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ARGUMENT:

De la adaptarea preșcolarului cu mediul educațional instituționalizat, ne
confruntăm în această perioadă cu impactul încercării de a crea un
mediu educațional adecvat și personalizat fiecărui preșcolar, în propriul
spațiu (grădinița de acasă).
Pentru că această schimbare s-a produs într-un mod neașteptat și fără
activități preparatorii, care să amortizeze efectele generate, considerăm
că abordarea activităților on-line trebuie să ofere celor mici, pe lângă
elementul de noutate, sentimentul de stabilitate și încredere.
În acest context, propunem atât preșcolarilor cât și părinților acestora
un program de activități special gândit pentru ei, care să le ofere
stabilitate în programul zilnic, dar și libera alegere de a realiza sau nu
activitățile propuse.
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În acest mod, ne-am gândit la un program de postări care vor fi publicate pe pagina oficială
de facebook a grădiniței și vor conține activități clar definite, explicate și gândite în așa
manieră ca toți preșcolarii să le poată desfășura, dar care, în același timp, să urmărească
dezvoltarea fizică, psihică și socio-emoțională armonioasă a acestora.
Am ales această modalitate deoarece, astfel, părinții nu sunt împovărați cu transmiterea
unei confirmări de realizare a activităților. Ei sunt informați asupra programului săptămânal
propus, îl prezintă copilului și aleg împreună dacă realizează sau nu o activitate.
Este important să știe că noi, profesioniștii în domeniul educației, suntem acolo pentru ei,
pregătim activități și găsim soluții care să vină în întâmpinarea nevoilor lor.
Părinții vor simți un sprijin real, știind că, în programul de postări al grădiniței, vor găsi de
fiecare dată o activitate potrivită , corelată nevoilor de progres ale propriului copil.

“

Un avantaj al acestui mod de abordare al activităților online este faptul că postările pot fi
programate să se publice la o anumită dată și oră, fără a exista riscul decalajului orar. Pot fi
programate, cu o perioadă de timp nelimitată înainte, postările pentru una sau mai multe
săptămâni, astfel încât, stabilitatea programului să nu fie afectată de alți factori (umani,
tehnologici, economici).
Corelat la acest program de postări, fiecare educatoare, își va stabili un moment al zilei de
întâlnire, prin intermediul unei platforme de lucru on-line, personalizat la nivelul propriei grupe.
În cadrul acestor momente, cadrul didactic, va interacționa cu preșcolarii care doresc să
împărtășească din trăirile și activitățile desfășurate, în același timp putând oferi consiliere și
îndrumare părinților.
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MUZICĂ, RITM ȘI
MIȘCARE
(săptămâna 1)

1. "Clap, clap song ...“ – cântecel potrivit pentru percuția ritmică realizată cu diferite instrumente
muzicale sau obiecte, în varianta propusă de doamna educatoare de la grupa mare! În cazul
nostru , nu necesită altceva, decât o simplă coală de hârtie și un strop de voie bună !!!

https://www.facebook.com/gradinita36.braila/videos/517830235409809/

2. Eugen Doga – “Gramofon” – Propunem atât audiția capodoperei muzicale, cât și tactarea ritmului,
utilizând diferite obiecte și mișcări proprii, sau încercându-le pe cele sugerate de micile noastre
balerine!
https://www.facebook.com/gradinita36.braila/videos/239455584175896/

MUZICĂ, RITM
ȘI MIȘCARE
(săptămâna 2)

3. Detectivul Anderson (nivel 1) ne propune să batem ritmul după cum el ne indică, utilizând
următoarele elemente de percuție corporală:
# când sare pe oul albastru - bate o dată din palme (clap);
# când sare pe oul galben - pocnește din degete (snap);
# când sare pe oul roșu - bate cu palmele deasupra genunchilor (boom).
Recomandări :
# Repetă de câteva ori;
# Poți încerca si nivelul următor.
https://www.youtube.com/watch?v=y37jIRSR9bA&t=86s

4. CÂNTĂ CU CE GĂSEȘTI PRIN CASĂ !
Un cântec din folclorul ghanez perfect pentru a testa, împreună cu toată familia, rezistența ustensilelor din bucătărie (și nu numai).
Puteți folosi:
# pentru tobiță : bătăi din palme, bătaie cu palma pe un castron/ lighean pentru aluat din plastic, etc.;
# pentru shakere : shakere autentice sau făcute din diferite recipiente (cutiuțe/casolete) umplute cu orez, grăunțe sau fasole;
# pentru claves ( bețe): linguri de lemn sau creioane ;
# pentru xilofon : bătaie cu lingurița într-un obiect metalic.
În funcție de obiectele disponibile prin casă puteți încerca și alte variante de înlocuire a instrumentelor muzicale!
https://www.youtube.com/watch…
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1. TEHNICA AMPRENTELOR

