
  

Grădiniţa cu program 
prelungit "Voinicel"

Călăraşi

"EXCURSIE LA MALUL MĂRII"



  

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
                                                                       (  Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Argument

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.
Accentul trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 
valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor.



  

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate.
Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 
învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării 
copiilor preşcolari.

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa cu program prelungit “Voinicel” Călăraşi au 
conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de 
joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.



  

Activităţi derulate: vizită la Acvariu, Delfinariu, Planetariu
Educatoare organizatoare: Petrescu Daniela/ Ghiţă Alexandra
Parteneri implicaţi: Stoia Camelia/Oprea Liliana Gabriela
Grup ţintă: preşcolarii grupei"Spiriduşii"; "Buburuzele";"Prichindeii Isteţi"

Scopul : 

Obiectivele urmărite:
 
-verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre animale, plante, Univers;
- imbogăţirea cunoştinţelor despre galaxii, planete, Soare, Lună, plante, animale;
- să demonstreze capacitatea de a inţelege,de a compara trăsăturile specifice şi elementele  
  comune ale animalelor şi plantelor din muzeu;
-să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea animalelor, plantelor, mediului inconjrător    
reprezintă indatoriri elementare ale fiecărui locuitor al tării; 

. 

-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a investiga mediul şi de a-si forma 
reprezentări corecte în legătură cu animalele, plantele, Universul.
-Completarea şi evaluarea cunoştinţelor ce au fost predate pe parcursul 
anului legate de tema excursiei.



  

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate
.
       

   
      
                                                          
                                                                               

    GRUP ŢINTĂ: 38 preşcolari
RESURSE UMANE:

                                                          

        Educatoare, părinţi, bunici, directorul unităţii de învăţământ

RESURSE FINANCIARE:
Excursia este subvenţionată  de părinţi.

-să comunice între ei;
-să participe la discuţii informale, să intrebe şi să răspundă;
-să manifeste bucurie faţă de această excursie;
-să păstreze liniştea şi disciplina indeplasarea dintre muzee;
-să realizeze albume, desene, picturi cu cele văzute in excursie;
-să lege prietenii cu colegii din celelalte grupe participante.



  

PREGATIREA     EXCURSIEPREGATIREA     EXCURSIEI:

1- Anunţarea excursiei- Cu două săptămâni înainte de data efectuării ei, 
este anunţată excursia pe care o vor face copiii în parteneriat cu alte grupe 
din grădiniţă

2-Asigurarea condiţiilor organizatorice corespunzătoare- se va lua 
legătura cu conducerea şcolii pentru obţinerea aprobării de vizitare, 
mijlocul de transport stabilirea modului de deplasare riguros, cine îi 
însoţeşte pe copii.
3- Pregătirea copiilor- pentru această excursie se va face in cadrul unei 
şedinţe special de instructaj, cu care ocazie, educatoarea arată scopul 
excursiei, traseul cu punctele cele mai importante.
    Copiii sunt însoţiţi de cele patru educatoare,părinţi şi bunici. Se stabileşte 
preţul transportului, ale biletelor de intrare la obiectivele stabilite.

Director,prof. Voicu Aurelia
C.E.prof. Păpurică Mariana



  

Să ne cunoaştem istoria!



  

La malul mării!



  

Delfinariu!



  

Un spectacol ce-ţi taie 
respiraţia!



  

Prietenii noştrii, delfinii!



  

Împărtăşim impresii...



  

Să ne întrebăm...să ne 
mirăm!



  

În lumea lui Nemo!



  

Suntem vrăjiţi!



  

Lumea subacvatică!



  

Liniştea din adâncuri!



  

Planetariu!



  

Expoziţie de păsări 
exotice!



  

Glasul Australiei!



  

Orăşelul copiilor!



  

“O mână de copii!”



  

Pe faleză!



  

La revedere, mare albastră!
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