
 

 

 

 

 

 

 

 

    Planificarea activităților extracurriculare 

An şcolar 2020-2021 

 

ARGUMENT: 

 

        Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară 

activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activitate are o deosebită influenţă 

formativă asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, 

spectacole, programe artistice, etc. 

      În cadrul activităţilor extracurriculare copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni 

directe în care sunt puşi în situaţia de a utiliza, în diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile 

dobândite anterior. 

OBIECTIVE GENERALE: 

 formarea personalităţii autonome şi creative; 

 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur; 

 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior ]n contexte diferite; 

 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţie copiilor, ca premise ale acumulării 

succeselor viitoare. 
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GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

Nr. 

Crt. 
Data Grupa Tipul activității Tema activității Forma de realizare Participanți 

 

Septembrie 

 

Mica Vizitarea gradinitei 
,,Grădiniţa - micul 

meu palat 
Plimbare 

Copii, educatoare, 

Mica 
Teatru de păpuși 

Aschiuta 

“Casuta din oala” 
Vizualizarea spectacolului 

Copii, educatoare, actori 

Mijlocie Activitate sportivă ”Hai și tu!” ”Ziua mobilității” – plimbare Copii, educatoare 

Mijlocie Teatru de păpuși  “Scufița Roșie” Vizualizarea spectacolului Copii, educatoare, actori 

Mare Vizită ”Hai cu noi!” Sport, plimbare si mişcare Copii, educatoare, părinți 

Mare Activitate sportivă  
“Haine, culoare şi 

mişcare ” 
Vizualizarea spectacolului 

Copii, educatoare, 

Mare Teatru de păpuşi  “Scufiţa Roşie ” Vizoalizare spectacol Copii, educatoare, părinți 

 

Octombrie 

 

Mica Vizită  
“Toamna în oraşul 

meu” 
Vizită in parcul Copou 

Copii, educatoare, părinți 

Mica Activitate outdoor 

,,Toamna când 

soseşte, roade  ea 

dăruieşte” 

Atelier de lucru 

Copii, educatoare 

Mijlocie Vizită  
“Legume colorate, le-

am văzut pe toate” 
Vizită la aprozar 

Copii, educatoare, părinți 

Mijlocie Activitate outdoor 

,,Toamna când 

soseşte, roade  ea 

dăruieşte” 

Atelier de lucru 

Copii, educatoare părinţii 

Mijlocie Teatru de păpuși  
„ Fata babei și fata 

moșneagului” 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare, actori 

Mare Vizită  
,,Legume colorate, le-

am văzut pe toate ” 
Vizită la aprozar 

Copii, educatoare părinţii 

Mare Teatru de păpuși  
 

“Marea datorie ”’ 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare, actori 

 Noiembrie 

 
Mica 

Teatru de păpuși  

 

“Cei trei purcelusi” 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare 



Mica Vizita “Flori de toamna” Plimbare in Gradina Botanica Copii,educatoare, părinți 

Mijlocie Teatru de păpuși  
,,Turtița fermecată” 

Vizualizare spectacol 
Copii, educatoare şi 

părinţi 

Mijlocie 
Activitate cu 

părinti 

Pregătire pentru Ziua 

Lui Martinel 
Confecționare de lampioane 

Copii,educatoare, părinți 

Mare Activitate culturală  
“Tainele cărţilor ” Vizită la biblioteca din 

apropiere 

Copii, educatoare şi 

părinţi 

Mare Teatru  ,Cei trei purceluşi ” Vizoalizare spectacol Copii,educatoare 

 

Decembrie 

 

Mica Activitate artistică 
Cizmulița lui „Moș 

Nicolae” 
Activitate în scop umanitar 

Copii,educatoare, părinți 

Mica 
Activitate 

cu părinţii 

 „Uite, vine Moș 

Crăciun!” 
Serbare de Crăciun 

Copii, educatoare, 

părinţi, bunici 

Mijlocie Activitate artistică 
“În aștepratea lui Moș 

Nicolae” 

Prezentarea unui mic program 

artistic 

Copii,educatoare, părinți 

Mijlocie 
Activitate 

cu părinţii 

,, A sosit Crăciunul” Confecţionare podoabe de 

Crăciun 

Copii, educatoare, 

părinţi, bunici 

Mare Activitate artistică 
“În aștepratea lui Moș 

Nicolae” 

Prezentarea unui mic program 

artistic 

Copii,educatoare 

Mare 
Activitate 

cu părinţii 

,, A sosit Crăciunul” Confecţionare podoabe de 

Crăciun 

Copii, educatoare, 

părinţi, bunici 

 

Ianuarie 

 

Mica 
Activitate 

distractivă 

“Prietenii  omului  de 

zăpadă” 
Jocuri în zăpadă 

Copii, educatoare, 

Mica 
Activitate 

ecologică 

,,Să hrănim 

păsărelele!” 

Confecționare și amplasarea 

de hrănitoare pentru păsărele 

Copii, educatoare 

Mijlocie 
Activitate 

distractivă 

“Hai afară la zăpadă” 
Jocuri în zăpadă 

Copii, educatoare 

Mijlocie 
Activitate 

ecologică 

,,Să hrănim 

păsărelele!” 

