
 

  

Raport privind activităţile derulate în cadrul programului  

„Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

An şcolar 2017-2018 

 

  

Titlul proiectului: „Să știi mai multe, să fii mai bun” 

Unitatea: Gradinița cu Program Normal Ciuta 

Grupa mica: ,, Piticii voinicii,, 

Educatoare: Răducu Alina 

Numărul de activități derulate: 5 activități 

Tipul de activități derulate: 

 

Luni, 16.04.2018 – Școala din padure 

- Excursie prin împrejurimi 

- E frumos și curat în jurul meu 

- Micul gradinar- plantare 

 

Marți, 17.04.2018 –Ne jucăm, învățăm , ne distram! 

 -Jocurile copilariei- jocuri de mișcare, jocuri distractive     

-Minte sănatoas în corp sănătos- jocuri și întreceri sportive 

-Sănătate de la toate- salata de legume 

 

Miercuri, 18.04.2018 –Povești, povestitori și desenatori 

-Eu povestesc cel mai bine! 

- Jocul din povești!- dramatizari, desene pe asfalt 

- Vreau sa fiu.... – măști cu personaje din povești 

 

Joi, 19.04.2018 – Atelierul de creație. 

-Constructori pricepuți- case și căsuțe 

- Sa lucram frumos- realizarea unor lucrări practice 

 

 

Vineri, 20.04.2010 – Știu să am grijă de mine! 

-Prietenul pompier –vizionare material P.S.I. 

-Știu să circul corect!- realizarea unui joc aplicativ 

 

Resursele implicate: 2 cadre didactice și preșcolarii 

 

Parteneri implicați:educatoarea grupei mari, părinți, Poliția locală 

 

Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: sălile de grupă, curtea grădiniței, imprejurimile 

grădiniței 

Obiective urmărite: 

 Stimularea interesului copiilor pentru petrecerea timpului în aer liber, consolidarea 

deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; 

 Stimularea interesului pentru povești; 

 Dezvoltarea interesului pentru activități sportive încurajarea competivității, dar și a 

spiritului de echipă; 

 Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire, ocrotire și protejare a mediului 

înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta; 



 Consolidarea unor cunoștințe despre cum aplicam normele de securitate în caz de pericol și 

de respectare a regulilor de circulație corecte. 

 

Modalități de evaluare a activității: 

 Ideile și impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activităților 

 Diplome, expoziție, fotografii din timpul activitățlor. 

 

Rezultate înregistrate: 

 Copiii au participat cu plăcere și interes la toate activitățile 

 Și-au perfecționat deprinderile sportive și practice 

 Copiii au acționat în echipă, în spiritul competiției 

 

ANALIZA SWOT: 

Puncte tari 

- Abordarea creativă și interactivă a activităților desfășurate; 

- Desfășurarea unor activități plăcute și relaxante, dar și instructive; 

- Colaborarea eficientă dintre cadrele didactice, copii și părinți, Poliția locală; 

- Preșcolarii au fost active ți receptivi în toate activitățile derulate. 

Puncte slabe 

- Activitățile nu s-au desfășurat și în alte locații; 

Oportunități 

- Eficientizarea activităților prin implicarea mai multor parteneri; 

- Desfășurarea activităților în afara grădiniței. 

Amenințări 

- Condițiile meteo nefavorabile desfășurării unor activități în aer liber. 

 

Recomandări, sugestii: 

 Atragerea de sponsori pentru susținerea activităților desfășurate, acordarea unor fonduri 

pentru derularea activităților în locații mai deosebite cum ar fi: muzee, gradini zoologice, 

gradini botanice, teatre, planetariu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


