Programul Gradinitei nr. 11

Activitatile educative desfasurate vor urmari Curriculum Preşcolar elaborata de Ministerul Educatiei si vor fi
diferentiate pe categorii de varsta.
Fiecare grupa lucreaza sub indrumarea a două educatoare cu experienta in domeniul pedagogic si a unei
supraveghetoare, îngrijitoare.
Activitatile optionale (cursuri de limbi străine: Lb. Engleză Lb. Franceză, Codul bunelor maniere, şah, arte
martiale,dans modern şi de scocietate) si activitatile recreative (colorat, pictura,modelaj,origami, Curiozităţi
din diferite domenii) vor fi sustinute de persoane calificate, cu experienta .
Parintii sunt zilnic instiintati de activitatile desfasurate si evolutia copiilor.
Programul Gradinitei nr. 11 este flexibil putand fi adaptat dorintelor si necesitatilor dumneavoastra.
PROGRAMUL GRADINITEI
Programul zilnic al gradinitei este structurat astfel:
• 6:00 - 8:15 – sosire gradinita
• 8:30 - 9:00 - mic dejun
• 9:00 - 11:00 – activitati educative urmarindu-se Programa Activitatilor Instructiv-Educative elaborata de
Ministerul Educatiei Nationale (cunoasterea mediului, comunicare, dezvoltarea vorbirii, notiuni introductive
de matematica, educatie civica, educatie sanitara, educatie rutiera); activitatile vor fi impartite pe categorii
de varsta
• 10:30 - 11:00 – gustare fructe
• 11:00 - 12:00 – activitati optionale (în funcţie de optiunile părinţilor din oferta Grădiniţei)
• 12:00 - 12:30 – activitati recreative (colorat, pictura,modelaj,origami )
• 12:30 - 13:00 - masa de pranz,
• 13:00 - 15:00 – Odihnă, relaxare
• 15:30 - 16:00 – gustare -dacă doresc
Programul grădiniţei este pana la 17,30.
• În perioada după-amiezei se fac activitati recuperatorii sau recreative jocuri de interior sau in aer liber.
Durata unei activitati este de 15-20 minute pentru copiii cu varsta intre 3-5 ani si de 30-35 minute la cei
intre 5-7 ani. Jocul si activitatile alese se desfasoara pe grupuri mici si ii ajuta pe copii sa se socializeze, in
mod progresiv, si sa se initieze in cunoastere a mediului social si cultural caruia ii apartin, a matematicii,
comunicarii orale si chiar limbajului scris si citit. Ne vom indrepta atentia spre activitati utile, stimulative , in
functie de aptitudinile individuale si de ritmul propriu de invatare.
ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
Vizite la ZOO, Gradina Botanica, Muzee, Circ, Teatru, Excursii si Tabere

