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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 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 –„Descoperirea copilului”) 

Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

clădirii” fizice şi spirituale a ,,puiului de om”. Doar „zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 

mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată 

„într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai 

temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 

cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activitatea extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 

la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 

ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 

mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi preșcolarii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, preșcolarii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i dirijeze, 

să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 

învăţământului preșcolar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 

ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite preșcolariilor cu dificultăţi de afirmare 

în mediul preşcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 



Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, 

preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Activităţile 

extraşcolare s-au desfăşoară într-un cadru informal, ceea a permis preșcolariilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul preşcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile s-au desfăşurat conform planificării prezentate în cadrul Consiliului  Profesoral la 

care s-au mai adăugat pe parcurs şi alte activităţi. 

Activităţile au fost direcţionate pe următoarele repere: activităţi cultural-educativ,; activităţi 

ecologice, activităţi religioase, activităţi artistice, activităţi sportive. 

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre,  au fost incluse: 

vizite, ieşiri în natură, excursii, serbări cu diferite ocazii, concursuri pe diverse teme, parteneriate 

şcolare pe diferite teme, teatre de păpuşi,  acţiuni de voluntariat, campanii umanitare etc.  

Am urmărit ca activităţile extracurriculare/extraşcolare să fie complexe, bazate pe o bună 

comunicare, tratate cu seriozitate şi să implice o mulţime de copii,  cadre didactice, părinţi şi foruri 

ale comunităţii locale. 

Dintre obiectivele propuse pentru semestrul II al anului şcolar 2015-2016 menţionăm: 

 dezvoltarea unor aptitudini special; 

 antrenarea preșcolarilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut; 

 cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale; 

 facilitarea integrării în mediul şcolar; 

 oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei; 

 fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale; 

 participarea la competiţiile şi jocurile organizate cu ocazia unor evenimente din 

grădiniţă şi nu numai, 

 vizionarea unor spectacole în interpretarea actorilor profesionişti; 

 participarea la diferite concursuri  şi întreceri organizate înafara grădiniţei, etc. 

În al doilea semestru al anului şcolar 2015-2016 preşcolarii de la grădiniţa noastră au 

participat la o serie de activităţi extraşcolare. 

LUNA FEBRUARIE a debutat c-un schimb de experienţă între colectivul 

grădiniței noastre și un grup de educatoare din judeţul Hunedoara condus de d-nele Lucia Muntean si 

Renata Rebegea. Acest schimb de experiență a fost coordonat de D-na. Insp. Ed. timpurie, Prof. 

Vârtei Aurora și face parte din cadrul proiectului „Educaţie fără frontiere”. 

Proiectul „Educație fără frontiere” are ca scop familiarizarea cadrelor didactice din România 

cu diverse sisteme de învățământ de peste hotare, precum şi vizitarea unor grădiniţe din ţara noastră. 

Anul trecut, în cadrul proiectului, un grup de educatoare din țară au vizitat grădinițe din Grecia, iar în 

următorii ani, vizite vor fi efectuate în Franţa şi Elveţia. 



Îmbrăcaţi în straie populare, micuţii din Gradiniţa cu 

P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” au primit oaspeţii cu 

pâine şi sare, apoi i-au invitat să participe la o frumoasă 

şezătoare realizată de grupa „FLORILOR” – prof. înv. 

preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și ed. GLIGA 

ILEANA.  

Educatoarele au admirat expoziţia etnografică 

realizată în grădiniţa noastră cu aportul fiecărei grupe. De 

asemenea, în fiecare grupă au putut remarca atelierele 

realizate după modelul Reggio Emilia (atelier de pictură, 

construcţii, tricotaje, muzică, teatru, lumini şi umbre, 

senzorial-gust şi miros; ştiinţă), ghidate de educatoarele 

grădiniţei îmbrăcate 

în costume populare 

româneşti.  

Oaspeţii au 

fost invitaţi la o 

călătorie în istorie în 

maiestoasa Cetate Alba Carolina, întâmpinaţi de partenerii 

noştri de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, condus de 

director, Gabriel Rustoiu şi ghidaţi de Diana Ciugudean, Tudor 

Roşu şi Ioan Oprea – îmbrăcat în uniforma legionarului roman, cărora le adresăm mulţumiri pe 

această cale.  

Obiectivele turistice vizitate – Sala Unirii, Muzeul 

Principia, Catedrala Reîntregirii Neamului, Catedrala 

Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, şanţurile cetăţii - au 

impresionat oaspeţii. 

