri,
rostogoliri”

Activități recreative
“Gașca zurli”
Mulțumesc!

JOI
ADE: DEC-“Hrană
pentru gândăcei”
-modelaj- firmituri
din plastelină
colorată

VINERI
ADE:DPM-”Ocolim
faptele rele”ocolire de obstacole

Cântec- :”7 ani deacasă”
Click

Puzzle la alegere.

ALA1: Bibliotecă:
“Ghici ghicitoarea
mea!” Click
Joc de rol :”În vizită
la prietenul meu”

ALA1:Joc de masă:
“Puzzle, pune ce
găsești”
Construcții :”Tort
pentru amicul meu”

ALA1 :Bibliotecă:
“Puzzle, temă la
alegere”
Arta: “Prăjituri
“modelaj

Activități recreative
Joc de mișcare
” Primul la cățeluș“

Activități recreative
Joc distractuv:
“Baba oarba”

“Dans liber”
Click

“Iedul cu trei capre”
Click

Săptămâna : 01.06.2020-05.06.2020
Tema anuală de studiu:” Când, cum și de ce se întâmplă”
Subtema/Tema săptămânală :”La mulți ani, copilărie!”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ZI LIBERĂ

ADE:DLC”Copilăria”-cântec
Click

ADE:DS-”Formare
grupe de jucării”fișă de lucru
Click

ADE:DOS-”Pictăm
cu baloane de
săpun”
Click

ADE:DPM”Carnavalul
copilăriei”
Dans liber
Click
Click

“Copilăria” Desen la alegere.

Moment de poveste
“Poveștile copilăriei
noastre”
Click

“Hora copiilor”pictură
Click

Moment de poveste
“Povești educative”
Click

ALA1 Construcții:
“Tort pentru
copii” LEGO
Bibliotecă:”
Imagini cu copii”
Click

ALA1 :Artă :
“Curcubeul “pictură
Click
Construcții :”Căsuțe
pentru copii
sărmani” LEGO

ALA1 :Joc de rol:
“Pregătiri pentru
petrecere”
Artă:” Prăjituri pt
petrecere” modelaj

ALA1: Bibliotecă:
“Puzzle cu poveștile
preferate “Click
Nisip și apă :”Tort
din nisip”

Activități
recreative
“Înviorarea
ghidușilor”
Click

“Audiție cântece
despre copilărie”
Click

Activități recreative
“A-ram-sam-sam”
Click

Activități recreative
“Înviorarea cu
BabyRiki”
Click

Programul săptămânii :08.06.2020-12.06.2020
Tema anuală de studiu : “Cum planificăm/ organizăm o activitate?”
Subtema/Tema săptămânală :”Pe cărările vacanței”

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

ADE:DLC-Poezia:
“Vacanța mare” de
Aurora Luchian
memorizare
Click

ADE:DOS-Activitate
practică:” Albinuța”
Click

ADE:DS-”Ce facem
în vacanță?”
Click

ADE:DOS-”Facem
limonadă”activitate
gospodărească
Click

ADE:DPM-”Traseu
aplicativ”
Click

Moment de poveste
“Cenușăreasa “
De Frații Grimm
Click

Moment de poveste
“Rapunzel” de Frații
Grimm
Click

Joc cu text și cânt
“Dacă vesel se
trăiește”
Click

Moment de poveste
“Cei 3 purceluși”
Click

“Wash your hands!”
Click

ALA1: Artă: “Vine
vara “desen Click
Bibliotecă:”Ploaia”
ex grafice Click

ALA1:Bibliotecă: “
Sortăm imagini cu
vara”
Joc de rol: “De-a
vacanța”

ALA1:Nisip și
apă:”Amprenta în
nisip”
Artă:” Pictez ce-mi
place”

ALA1:Bibliotecă:”Sc
ene din povești”Click
Construcții:
”Castele”

Ala1:Artă:”La mare”
desen Click
Joc de rol:” De-a
excursioniștii”

Activități recreative
“Ghici, ghicitoarea
mea!”
Click

Activități recreative
Joc de
mișcare:”Cursa
copiilor veseli”

Activități recreative
Cântec pentru
înviorare
Click

O poveste care-mi
place-repovestire
(poveste la alegere)

Joc distractiv:” Ghici
cine te-a strigat!”