ATELIERUL
MICULUI
ARTIST
(săptămâna 1)

Amprenta se realizează prin introducerea vârfului degetelor sau a degetului ,pe toată lungimea sa,
în pigment de culoare şi imprimarea pe hârtie, după care se completează cu pensula.
Tehnica realizată prin folosirea amprentei palmei este foarte îndrăgită de copii şi se poate aplica
folosind suporturi diferite: hârtie, pânză, carton. Palma poate fi aşezată în diverse poziţii, închipuind
fel de fel de forme sau poate fi mişcată pe suport continuu sau întrerupt.
Materiale necesare :
# coală sau carton alb;
# acuarele;
# degețel;
# imaginație/ simțire / creație liberă.
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2. TEHNICA ŞTAMPILĂRII CU PARTEA INFERIOARĂ A UNEI STICLE

ATELIERUL
MICULUI
ARTIST
(săptămâna 2)

Este o tehnică care îi atrage pe copii, mai ales pe cei de grupă mică, mijlocie şi nu numai.
Suprafaţa bazei unei sticle de plastic este îmbibată în culoare (vopsea concentrată) şi, mai apoi,
aplicată pe o coală de hârtie sau carton. Rezultatul este forma unei flori, unui cerc, unei
mingiuţe. În funcţie de forma sticlei se pot realiza amprente ale florilor, amprente ale citricelor.
Materiale necesare :
# culoare lichidă (acuarele tub/sticlă);
# coală hârtie sau carton;
# sticlă/P.E.T.
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JOC ȘI JOACĂ PENTRU TOȚI!
(săptămâna 1)
1. Joc senzorial ce se poate desfășura foarte ușor acasă, cu membrii familiei. Jocul se numește " ÎN CE-AM BĂTUT?“
Desfăşurarea jocului:
Jucătorii (părinți,copii, etc) sunt aşezaţi în jurul unei mese pe care se află materialele necesare (diferite obiecte precum : un PET, o
sticlă, o cutie de carton, un obiect metalic,etc). Se poate face o intuire a acestora. La un semnal, jucătorii închid ochii, iar conducătorul
jocului loveşte cu un bețișor în unul din obiectele de pe masă.
Li se cere jucătorilor să asculte cu atenţie şi să răspundă la întrebarea: În ce-am bătut?
Copilul/adultul numit denumeşte materialul din care este făcut obiectul lovit.
Materiale necesare :
# diferite obiecte precum : un PET, o sticlă, o cutie de carton, un obiect metalic,etc.
# un bețișor.

2. Propunem un joc din categoria Jocuri pentru dezvoltarea capacităţii de a continua şi finaliza acţiunile (jocuri de
strategie, logică, memorie) , și anume ȚINTAR (cunoscut și sub numele de moară sau car).
https://www.facebook.com/gradinita36.braila/posts/2644943649067664?__tn__=K-R
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JOC ȘI JOACĂ PENTRU TOȚI!
(săptămâna 2)
3. Propunem un joc ce se poate juca în familie numit MEMORIA DE PE TAVĂ.
Invită copiii/membrii familiei/participanții să meargă în alt loc, sau să se ocupe cu altceva, în timp ce tu vei alege mai multe obiecte, pe
care le vei aşeza pe o tăviţă. Acoperă tava cu un şervet, cu o eşarfă netransparentă sau cu o bucată de pânză, astfel încât obiectele să
nu se vadă deloc.
Du-o în faţa copiilor/participanților, dezveleşte-o pentru câteva secunde (stabileşte timpul în funcţie de vârsta participanţilor) şi ascunde
obiectele din nou. Copiii/participanții vor fi rugaţi să enumere obiectele de pe tavă.
Va fi câştigător cel ce va reda corect cât mai multe dintre ele!
Materiale necesare :
# o tavă;
# un șervet sau o eșarfă;
# obiecte la alegerea fiecăruia (în funcție de disponibilități).

NE ÎNVIORĂM CÂNTÂND!
(săptămâna 1)

1.

