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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICEL” CĂLĂRAȘI



ARGUMENT:

     Grădinița  înseamnă mai mult decât o instituție, înseamnă formarea unor copii pentru viață. Provocarea vine 
atunci când acești copii nu sunt susținuți de familie sau de mediul din care fac parte. Pe lângă funcția sa primară, 
aceea de informare, grădinița  trebuie să fie deschizătoare de drumuri, un adevărat model pentru generațiile de 
astăzi. Aceasta trebuie să ofere soluții și să îndrume către o viață mai bună, dincolo de situația materială a 
copiilor. 
    Când  alegem activitãțile extrașcolare trebuie sã avem mereu în gând urmãtorul citat: „Să nu-i educăm pe 
copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista cand 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)
   Dincolo de dezvoltarea gândirii, completarea procesului de învăţare, dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
elevilor, organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, activitãțile extracurriculare promoveazã  exemplele 
de bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – pedagogice, cunoaşterea şi valorificarea metodelor 
şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional.



  Activități extracurriculare din anul școlar 2021-2022



        Ziua verde a ECO-ȘCOLILOR!
      Educatorele unității de învățământ, împreună cu preșcolarii, au participat la acțiuni de 

plantat pomi fructiferi în curtea grădiniței.

Preșcolarii au participat plini de entuziasm la aceste activități, mai ales că au fost părinți, 

bunici care ne-au sprijinit in derularea acestei activități.

 Mesajul transmis de copii:

                   “Plantăm pomi pentru ca natura să fie frumoasă!”

                 “Plantăm pomi pentru ca să mâncăm fructe și să creștem mari, sănătoși!”



*           

 Grădina de relaxare, liniște și învățare! 

COORDONATOR PROIECT : prof. Mușat Niculina

   PROIECT NAȚIONAL PILOT



Împreună cu părinții am contribuit la amenajarea zonelor de relaxare 
din curtea grădinii, am încercat să fim creativi, să dovedim că putem 
dezvolta propriile concepte de învățare care se pliază pe nevoile 
concrete ale actualei generații. 

Înarmate cu noțiuni solide de psihologie, pedagogie și didactica 
specialității, am putut construi o schimbare de proporții, pur 
românească, în beneficiul Educației ,,Altfel”. Text-Silvia Breben



OGLINZILE COPILĂRIEI

PROIECT EDUCAȚIONAL  INTERNAȚIONAL 

Scopul Proiectului este de a 
iniția context educațional 
care să permită copiilor 

formarea competențelor și 
abilităților specifice 

educației interculturale, 
având parteneri din 
România, Republica 

Moldova și Macedonia de 
Nord.



OGLINZILE COPILĂRIEI

 Copilăria este unul dintre cele mai frumoase daruri primite, iar reflecția ei se citește în bucuria celor mici.
 În cadrul Proiectului Educațional Internațional "Oglinzile copilăriei" vom primi și vom da mici bucurii din activitățile 
noastre, așa cum le simțim noi, "oamenii mici".
 Am spus și am ascultat "Povești la gura sobei", cu ocazia Zilei Internaționale a Spunerii Basmelor
Mărțișorul este un prilej special de a oferi cuiva drag un simbol al primăverii. Prin atașarea șnurului alb și roșu marcăm 
reînnoirea timpului și renaşterea naturii.
Cu ajutorul mânuțelor iscusite am reușit creații delicate în cadrul Proiectului Educațional Internațional “Oglinzile 
copilăriei”.
Materiale obișnuite au fost asamblate în moduri unice respectând tema lunii martie “ Oglinzile primăverii”.
In următoarele activități din cadrul  Proiectului Educațional Internațional "Oglinzile copilăriei" am muncit cu drag și spor, 
punând "Sărbătorile pascale în oglindă"

FAMILIA...
...unde viața începe, iar iubirea nu se termină niciodată
  Am continuat activitățile noastre în cadrul Proiectului ,,Oglinzile Copilăriei" şi cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, 
sărbătorită în data de 15 mai, ne-am lăudat cu ce avem noi mai scump pe lume, famila.



PROIECT EDUCAȚIONAL ,,PICII LA MIȘCARE!”

COORDONATOR PROIECT: prof. Stan Nicoleta



PICII LA MIȘCARE

Trăim într-o lume în care tehnologia a acaparat mare parte din activitățile cotidiene de zi cu zi, 
faptcare  a  generat  o scădere considerabilă a activităților fizice atât în rândul copiilor cât și al 
adulților.
Pornind  de  la  premisa  că  activitățile  de  educație  fizică  au  un  rol  important  asupra  
dezvoltării complexe  a  copilului, s-a dorit ca  prin  activitățile proiectului educativ ”Picii  la 
mișcare!” să fie încurajați  atât copiii cât și ceilalți factori educaționali să acorde mai mult timp 
mișcării, practicării unor jocuri, sporturi adaptate vârstei preșcolare.
Temele propuse în cadrul proiectului  au  facilitat  întelegerea beneficiilor pe care le are mișcare 
pentru sănătatea noastră și necesitatea includerii ei în rutina de zi cu zi. Preșcolarii coordonați de 
dna prof. Nicoleta Stan, au participat cu plăcere la acest gen de activități, nevoia de mișcare și 
bună fiind satisfăcute cu plăcere.



