LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Str.Poștei,nr.221
Tel/fax. 0263 274020, 0263 274434
e-mail:grsclechinta@yahoo.fr
GPP „MARIA” LECHINȚA
e-mail: gpp_lechinta@yahoo.com

Săptămâna 4 mai 2020– 8 mai 2020
Nume și prenume cadru didactic:
Prof. Înv. Preșcolar :Greab Laura- Maria
Prof. Înv. Preșcolar: Mureșan Ancuța – Mihaela
Modalitatea online de comunicare: WhatsApp, telefonic
Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema săptămânală: „Apel de urgență 112” (temă independentă)
Grupa Mare : „Florile”
Resurse umane: 21 preșcolari
Argument:
Exist, sunt sigur de asta! Dar știu atât de puține despre situația aceasta... Am atâtea întrebări! De ce nu pot merge la
grădiniță? Ce este acest virus? Cine mă poate ajuta? Sunt conștient că am primit în dar viața, dar vreau să aflu secretul păstrării sănătății mele !
Sănătatea este cel mai de preț lucru, de aceea nu poate fi neglijată!

Ziua/
data
Luni

Intervalul
orar
7,30-17,30

7,30-17,30

Activități didactice propuse spre desfășurare

Activitate metodică

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți , pieptănat),
deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun / gustare / prânz / cina), deprinderi
de ordine și disciplină (îmbrăcat / dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor, respectarea
regulilor
casei),
momentul
de
lectură,
gimnastica
de
inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
1. Domeniul Știință- Cunoașterea mediului:
„Cine ne ajută dacă sunăm la 112?”- vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=HVBzW5ezYCw
2. Domeniul Estetic și Creativ- Educație plastică:
„Mașina de pompieri”/„Ambulanța”/„Mașina de poliție”- desen (unul la alegere)
https://www.youtube.com/watch?v=G8e6LXQuma0
https://www.youtube.com/watch?v=GaM__wuLAiA
https://www.youtube.com/watch?v=Cww38TXZFGA
3. Jocuri și activități liber-alese:
Bibliotecă: „Patrula auto”- vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=6vXZ107kiZg
Joc de rol:„De-a pompierul”
Joc distractiv: „Prinde și dă mai departe”

-Tehnoredactarea planificării
săptămânale și distribuirea
ei, tuturor părinților pe
grupul de WhatsApp
-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual : Aplicația
Zoom

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți , pieptănat),
deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/ cina), deprinderi
de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor, respectarea
regulilor
casei),
momentul
de
lectură,
gimnastica
de
inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
1. Domeniul Știință-Activitate matematică:
„Ne jucăm cu cifra 9”- fișă de lucru pag. 40- 41(caietul special)
2. Domeniul Estetic și Creativ- Educație muzicală:
„Semaforul vesel” - cântec
https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w
3. Jocuri și activități liber-alese:
Știință: Puzzle (legat de tema săptămânii)
Joc de rol: „De-a polițistul”
Joc de atenție: „Am spus bine/ n-am spus bine”

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual : Aplicația
Puzzle pentru copii

Grupa

4
mai
2020

Marți
5
Mai
2020

Miercuri

7,30-17,30

Mare

6
Mai
2020

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți , pieptănat),
deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/ cina), deprinderi
de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor, respectarea
regulilor
casei),
momentul
de
lectură,
gimnastica
de
inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
1. Domeniul Limbă și Comunicare-Educarea limbajului:
„Pompierul”/ „Medicul”/ „Polițistul”- memorizare (una la alegere)

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
-Studiu individual : Aplicația
Google Meat

2. Domeniul Om și Societate- Activitate practică:
„Salvarea”/„Mașina de pompieri”/ „Mașina de poliție”- confecționare (una la alegere)
3. Jocuri și activități liber-alese:
Știință: „Învățăm cu Lea”- vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=smGcv7YeCao
Nisip și apă: „Scriem, cu arătătorul, numele eroilor noștri”- (material la alegere: nisip,
făină, zahăr, etc)
Joc de rol: „De-a mecanicii salvatorilor”
Joi
7
Mai
2020

7,30-17,30

Mare

Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți , pieptănat),
deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/ cina), deprinderi
de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor, respectarea
regulilor
casei),
momentul
de
lectură,
gimnastica
de
inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
1. Domeniul Știință-Activitate matematică:
„Numărul și cifra 9”- fișă de lucru pag. 42- 43 (caietul special)
2. Domeniul Psiho- Motric-Educație fizică:
„Târâre din culcat înainte cu deplasare alternativă a cotului și piciorului opus”/ cotului și
piciorului aflat de aceeași parte. Joc: „Salvatorii în acțiune”

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Centralizarea feedbackurilor
- Studiu individual :
Aplicația Editor Video&film

Târârea
Prin târâre te poți deplasa la orizontală, mărind suprafața de sprijin a corpului. Acesta a fost
unul dintre primele tale procedee pe când erai nou-născut și pe care îl vei perfecționa ca și
tehnică, de-a lungul timpului, în funcție de cerințele impuse de viața de zi cu zi. Unul dintre cele
mai utilizate procedee este târârea pe genunchi și coate, dând o mare stabilitate corpului.
Deplasarea se face pe cotul și pe genunchiul opus sau pe cotul și genunchiul aflat de aceeași
parte.

Vineri
8
mai
2020

7,30-17,30

Mare

3. Jocuri și activități liber-alese:
Construcții: „Constructorul iscusit”(temă la alegere)- Lego
Artă: „Micul artist”- modelăm cifra 9
Joc senzorial: „Ce se aude?”
Rutine zilnice: Deprinderi de igienă individuală (spălat pe mâini, pe față, pe dinți , pieptănat),
deprinderi de autoservire /autonomie personală ( micul dejun/ gustare/ prânz/ cina), deprinderi
de ordine și disciplină (îmbrăcat/ dezbrăcat, aranjarea hainelor și a jucăriilor, respectarea
regulilor
casei),
momentul
de
lectură,
gimnastica
de
inviorare
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
1. Domeniul Limbă și Comunicare-Educarea limbajului:
„Micul Virus Corona” de Ellie Jackson și Laura Callwood - lectură după imagini
https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/permalink/1621722064660773/ sau
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132158281738586&set=pcb.1621722064660773
&type=3&theater&ifg=1
2. Domeniul Om și Societate- Educație sanitară:
„Plușica doctorița”- vizionare
https://www.youtube.com/watch?v=ufq2JusUMLA
3. Jocuri și activități liber-alese:
Artă: „Masca de protecție”- confecționare + decorare
https://www.youtube.com/watch?v=SrstQeScQVs
Joc de rol: „De-a medicul”
Joc distractiv: „Cu păpușa la plimbare”

-Consilierea părinților în
privința desfășurării
activităților
-Completarea condicii de
prezență online
-Editarea VideoShow și
distribuirea pe pagina de
facebook a grădiniței, cu
acordul în scris al tuturor
părinților

NOTĂ:
-Grădinița noastră se află situată în mediul rural, de aceea distribuirea caietelor speciale s-a făcut cu ușurință, respectându-se măsurile de
protecție (mască, mănuși, distanțare)
-Auxiliarul didactic folosit : „Învăț și mă dezvolt-Activitate matematică”, de Anca Vodiță, editura Kreativ, Tg.Mureș, 2017

