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Tematica activităților pe perioadei programului Școala de Vară
Săptămâna
27 iunie-1 iulie

Tema
săptămânii
Lumea basmelor
și a poveștilor

4-8 iulie

Maraton
lingvistic

11-15 iulie

Matematica
distractivă

18-22 iulie

Săptămâna
micilor
gospodari

25-29 iulie

Săptămâna
distracției

1-5 august

Cartea
săptămânii

8-12 august

Dați suflet
hârtiei

Ce urmărim

Locul de desfășurare

Dezvoltarea comunicării
și a abilităților de citire

Sala de lectură
Sala de clasă
Biblioteca ”Nichita Stănescu”
Sala de clasă
Curtea grădiniței
Institutul francez – vizită
Goethe Institut - vizită

Identificarea principalelor
grupe de limbi
Întocmirea unui arbore
poliglot cu diferite forme
de salut
Construrea abilităților
matematice și aplicarea
acestora în rezolvarea
problemelor de zi cu zi
Formarea deprinderilor de
igienă personală;
Organizea și menținerea
ordinii acasă și la
grădiniță;
Îngrjirea spațiilor verzi;
Alcătuirea unui buget și
realizarea aprivizionării
Organizarea unor activități
de relaxare și petrecere a
timpului liber

Lectura poveștii preferate
a fiecărui elev și
argumentarea alegerii
Alcătuirea unei povești
personale și prezentarea ei
Formarea capacității de
apreciere corectă a muncii
personale și a celorlați
Dezvoltarea spiritului de

Sala de clasă
Curtea grădiniței
Parcul Morarilor
Piața Morarilor
Sala de clasă
Vizită la supermarket

Petrecere în pijamale (sala de
clasă)
Concurs de origami (sala de
lectură)
Ziua filmului românesc pentru
copii
Să fim mici actori – interpretarea
unor pasaje cunoscute din
piesele învățate la școală și nu
numai
Sala de lectură

Sala de clasă (utilizarea unor
tehnici diferite de lucru cu
hârtia: origami, quilling, colaj,
paper mache)
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15-19 august

Jurasic parc

22-26 august

Reporter prin
București

29 august- 2
septembrie

Sănătate prin
sport

echipă
Când, unde și cum au trăit
dinozauri?
De ce nu mai există ei azi?
Dezvoltarea abilităților de
comunicare, de adaptare la
situații noi și inedite
Înțelegerea legăturii dintre
alimentație, sport și starea
de sănătate
Motivarea elevilor pentru
sport
Înteracțiunea cu o varitate
cât mai mare de sporturi
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Muzeul Gr Antipa
Sala de lectură – dinozauri din
origami și quilling
Parcul Florilor, Parcul Morarilor
MegaMall
Sala de lectură (editarea unui
ziar cu știri proprii)
Sala de clasă
Club sportiv – vizită
Sala de sport
Curtea grădiniței
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