PARTENERIAT  EDUCȚIONAL BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  ,,AL. 
ODOBESCU” CĂLĂRAȘI/  FILIALA  ORIZONT

COORDONATOR  PROIECT:  prof. Comândaru  Mariana

      BIBLIOTECA, O LUME A CĂRȚILOR!



 BIBLIOTECA, O LUME A CĂRȚILOR!

 Activitățile desfășurate au urmărit dezvoltarea dragostei pentru 
carte, trezirea interesului pentru audierea textelor literare, a 
curiozității pentru a intra în univesul bibliotecii. 
 Ele s-au desfășurat în spațiul virtual, online, implicându-se  
toate cadrele didactice. 
 Temele au fost variate, de la observarea și răsfoirea cărților din 
biblioteca grădiniței, până la audierea poveștilor îndrăgite de 
copii.



Preșcolarii grădiniței ,,Voinicel”, participă cu interes la activitățile  culturale și artistice, 
desfășurate la nivel de Județ. 
Spectacolul de magie ,,Urechilă  - Fugit de la circ”,  a trezit ropote de aplauze, a adus bucuria 
în sufletul și ochii copiilor.

    „În lumea minunată a copilăriei”

ACTIVITĂȚI  CULTURAL - ARTISTICE



„Noi suntem români!”
Preșcolarii grădiniței 
,,Voinicel” au participat cu 
mare plăcere la activitățile  
organizate cu această ocazie. 
Au intonat Imnul Național al 
României, au fluturat 
tricolorul, au aflat  ce 
simbolizează cele trei culori de 
pe steagul României, de ce 
purtăm costum național, iar în 
final s-au prins într-o horă.



„Poftiți la serbare!”
Serbări prilejuite de diferite momente sau evenimente

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, educatoarele grupelor 
de  preșcolari au organizat evenimente menite să aducă 
bucurie în sufletul copiilor.
Ele s-au desfășurat sub formă de serbări sau au fost 
organizate petreceri  în spațiile de joacă pentru copii.



                          
                              RĂMAS BUN, GRĂDINIȚĂ!



RĂMAS BUN, GRUPA MICĂ!

Serbările, evenimentele de sfârșit de 
an școlar, au adus multâ bucurie în 
ochii copiilor și recunoștință în 
sufletul părinților.
Ca la fiecare serbare de final de an 
școlar, și la aceasta ne-au încercat 
diverse emoții: nostalgie, 
gândindu-ne la momentele 
petrecute împreună de-a lungul 
anului școlar ce tocmai s-a 
încheiat, tristețea despărțirii, dar și 
bucuria vacanței mari și a 
oportunităților ce ne stau înainte.



 1 IUNIE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILUI!

De Ziua Internațională a 
Copilului, preșcolarii grădiniței 
noastre au avut parte de multe 
surprize pregătite de cadrele 
didactice, dar și de părinții 
acestora. La petrecerile organizate 
de Primăria Municipiului 
Călărași, aceștia au urcat pe 
scenă, pregătind dansuri populare 
și moderne.



CU PAȘI MICI PE SCENA MARE!

CONCURS DE DANS 
POPULAR

      EDIȚIA  a VI-a

      Premiul Special

Educatoare: 
Adamescu Steluța
Dima Oana

Formația:
                 ,,Călușarii”



     
          Premiul III 

Educatoare: 
Achim Mariana

Formația:
        ,,Străjerii Munteniei”



,,În curând voi fi școlar!”

            Ziua porților deschise!

         Școala Gimnazială” Tudor Vladimirescu” 

          Școala Gimnazială “Mircea Vodă”

Copiii au fost însoțiți de părinți și de educatoare. 

Au fost plăcut impresionați de programul prezentat de 

elevi, de activitățile frumoase pe care le-au desfășurat 

împreună: jocuri sportive în curtea școlii, au 

confecționat împreună cu elevii de la grupa 

pregătitoare cutii pentru cadouri, au vizitat sălile de 

clasă, laboratoarele, sala de sport.



„Și eu pot să ajut!”

Participarea la activitatea umanitară ,,Împreună 
pentru Ucraina!”, inițiată de ISJ Călărași. Părinții au 
răspuns pozitiv campaniei de ajutorare a refugiaților 
ucrainieni, donând alimente neperisabile și bunuri de 
igienă personală.

           ACTIVITĂȚI 
SOCIALE



Director,                                                                                                                                              Consilier Educaiv

Prof. Voicu Aurelia                                                                                                                            Prof. Comândaru Mariana

Întocmit, 