        

 

 

 

Mai multe poze din cadrul acestui schimb de eperiență se pot vedea aici - 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.825555940905021.1073

741878.100003518697384&type=3 

În acestă lună s-au mai derulat şi alte acţiuni împreună cu preşcolarii după cum 

urmează: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.825555940905021.1073741878.100003518697384&type=3
https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.825555940905021.1073741878.100003518697384&type=3


 12.02.2016 – Campanie pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă „Focul – prieten şi 

duşman” - derulată de ISU ALBA IULIA. Preșcolarilor le-au fost prezentate povești şi 

sfaturi utile în situaţii de urgenţă de către reprezentanţi ISU ALBA. La această campanie au 

participat: 

 preșcolarii de la grupa „Florilor” 

conduși de prof. înv. preșc. SCHIAU 

IULIA MIHAELA și ed. GLIGA 

ILEANA  

 preșcolarii de la grupa „Albinuțelor” 

conduși de ed. GEOGEAN VIORICA.  

 preșcolarii de la grupa „Mămăruțelor” 

conduși de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE 

 29.02.2016 – „Şcoala unde eu voi învăţa”- vizita la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai 

Eminescu” Alba Iulia când această școala și-a deschis larg porțile pentru toți cei care au dorit 

să-i treacă pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele în întâmpinarea 

vizitatorilor. Această vizită a fost realizată de către preșcolarii de la grupele: 

 grupa „Florilor” conduși de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și 

ed. GLIGA ILEANA 

 grupa „Mămăruțelor” conduși de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU 

FLOARE 

 grupa „Albinuțelor” conduși de ed. GEOGEAN VIORICA 

  Preșcolarii au avut posibilitatea de a vizita școala, încăperiile acesteia, s-au familiarizat cu 

mediul școlar iar elevii din clasele pregătitoare au susținut activități demonstrative, pentru a-i 

familiariza pe viitorii școlari cu mediul de învățare. Evenimentul s-a încheiat cu mulțumirea, atât a 

vizitatorilor, cât și a gazdelor, că au găsit un mediu frumos și dedicat educației și dezvoltării 

învățăceilor. 

 29.02.2016 - „CUM SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTATEA?” - întâlnire cu medicul grădiniţei – 

activitate deafășurată de preșcolarii grupei „Fluturașilor” conduși de prof. înv. preș. POPA 

AURA și prof.înv. preșc. BÎLDEA IOANA. 

 LUNA MARTIE a derulat cu „ZIUA 

PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ” – eveniment organizat 

de grădinița noastră în fiecare an școlar. Grădiniţa cu 

Program Prelungit „DUMBRAVA MINUNATĂ” din Alba 

Iulia şi-a deschis joi, 03.03.2016, porţile pentru a-i primi în 

dumbrava noastră minunată pe părinţii şi bunicii 



preşcolarilor care au luat parte la evenimentul organizat de noi în fiecare an numit „Ziua părinţilor în 

grădiniţă”.  
  Începutul primăverii, Mărţişorul şi Ziua mamei, ne-au oferit cadrul favorabil pentru realizarea 

unei game variate, plină de culoare, de activităţi care mai de care mai interesante, organizate de 

fiecare grupă în parte:  

 Grupa „Căţeluşilor” – ed. Moiceanu Ramona şi ed. Mureşan Claudia- „Felicitări pentru 

mama!”- activitate practică;  

 Grupa „Floarea Soarelui” – prof. înv. preșc. Jitaru Ioana Anca - „Copăcelul iubirii, 

copăcelul fericirii”- activitate practică şi jocuri 

împreună cu mămicile;  

 Grupa „Fluturaşilor” – prof. înv. preșc. Bîldea Ioana 

şi prof. înv. preșc. Popa Aura- „Micii cofetari”- 

prepararea diverselor prăjituri;  

 Grupa „Veveriţelor” – prof. înv. preșc. Nicola 

Nicoleta Alina şi ed. Oprişa Ofelia – „Păpuşi - mărţişor 

din linguri de lemn îmbrăcate în costum popular” şi un 

recital de cântece dedicate mamei;  

 Grupa „Furnicuţelor” – ed. Popa Rodica şi prof. înv. preșc. Popa Liana- „Felicitări pentru 

mama”- activitate practică şi povestea „Cel mai frumos dar ” de Mihnea Moisescu;  

 Grupa „Piticilor” – prof. înv. preșc. Apalaghiei Cristina -„Tablou de primăvară”- activitate 

practica si „Dansul indienilor”;  

 Grupa „Florilor” – prof. înv. preșc. Schiau Iulia şi ed. Gliga Ileana- „Inima mamei”- cu 

seminţe, „Tabloul primăverii”-activitate practică, 

„Găseşte drumul spre primăvară”- joc didactic şi 

un frumos dans împreună cu mămicile;  

 Grupa „Albinuţelor” – ed. Geogean Viorica - 

„Cadouri pentru mama mea”- activitate practică;  

 Grupa „Mămăruţelor” – ed. Nica Amalia şi ed. 

