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Tematica activităților pe perioadei programului Grădiniței de Vară 

 

Săptămâna  Tema 

săptămânii 

Vom urmări Locul de 

desfășurare 

27 iunie-1 iulie Ce vreau să fiu 
când voi fi 
mare? – 
săptămâna 
meseriilor 

Descoperirea unor  
profesii/meserii 
pentru viitorul 
nostru; 
Încurajarea unor 
aptitudini 
individuale; 
Familiarizarea cu 
diverse meserii; 
Conștientizarea 
legăturii 
muncă-existență. 

Vizite la frizerie, 
restaurant, fabrică 
de confecții, 
poliție, pompieri 
Demonstrații în 
sala de grupă  

4-8 iulie Ne descoperim 
pe noi - Corpul 
uman 

Identificarea 
principalelor organe 
ale corpului uman și 
rolul acestora; 
Cunoașterea 
principalelor reguli 
de igienă; 
Însușirea unui stil de 
viață sănătos. 

Sala de grupă 
Sala de sport 
Curtea grădiniței 
Muzeul ”Gr. 
Antipa” 

11-15 iulie Bunele maniere 
la preșcolari 

Învățarea 
principalelor reguli 
de conduită în 
diverse situații 
(grădiniță, acasă, în 
parc, la magazin, la 
un spectacol, la 
restaurant, în vizită) 

Sala de grupă 
Restaurant  
Hotel 

18-22 iulie Săptămâna 
prieteniei 

Dezvoltarea 
abilității de a face 
lega noi prietenii 
Rezolvarea 
conflictelor prin 
dialog 
Însușirea 
conceptelor de 
toleranță, ajutor 

Sala de grupă 
Diferite centre de 
plasament – vizită  
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reciproc, spirit de 
echipă 

25-29 iulie Tradiții și 
obiceiuri la 
români 

Dezvoltarea 
interesului față de 
tradițiile românilor 
Cunoașterea de către 
copii a însemnătății 
principalelor 
sărbători românești 
(Crăciunul, Paștele, 
Rusaliile, Ziua 
Unirii); 
Dobândirea de noi 
cunoștințe privind 
cultura și civilizația 
românească 

Sala de grupă 
Muzeul satului 
Muzeul țăranului 
român 

1-5 august Săptămâna 
interculturalității 

Încurajarea 
interacțiunii sociale 
pozitive; 
Întelegerea modului 
în care conceptele 
specifice educației 
interculturale se pot 
aplica în viața de zi 
cu  zi; 
Cultivarea spiritului 
toleranței. 

Sala de grupă 
Curtea grădiniței 

8-12 august Săptămâna 
viețuitoarelor de 
pretutindeni 

Identificarea 
principalelor 
adaptări ale unui 
animal la mediul său 
de viață; 
Descoperirea 
modalităților de 
comunicare din 
lumea animalelor. 

Sala de grupă 
Grădina 
Zoologică 

15-19 august Săptămâna 
verde  

Utilizarea eficientă a 
materialelor 
reciclabile 
Identificarea 
spațiilor verzi din 
împrejurimi 
Conștientizarea 

Curtea grădiniței 
Parcul Morarilor 
Parcul Florilor 
Grădina Botanică 
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menținerii unui 
mediu înconjurător 
curat 

22-26 august Zilele 
săptămânii în 
fotografie 

Însușirea tehnicilor 
de bază în fotografie 
Surprinderea 
activităților zilnice  
sub forma unui colaj 
de poze 

Sala de grupă 
Parc 
Curtea grădiniței 
Acasa 

29 august- 2 
septembrie 

Săptămâna 
culturală 

Perceperea valorilor 
morale și culturale; 
Aplicarea criteriilor 
estetice și morale în 
aprecierea valorilor; 
Promovarea culturii 
românești 

Sala de grupă 
Vizionarea unei 
piese de teatru 
Vizionarea unui 
concert 
Vizită la Muzeul 
de Artă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