Am propus, ca primă activitate pentru înviorare, un cântecel cu mișcări sugerate! Cântecelul se numește
Lecția de înviorare și este preluat din mediul on-line (youtube).
Recomandări :
# ascultă cu atenție versurile;
# execută mișcările sugerate;
# păstrează ritmul.
Repetă singur/singură apoi invită-ți părinții/ copiii să vă înviorați împreună!
https://www.youtube.com/watch?v=SDgFoDKQ_Cs
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NE ÎNVIORĂM CÂNTÂND!
(săptămâna 2)

2. Propunem înviorarea alături de Gașca Zurli sau , de ce nu?... , într-un mod improvizat și creat de noi!
Recomandări :
# puteți improviza propriile mișcări fredonând versurile următoare :
"An - tan- te
Dize mane pe
Dize mane compa ne
An tan te“
https://www.youtube.com/watch?v=ul35zCvZzGQ
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MINTE
SĂNĂTOASĂ, ÎN
CORP SĂNĂTOS!
(săptămâna 1)

1. Propunem tuturor, atât copii cât și părinți, un exercițiu de respirație.
Recomandări :
# adultul va citi regulile celui mic și va repeta împreună cu acesta;
# prima dată executați exercițiul de respirație individual;
# la final repetați exercițiul de respirație împreună.

MINTE
SĂNĂTOASĂ, ÎN
CORP SĂNĂTOS!
(săptămâna 2)

Pentru o minte sănătoasă într-un corp sănătos,
propunem o gimnastică de înviorare ghidată
după următoarele versuri :

"Haideţi toţi, cu mic cu mare,
Să facem înviorare!
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Hai ca mingea să sărim,
Şi pe loc ne învârtim.
Sus picioarele vioi,
Să sărim şi câte doi.
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Şi acum să respirăm
Braţele le ridicăm.
Inspirăm şi expirăm,
Aer în plămâni să avem.
De vrem să fim sănătoşi,
Facem sport
mereu voioşi.
Mâinile sunt ridicate,
Picioarele sunt depărtate!
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Privirea o ridicăm,
Trunchiul drept noi îl păstrăm.

Mâinile lateral le-avem
Şi genunchii îi fandăm.
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Trunchiul drept noi îl păstrăm
Şi la dreapta ne-nclinăm.
Apoi, la stânga tot aşa,
Continuăm înviorarea.
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Hai ca mingea să sărim,
Şi pe loc ne învărtim.
Sus picioarele vioi,
Să sărim şi câte doi.
Unu, doi, unu, doi!
Faceţi toţi în ritm vioi.
Şi acum să respirăm
Braţele le ridicăm.
Inspirăm şi expirăm,
Aer în plămâni să avem.
De vrem să fim sănătoşi
Facem sport
mereu voioşi."
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CLUBUL CURIOȘILOR
(săptămâna 1)
1. Informații, selectate pentru cei mici despre Planeta Pământ.
Recomandări :
# un adult va citi informațiile;
# curioșii vor adresa întrebări;
# de asemenea,un adult va explica cuvintele necunoscute și va răspunde întrebărilor (ne
ajutăm
de
informațiile
de
pe
internet,
dacă
este
necesar);
Provocare :
Realizați un poster , în echipă (părinte-copil) ,cu titlul "PĂMÂNTUL - CASA NOASTRĂ"!
Păstrăm materialul, pentru ca, la finalul acestei perioade, să putem realiza o mică
Enciclopedie pentru Curioși!
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CLUBUL CURIOȘILOR
(săptămâna 2)
2. Informații despre CICLUL DE VIAȚĂ AL PLANTELOR.
Citiți materialele propuse și explicați copilului despre fiecare etapă
din viața unei plante.
Realizați un desen sau un colaj despre subiectul propus.
Nu uitați să păstrați desenul/colajul pentru Enciclopedia Curioșilor!
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MICII BUCĂTARI
(săptămâna 1)
1. Pentru că nimic nu este mai de preț decât sănătatea, iar pentru a crește
frumos, fiecare prichindel are nevoie de o alimentație sănătoasă, vă
propunem o primă rețetă, preluată dintr-un Ghid practic de nutriție privind
Alimentația sănătoasă la grădiniță și acasă, ce merită încercată !
Recomandări :
# să nu uităm, înainte de a ne apuca de gătit, spălăm mâinile;
# lăsăm micul bucătar să se desfășoare sub atenta supraveghere și
îndrumare a unui adult;
# sunet de fundal : https://www.youtube.com/watch?v=JuYMaUdnatA
Să aveți spor și poftă bună!
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MICII BUCĂTARI
(săptămâna 1)

2.

Continuăm cu rețetele preluate din Ghidul practic de nutriție privind
Alimentația sănătoasă la grădiniță și acasă și vă propunem prepararea unei
Limonade - sursă de energie și vitamina C !
Recomandări :
# să nu uităm, înainte de a ne apuca de preparat limonada, să spălăm mâinile!
# lăsăm micul bucătar să se desfășoare sub atenta supraveghere și îndrumare
a unui adult;
# savurați limonada împreună!
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MICII BUCĂTARI
(săptămâna 2)
3. Propunem micilor bucătari o zdravănă porție de vitamine
și energie - SALATA DE FRUCTE!
Nu uitați să spălați mânuțele!!!