Oţoiu Floare - „Mama, ca o primăvară”;  

 Grupa „Iepuraşilor” – ed. Comănici Ana şi ed. 

Morar Anca - „Tablouri pe lemn pentru Ziua 

mamei”.  

Folosind materiale variate, de la acuarele, hârtie glasată, 

ţesături, gheme de aţă, linguri de lemn, carioci, cartoane 

colorate, la materiale din natură şi unele comestibile - lemn, 

seminţe, lapte praf, făină, zahăr, biscuiţi şi alte materiale la 

fel de interesante cu ajutorul cărora preşcolarii împreună cu 



părinţii lor au dat frâu liber creativităţii şi au realizat lucrări foarte frumoase şi inventive. La 

finalul activităţilor s-au realizat expoziţii şi fotografii, atât cu minunatele lucrări realizate, cât şi 

cu aspecte din cadrul activităţilor.   

  „Ziua părinţilor în grădiniţă” a oferit părinţilor, şi în acest an, atât posibilitatea de a colabora 

cu copiii lor în realizarea unor proiecte comune, cât şi de a observa şi de a participa activ alături de 

copiii lor la activităţile realizate în grădiniţă, le oferă părinţilor o viziune mai bine conturată a ceea ce 

se desfăşoară zilnic în grădiniţă (activităţile de dimineaţă, liber alese, pe domenii experienţiale şi cele 

de dezvoltare personală). 

Mai multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.838622629598352.1073

741879.100003518697384&type=3.  

 În această luna s-au mai derulat și alte activități cum ar fii: 

 04.03.2016 - „MAMA - ÎNGERUL MEU PE PĂMÂNT” - concurs național de creație 

plastică organizat de Şcoala Primară TEDDYBÄR BUCUREȘTI – la acest concurs au 

participat 6 preșcolari de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III. 

 10.03.2016 - „DIN SUFLET PENTRU MAMA” - concurs județean de creație plastică 

organizat de Școala gimnazială „Decebal”, CRICĂU – la acest concurs au participat: 

 6 preșcolari de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – 3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III. 

 3 preșcolari de la grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III. 

 3 preșcolari de la grupa „Cățelușilor” îndrumați de prof. înv. preșc. MOICEANU 

RAMONA și prof. înv. preșc. MUREȘAN ELENA CLAUDIA – 1 premii I, 1 premiu 

II, 1 premiu III. 

 6 preșcolari de la grupa „Veverițelor” îndrumați de prof. înv. preșc. NICOLA 

NICOLETA ALINA și ed. OPRIȘA OFELIA EUGENIA. Rezultatele obținute – 2 

premii I, 2 premii II, 2 premii III. 

 3 preșcolari de la grupa „Floarea Soarelui” îndrumați de prof.înv. preșc. JITARU 

IOANA ANCA. Rezultatele obținute – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III. 

Rezultatele obținute pe unitate – 21 preșcolari participanți -  

8 premii I, 6 premiu II, 7 premii III. 

 14.03.2016 – „PRIMĂVARA CA O POVESTE” - concurs interjudețean de creatie 

artistico-plastică organizat de GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD. 

La acest concurs au participat: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.838622629598352.1073741879.100003518697384&type=3
https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.838622629598352.1073741879.100003518697384&type=3


 6 preșcolari de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – 2 premii I, 3 premii II, 1 premiu III. 

 6 preșcolari de la grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA – 2 premii I, 2 premii II, 2 premiu III. 

 6 preșcolari de la grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. preșc. POPA AURA 

ELENA și prof. înv. preșc. BÎLDEA IOANA. Rezultatele obținute – 2 premii I, 2 

premii II, 2 premii III. 

 Rezultatele obținute pe unitate – 18 preșcolari participanți -  

 6 premii I, 7 premiu II, 5 premii III. 

 23.03.2016 - „MICII ECOLOGIȘTI AI CETĂȚII” - Concurs local pe teme ecologice 

(probă practică și probă teoretică) organizat de GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR. 10, ALBA IULIA. La acest concurs au participat 6 preșcolari de la grupa 

„Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE. 