Confecționare și amplasarea 

de hrănitoare pentru păsărele 

Copii, educatoare și 

părinți 

Mare 
Activitate 

distractivă 

“Hai afară la zăpadă” 
Jocuri în zăpadă 

Copii, educatoare 

Mare Teatru  ,,Marea datorie !” Vizoalizarea spectacol Copii, educatoare 

 

Februarie 

 

Mica 

 
Activitate practica 

“Grădinarii iscusiți” 

 

Punem semințe pentru 

răsaduri în ghiveci 

Copii, educatoare, 

Mica 
Activitate  

artistica 

„Mărțișoare pentru cei 

dragi!” 

Activitate antreprenorială -

expoziție 

Copii, educatoare şi 

părinţi 



Mijlocie Activitate culturală 
,,Din tainele cărţilor” 

Vizită la Bibliotecă 
Copii, educatoare, 

bibliotecare 

Mijlocie Teatru de păpuși  
„ Măriuca și zânele” 

Vizualizare spectacol 
Copii, educatoare şi 

părinţi 

Mijlocie 
Activitate 

distractivă 

“Carnaval, carnaval, 

vesel carnaval !” 

Prezentare costumelor de 

carnaval 

Copii, educatoare 

Mare 
Activitate 

distractivă  

,,Hai afară” Viyită în parcul grădiniţei- 

observare ghiocei 

Copii, educatoare, 

 

Mare Teatru de păpuși  “Ciróka” Vizualizare spectacol Copii, educatoare 

Mare 
Activitate 

distractivă 

“Carnaval, carnaval, 

vesel carnaval !” 

Prezentare costumelor de 

carnaval 

Copii, educatoare 

 

Martie 

 

Mica 
Activitate cu 

părinții 

„E ziua ta, mămico!” 

 
Activitate practică cu mămici 

Copii educatoare, 

mame 

Mijlocie 
Activitate cu 

părinții 

,, Eu cu dragoste 

şoptesc, mamă dragă 

te iubesc” 

Activitate practică cu mămici 

Copii educatoare, 

mame 

Mare 
Activitate cu 

părinții 

,, Eu cu dragoste 

şoptesc, mamă dragă 

te iubesc” 

Activitate practică cu mămici 

Copii educatoare, 

mame 

 

Aprilie 

 

Mica 
Activitate 

religioasă 

„Micul creștin” 

 
Vizită la Biserica 

Copii,părinţi, educatoare, 

preotul paroh 

Mica 
Teatru de păpuși 

Aschiuta 

“Punguța cu doi bani” 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare, actori 

Mijlocie 
Activitate 

religioasă 

,,Iisus ne cere-n taină, 

să-ngenunchem 

smeriţi” 

Vizită la Mitropolie 

Copii,părinţi, educatoare, 

preotul paroh 

Mijlocie Teatru de păpuși  “Punguța cu doi bani” Vizualizare spectacol Copii, educatoare, actori 

Mare 
Activitate 

religioasă 

,,Isus ne cere-n taină, 

să-ngenunchem 

smeriţi” 

Vizită la Biserica 

Copii,părinţi, educatoare, 

preotul paroh 

Mare Teatru de păpuși  “Punguța cu doi bani” Vizualizare spectacol Copii, educatoare, actori 

 

Mai 

 

Mica 
Activitate 

ecologică 

,, Micii ecologişti în 

acţiune”  
Amenajarea curţii grădiniţei 

Copii,părinţi educatoare 

Mica 

 
Școal altfel 

“Teatrul Luceafarul” 

“In vizită la Cinema ” 

Vizualizare spectacol 

Vizită 

Copii, educatoare, actori 



“Excursie la 

Manastirea Hadambu” 

Excursie 

Mijlocie Teatru de păpuși  “Cei trei purceluși” Vizualizare spectacol Copii, educatoare, actori 

Mijlocie 
Activitate 

ecologică 

,, Micii ecologişti în 

acţiune”  
Amenajarea curţii grădiniţei 

Copii,părinţi educatoare 

Mijlocie Școala altfel 

“Punguța cu doi bani” 

 

“In vizită la Grădina 

Botanică” 

“La patisserie-

surprize”  

Vizualizare spectacol 

Excursie 

Copii, educatoare, actori 

Mijlocie 
Teatru de păpuși  

 

„ Cenușăreasa” 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare şi 

părinţi 

Mare Teatru de păpuși  “Mariuca şi Zana” Vizualizare spectacol Copii, educatoare, actori 

Mare 
Activitate 

ecologică 

,, Micii ecologişti în 

acţiune”  
Amenajarea curţii grădiniţei 

Copii,părinţi educatoare 

Mare Școal altfel 

Doctori pentru o zi  

Pompieri pentru o zi  

Teacher pentru o zi  

Vizită 

 

 

Copii, educatoare, actori 

Mare 
Teatru de păpuși  

 

“Pinocchio” 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare 

 

Iunie 

 

Mica 
Teatru de păpuși  

 

Muzicantii din 

Bremen 
Vizualizare spectacol 

Copii, educatoare şi 

părinti 

Mica 
 Serbare de sfărsit de 

an  

 „Carnaval, carnaval”  

 
Petrecere final de an şcolar 

Copii, părinţii 

educatoare, invitaţi 

Mijlocie 
 Serbare de sfărsit de 

an  

,,La mulţi ani copile” 
Ziua copilului 

Copii, părinţii 

educatoare, invitaţi 

Mare 
 Serbare de sfărsit de 

an  

,,La mulţi ani copile” 
Ziua copilului 

Copii, părinţii 

educatoare, invitaţi 

 

Responsabil activități extracurriculare 

Educatoare Petcu Gabriela 
 

 