4. O nouă provocare pe care o lansăm micilor bucătari
este : SALAMUL DE BISCUIȚI - un dulce gustos dar și
sănătos, în același timp!
Spor la lucru și ... poftă bună!
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1. Începem Clubul de Lectură cu o recomandare : "Citiți-le copiilor cel puțin 20 minute în fiecare zi! De
ce? Pentru că cititul le îmbogățește vocabularul prin expunerea la cuvinte noi. „

CLUBUL DE
LECTURĂ
(săptămâna 1)

Ca o primă activitate propunem "Pete Motanul - Ador tenișii albi" de Eric Litwin, o mică povestioară cu
un mare mesaj transmis : “Orice s-ar întâmpla, trebuie să mergi mai departe și să-ți cânți cântecelul TOTUL E MINUNAT !" ( interpretarea poveștii este preluată din mediul on-line).
Audiție plăcută!
https://www.youtube.com/watch?v=KcKl61Ac7Lo

23

CLUBUL DE
LECTURĂ
(săptămâna 2)

2. Propunem tuturor părinților a rupe
câteva momente din timpul lor pentru a
le citi o poveste celor mici!
Noi, pentru astăzi, propunem “Bicicleta
Fermecată” de Mihaela Coșescu. Puteți
înlocui cu orice altă poveste pe care
doriți să o spuneți copilului/copiilor.
Important este să le citim celor mici.

ATELIERUL DE CREAȚIE
(săptămâna 1)
1. Propunem realizarea unei jucării pentru exersarea îndemânării, respectiv o Kendama.
Materiale necesare :
# un PET ;
# o mingiuță din plastic;
# o bucată de ață mai groasă, de tipul celei pentru croșetat;
# hârtie pentru ambalat sau hârtie creponată;
# bandă adezivă colorată.
Instrucțiuni :
# roagă un adult să te ajute să tai un PET pentru a obține o cupă, la fel ca în imagine;
# îmbracă cupa obținută din PET în hârtie pentru ambalat sau hârtie creponată și sigilează margininea cu banda adezivă;
# trebuie să faci un orificiu în partea stângă sau dreaptă a cupei dar și în mingiuță prin care să poți introduce firul de ață (ai nevoie
iarăși de ajutorul unui adult);
# fă câte un nod la fiecare capăt al aței asfel încât un capăt să rămână prins de cupă iar cel de-al doilea prins de mingiuță.
Felicitări! Ai obținut o Kendama!
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ATELIERUL DE CREAȚIE
(săptămâna 2)
2. Propunem realizarea unor peștișori din materiale reciclabile cu care să vă puteți juca, mai apoi .
Materiale necesare :
# pungă transparentă;
# elastic ;
# lipici;
# coală albă de hârtie;
# coală colorată de hârtie;
# marker.
Mod de lucru :
1. umflă punga apoi leagă-i capătul astfel încât să nu piardă aer; acest capăt va fi coada peștișorului;
2. desenează cu markerul pe coala albă doi ochișori pe care îi decupezi și îi lipești pe de o parte și pe cealaltă a pungii ;
3. la fel procedează și cu aripioarele;
4. din coala colorată, decupează câți solzi vrei și lipește-i pe corpul peștișorului.
Felicitări! Ai obținut un peștișor! Acum îi poți face și un prieten!
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Limba engleză/
*Songs, Rhymes,
Games
(săptămâna 1)

1. Repetarea părților corpului
(Body parts) :

# head - cap;
# shoulders - umeri ;
# knees - genunchi;
# toes - degetele de la picioare;
# eyes - ochi;
# ears - urechi;
# mouth - gură;
# nose - nas;
# cheeks - obraji;
# chin - bărbie;
# tummy - burtică;
# hips - șolduri;
# hands - mâini;
# elbow - cot;
https://www.youtube.com/watch?v=
Ozzo7GQLoAE
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Limba engleză/
*Songs, Rhymes,
Games
(săptămâna 2)

2. Consolidarea cifrelor și a
numerației în limba engleză
prin asociere !

# one - unu;
# two - doi ;
# three - trei;
# four - patru;
# five - cinci;
# six- șase;
# seven - șapte;
# eight - opt;
# nine - nouă;
# ten - zece;
https://www.youtube.com/watch?v=f
p7-sfDo5vA
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