 25.03 2016 – „ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

JUDEȚEAN ALBA IULIA” – la această activitate au participat preșcolarii de la: 

 grupa „Iepurașilor” conduși de ed. COMĂNICI ANA și ed. MORARU ANCA 

 grupa „Albinuțelor” conduși de ed. GEOGEAN VIORICA 

 grupa „Mămăruțelor” conduși de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE 

   Şi în acest an, poliţiştii din Alba Iulia au pregătit o demonstraţie de forţe în centrul oraşului, 

de ziua lor. Evenimentul a fost unul spectaculos, cei prezenţi având ocazia să vadă simulări de 

intervenţii cu echipaje canine. A participat o grupă canină din cadrul Centrului Chinologic „Dr. 

Aurel Greblea” Sibiu.  

  ÎN LUNA APRILIE s-au desfășurta următoarele activități extracurriculare: 

 05.04.2016 - „MEDICUL STOMATOLOG NE SFĂTUIEȘTE” – activitate realizată la 

cabinetul medical al LICEULUI SPORTIV DIN ALBA IULIA – la această activitate au 

participat: 

 21 preșcolari din grupa „Mămăruțelor” conduși de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU 

FLOARE 

 24 preșcolari de la grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. preșc. POPA AURA 

ELENA și prof. înv. preșc. BÎLDEA IOANA. 

 08.04.2016 - „PETRECERE ÎMPREUNĂ CU 

COLEGII MEI” – petrecere/vizită la Domeniile Martinutzi 

Vinţ – la această petrecere au participat preșcolarii grupei 

„Florilor” conduși de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA și ed. GLIGA ILEANA.  



 12.04.2016 – „ZIUA PĂSĂRILOR” - expoziție națională de creație plastică organizată 

de Școala gimnazială „AXENTE SEVER” din Aiud. La această expoziție au participat: 

 6 preșcolari de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – 2 premii I, 1 premiu II, 3 premii III. 

 2 preșcolari de la grupa „FLOAREA SOARELUI” îndrumațide prof. înv. preșc. 

JITARU IOANA ANCA. Rezultatele obținute – 1 premiu I și 1 premiu II. 

 6 preșcolari de la grupa „Veverițelor” îndrumați de prof. înv. preșc. NICOLA 

NICOLETA ALINA și ed. OPRIȘA OFELIA EUGENIA. Rezultatele obținute – 2 

premii I, 2 premii II, 2 premii III 

 6 preșcolari de la grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA și ed. GLIGA ILEANA. Rezultatele obținute – 2 premii I, 3 premii II, 1 

premiu III. 

 Rezultatele obținute pe unitate – 20 preșcolari participanți -  

 7 premii I, 7 premii II, 6 premii III. 

 14.04.2016 - la Grădiniţa cu Program Prelungit „DUMBRAVA MINUNATĂ” din Alba Iulia, 

a avut loc o nouă ediţie a concursului „ISTEŢ ŞI 

FRUMOS ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS”, prin 

intermediul căruia se promovează un stil de viaţă 

sănătos urmărind mai multe aspecte: consumul de 

legume şi fructe, servirea zilnică a micului dejun, 

mişcare zilnică în aer liber, consumul de apă în 

detrimentul sucurilor şi menţinerea unei igiene 

personale corecte.  

Concursul face parte dintr-un proiect mai amplu 

desfăşurat de grădiniţa noastră pe parcursul fiecărui an 

şcolar, ce are ca temă educaţia pentru sănătate, astfel, începând din acest an, organizăm concursul la 

nivel judeţean, fiind încadrat şi în CAERI. Echipele formate din doi preşcolari şi educatoarele 

acestora, de la fiecare grădiniţă participantă din oraşele Alba Iulia (G.P.P. „DUMBRAVA 

MINUNATĂ” – reprezentată de grupa „Albinuțelor” îndrumați de ed. GEOGEAN VIORICA, 

G.P.P. Step by Step Nr.12; G.P.P.Nr.13; G.P.P. Nr.16; G.P.P. Nr.8 şi Nr.9; G.P.P. „Scufiţa Roşie”) 

Ocna Mures (G.P.P.Nr.6), Blaj (G:P:P: „Lumea copiilor”), Aiud (G.P.P. Nr.2), Zlatna (G.P.N. 

„Peştişorul de aur”), Sebeș (G.P.P. Nr.3 Sebeş) şi Cugir 

(G.P.P. „Prichindel”) s-au descurcat foarte bine la toate 

probele concursului: au răspuns corect întrebărilor pe teme de 

sănătate şi stil de viaţă sănătos, au rezolvat corect fişele de 

lucru şi au ales alimentele potrivite pentru un mic dejun 



sănătos, după care le-au şi degustat. Doamnele educatoare de la fiecare grădiniţă - grădinița noastră 

reprezentată de ed. GEOGEAN VIORICA - participantă au 

prezentat câte un poster prin care ne-au dezvăluit modul în care au 

desfăşurat activităţi ce promovează un stil de viaţă sănătos, 

urmărind componentele vizate din cadrul proiectului. Juriul 

format din dr.Olimpia Candrea - DSP Alba,  dr. Ileana 

Văcaru,Dorina Vintan-Crucea Rosie Alba, dr.Luminiţa David, şi 

Insp.ed.timpurie Aurora Vârtei, a fost încântat de   prestaţia tuturor 

echipelor participante, astfel au fost acordate premii - atât pentru preşcolari cât şi pentru educatoare - 

şi cadouri oferite de sponsorii noştri (Crucea Roşie filiala Alba, Albalact SA, Farmacia Vichi Farm, 

SC Alba Mall, PFA Poşogan Ciprian Nicolae) cărora le mulţumim pe această cale; iar preşcolarii 

din Grupa Albinuţelor - ed. Geogean Viorica - au servit concurenţii cu o gustoasă şi sănătoasă 

salată de fructe preparată chiar de ei.  

Una dintre surprizele concursului a fost prezenţa personajelor din poveşti - actori ai Teatrului 

Skepsis - care au venit cu surprize şi jocuri muzicale atât pentru 

concurenţi, cât şi pentru preşcolarii din fiecare grupă din grădiniţă. 

O altă etapă din proiect desfăşurată în aceeaşi zi la noi în grădiniţă, 

a fost organizarea seminarului de formare pe teme de sănătate şi 

stil de viaţă sănătos susţinut de doamna dr.Olimpia Candrea - DSP 

Alba, la care au participat părinţi din fiecare grupă din grădiniţă.. 

Le mulţumim pentru implicare partenerilor noştri cu ajutorul 

cărora am realizat acest concurs: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Consiliul Judetean Alba, 

Crucea rosie filiala Alba şi Direcţia de Sănătate Publică Alba.  

Le mulţumim, de asemenea actorilor Teatrului Skepsis, cât şi părinţilor preşcolarilor din 

fiecare grupă din grădiniţă care au răspuns solicitărilor noastre, dând dovadă de creativitate şi 

originalitate în realizarea fructelor şi a legumelor personalizate expuse în cadrul frumoasei 

expoziţii din incinta grădiniţei, cele mai frumoase şi creative dintre ele au fost premiate restul 

primind diplome de participare. Premii acordate: 

 Pentru 8 grupe s-au acordat 10 premii – 4 premii I (32 premii I), 3 premii II (24 

premii II), 3 premii III (24 premii III). 

 Pentru două grupe (grupa „Furnicuțelor” și grupa „Veverițelor”) - 11 premii – 5 

premii I (10 premii I), 3 premii II (6 premii II), 3 premii III (6 premii III). 

Rezultatele obținute pe unitate – 102 preșcolari participanți -  

42 premii I, 30 premiu II, 30 premii III. 

Mai multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 



https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.866900173437264.

1073741880.100003518697384&type=3 

 16.04.2016 – „DARURI DE ZIUA PĂMÂNTULUI” - concurs interjudețean de creație 

plastică organizat de GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 din SEBEȘ. 

Preșcolarii participanți: 

 4 preșcolari de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – 2 premii I, 2 premii II 

 4 preșcolari de la grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA și ed. GLIGA ILEANA. Rezultatele obținute – 2 premii I, 2 premii II. 

Rezultatele obținute pe unitate – 8 preșcolari participanți – 

4 premii I, 4 premiu II 

 18.04.2016 – „DRAG MI-E JOCUL ROMÂNESC!” - spectacol folcloric organizat de 

prof. Victor Geogean – PALATUL COPIILOR din ALBA IULIA – acest spectacol a fost 

organizat în Piața Cetății, Alba Iulia. La acest spectacol au participat preşcolarii din Grupa 

„Albinuţelor” - ed. Geogean Viorica. 

 18 - 22.04.2016 - Activităţi derulate în cadrul programului „Să ştii mai multe, sa fii mai 

bun – Şcoala Altfel” - activităţi ce se regăsesc în planificarea şi în raportul aferente acestei 

săptămâni. 

 25.04.2016 – „FLORILE NE ÎNVAȚĂ” - simpozion internațional organizat de 

Grădinița „Căsuța cu povești” Craiova. Modalitatea de realizare a acestui simpozion - 

creație literară „Farmecul pădurii”. La acest simpozion au participat preșcolarii grupei 

„Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE. Rezultatele 

obținute – în așteptare. 

LUNA MAI (09.05.2016) a debutat cu activitatea „FLORILE CETĂȚII” activitate 

cu caracter practic de semănare a seminţelor în ghivecele oferite de IPEC şi Club Rotary Alba, 

activitate care face parte din proiectul Florile Cetăţii – preşcolarii au primit ghivece, acuarele, 

pamânt pentru flori și bulbi de flori şi sub atenta îndrumare a educatoarei au pictat ghivecele apoi 

au plantat bulbii în ghivece, au pus ghivecele în locuri prielnice dezvoltării plantelor, le-au udat 

și le-au îngrijit. Finalizarea acestei activități a fost în luna iunie (21.06.2016) când preșcolarii şi-

au prezentat și valorificat florile pe care le-au plantat și îngrijit în acest timp – banii obţinuţi au 

fost folosiţi în interesul lor. La acestă acțiune au participat: 

 preșcolarii de la grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. 

OȚOIU FLOARE 

 preșcolarii de la grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA și ed. GLIGA ILEANA 

 preşcolarii de la grupa „Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean Viorica 



 preșcolarii de la grupa „Iepurașilor” îndrumați de ed. COMĂNICI ANA și ed. 

MORARU ANCA. 

 

  Pe parcursul acestei luni s-au mai desfășurat următoarele activități: 

 12.05.2016 - „CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 

PENTRU ANTEPREŞCOLARI ŞI PREŞCOLARI TIMTIM–TIMY” - Școala 

Gimnazială „Ioan-Grigore Teodorescu” Ruseni-Borlesti-Neamt – concurs derulat în cadrul 

proiectului internaţional cu acelaşi nume la care s-au înscris majoritatea grupelor din 

grădiniţă: 

1. grupa „Floarea Soarelui” îndrumați de prof. înv. preș. JITARU IOANA ANCA - a 

participat cu un efectiv de 27 preşcolari - 12 preşcolari au obţinut premiul I, 8 preşcolari 

premiul II, 7 preşcolar a obţinut premiul III; 

2. grupa „Cățelușilor” îndrumați de prof. înv. preșc. MOICEANU RAMONA și prof. înv. 

preșc. MUREȘAN ELENA CLAUDIA – au participat c-un efectiv de 30 peșcolari - 6 

preşcolari au obţinut premiul I, 14 preşcolari premiul II, 10 preşcolari au obţinut premiul III; 

3. grupa „Furnicuţelor” îndrumați de ed. Popa Rodica şi prof. înv. preșc. Popa Liana – au 

participat c-un efectiv de 30 preșcolari - 15 preşcolari au obţinut premiul I, 11 preşcolari 

premiul II, 4 preşcolar a obţinut premiul III 

4. grupa „Piticilor” îndrumați de prof. înv. preșc. APALAGHEI CRISTINA GABRIELA – a 

participat c-un efectiv de 30 preșcolari - 15 preşcolari au obţinut premiul I, 11 preşcolari 

premiul II, 4 preşcolar a obţinut premiul III 

5. grupa „Veverițelor” îndrumați de prof. înv. preșc. NICOLA NICOLETA ALINA și ed. 

OPRIȘA OFELIA EUGENIA – au participat c-un efectiv de 31 preșcolari - prof. înv. preșc. 

NICOLA NICOLETA ALINA – 11 preşcolari au obţinut premiul I, 3 preşcolari premiul II, 2 

preşcolari au obţinut premiul III și ed. OPRIȘA OFELIA EUGENIA - 10 preşcolari au 

obţinut premiul I, 2 preşcolari premiul II, 3 preşcolari a obţinut premiul III. 

6. grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. preșc. POPA AURA ELENA - a participat c-un 

efectiv de 30 preșcolari - 25 preşcolari au obţinut premiul I, 4 preşcolari premiul II, 1 

preşcolar a obţinut premiul III. 

7. grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE – au 

participat c-un efectiv de 28 preșcolari - 25 preşcolari au obţinut premiul I, 2 preşcolari 

premiul II, 1 preşcolar a obţinut premiul III. 

8. grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și ed. GLIGA 

ILEANA - au participat c-un efectiv de 27 preșcolari - 20 preşcolari au obţinut premiul I, 6 

preşcolari premiul II, 1 preşcolar a obţinut premiul III 

9. grupa „Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean Viorica - a participat c-un efectiv de 32 

preșcolari - 16 preşcolari premiul I, 6 preşcolari premiul II, 8 preşcolari au obţinut premiul III, 

2 preșcolari au obținut mențiune. 

Rezultatele obținute pe unitate – 265 preșcolari participanți – 



155 premii I, 67 premiu II, 41 premii III și 2 mențiuni. 

 

 15.05.2016 – CONCURS INTERNAŢIONAL „ZÂMBET DE COPIL” -  Editura 

Esenţial Media, reprezentată de Loredana Dumitrescu în calitate de director general – la 

acest concurs a participat grupa „Floarea Soarelui” îndrumați de prof. înv. preșc. 

JITRAU IOANA ANCA - a participat cu un efectiv de 28 preşcolari – au primit diplome 

„CEL MAI SPECIAL COPIL!” şi câte o felicitare de 1 Iunie fiecare participant – preşcolarii 

au avut sarcina să realizeze suportul de lucru trimis de editura, folosind tehnicile adecvate. 

 18.04.2016 – „A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI PRIN ARTĂ” - concurs interjudețean de creație 

plastic, Aiud - la acest concurs au participat 12 preșcolarii din grupa „Mămăruțelor” 

îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE. Rezultatele obținute – în 

așteptare. 

 20.04.2016 - „COPILĂRIE, JOC, CULOARE” - concurs națonal de creație plastic – 

concurs organizat de G.P.N. Nr.15 Botoșani - la acest concurs au participat 6 preșcolarii 

din grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE. 

Rezultatele obținute – în așteptare. 

 20.04.2016 -„TABLOUL PRIMĂVERII” - concurs judeţean de creaţie plastică 

organizat de grădinița noastră și care a avut ca scop afirmarea şi stimularea potenţialului 

creativ al preşcolarilor prin intermediul artelor 

plastice. Expoziția cu lucrările realizate de preșcolari 

(pe suport neconvețional - bucăți de lemn) folosind 

diverse tehnici au oferit posibilitatea micilor artişti 

de a da frâu liber imaginaţiei creatoare şi artistice 

prin intermediul culorii şi penelului. Această 

expoziție a fost găzduită de Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. La acest concurs au participat mai 

multe grădinițe din Județul Alba - GPN CRICĂU, GPN TIBRU, GPN CRAIVA, GPN 

BUCERDEA VINOASĂ, GPP „SCUFIŢA ROŞIE” 

ALBA IULIA, GPP NR. 13 ALBA IULIA, GPP NR. 9 

ALBA IULIA, GPN VALEA VINŢULUI, GPP „PRIMII 

PAŞI” AIUD, GPP „PITICOT" CÎMPENI, GPN NR. 1 

CÎMPENI, GPN OCOALE, GPN GÂRDA DE SUS, GPP 

„LUMEA COPIILOR” BLAJ, GPP NR. 3 SEBEȘ, GPP 

„DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA. Din juriu 



au făcut parte: d-na Alexandrina Filip - Inspector Școlar de specialitate Muzica/Desen, d-na 

Vârtei Aurora - Inspector Educație Timpurie, educatoare ale grădiniței organizatoare. Toate 

grupele din unitatea noastră au participat obținând următoarele premii. 

1. grupa „Floarea Soarelui” îndrumați de prof. înv. preș. JITARU IOANA ANCA - a 

participat cu un efectiv de 3 preşcolari – 1 preşcolar premiul II, 2 preşcolari au 

obţinut premiul III; 

2. grupa „Cățelușilor” îndrumați de prof. înv. preșc. MOICEANU RAMONA și prof. 

înv. preșc. MUREȘAN ELENA CLAUDIA – au participat c-un efectiv de 6 

peșcolari - 2 preşcolar premiul II, 4 preşcolari au obţinut premiul III; 

3. grupa „Furnicuţelor” îndrumați de ed. Popa Rodica şi prof. înv. preșc. Popa Liana 

– au participat c-un efectiv de 6 preșcolari - 6 preşcolari au obţinut premiul III. 

4. grupa „Piticilor” îndrumați de prof. înv. preșc. APALAGHEI CRISTINA 

GABRIELA – a participat c-un efectiv de 3 preșcolari - 3 preşcolari a obţinut 

premiul III  

5. grupa „Veverițelor” îndrumați de prof. înv. preșc. NICOLA NICOLETA ALINA 

și ed. OPRIȘA OFELIA EUGENIA – au participat c-un efectiv de 6 preșcolari – 1 

preşcolar a obţinut premiul I, 2 preşcolari premiul II, 3 preşcolari au obţinut 

premiul III 

6. grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. preșc. POPA AURA ELENA - a 

participat c-un efectiv de 3 preșcolari - 3 preşcolari a obţinut premiul III. 

7. grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE – 

au participat c-un efectiv de 6 preșcolari - 1 preşcolar a obţinut premiul I, 2 

preşcolari premiul II, 3 preşcolari au obţinut premiul III. 

8. grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. 

preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și 

ed. GLIGA ILEANA - au participat c-

un efectiv de 6 preșcolari – 2 preşcolari 

au obţinut premiul I, 1 preşcolar 

premiul II, 3 preşcolari au obţinut 

premiul III 

9. grupa „Albinuţelor” – îndrumați de ed. 

Geogean Viorica - a participat c-un 

efectiv de 3 preșcolari - 1 preşcolar premiul II, 2 preşcolari au obţinut premiul 

III. 

10. grupa „Iepurașilor” îndrumați de ed. COMĂNICI ANA și ed. MORARU ANCA - 

au participat c-un efectiv de 6 preșcolari - 1 preşcolar premiul I, 5 preşcolari au 

obţinut premiul III. 



Rezultatele obținute pe unitate – 48 preșcolari participanți – 

5 premii I, 9 premii II, 34 premii II 

 Mai multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.88814227464638

7.1073741882.100003518697384&type=3 

 23.05.2016 – „MUGURI DE VIAȚĂ ÎN LUMINA ÎNVIERII SĂRBĂTORILE 

PASCALE” - concurs de creație plastic organizat de Șc. Gimnazială „Ioan Grigore 

Teodorescu”, Ruseni-Borlești, Neamț. La acest concurs au participat 6 preșcolari din grupa 

„Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE. Rezultatele 

obținute – 6 premii I. 

 26.05.2016 – „MICII PIETONI” – concurs local organizat de GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIT NR. 11, ALBA IULIA unde au participat preşcolari ai grupelor 

mari din grădiniţele municipiului Alba Iulia – la acest concurs au participat 3 preșcolari din 

grupa „Iepurașilor” îndrumați de ed. COMĂNICI ANA și ed. MORARU ANCA – 

preșcolarii au beneficiat de premii constând în diplome (3 premii I – rezultate obținute de 

preșcolarii care au reprezentat grădinița noastră), medalii, rechizite, articole sportive, 

gadjeturi, jocuri şi dulciuri ce au fost asigurate de cei implicaţi în desfăşurarea acestor 

activităţi. 



 26.05.2016 - „MOVE WEEK ROMÂNIA 

2016

” - 

acţiu

ne 

orga

nizat

ă de 

Direc

ția 

Județ

eană pentru Sport și Tineret Alba în 

parteneriat cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți Alba. Preșcolarii de la Grădinița 

„DUMBRAVA MINUNATĂ” Alba Iulia au avut parte, prin amabilitatea d-nei Liliana 

Șandru, de multa mișcare și distracție în cadrul acțiunii Move Week Romania 2016.  În Alba 

Iulia, acţiunea este organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba în 

parteneriat cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți Alba. 

MOVE Week este un eveniment anual la nivel   european și o parte integrantă a campaniei 

NowWeMOVE. În acest an, acțiunea a avut loc în perioada 23 - 29 mai și a implicat 38 de 

țări, 2.941 de orașe și peste 3.400.000 de participanți. S-au organizat ateliere sportive cu 

preșcolarii din grupele mijlocii și mari ai unitățiinoastre, în special activități de tip outdoor și 

anume: trasee phisomotrice, ștafete, sărituri cu mingea, trasul frânghiei, etc. Scopul principal 

a fost ca participanții (preșcolarii și cadrele didactice), să înțeleagă că mișcarea și jocul în aer 

liber este important pentru dezvoltarea fizică și mentală, socializare, în final starea de bine a 

fiecăruia. 

             Toți participanții au primit: diplome, materiale promoționale, fructe. La această 

activitate au participat preșcolarii:   

1. grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU 

FLOARE – au participat c-un efectiv de 25 preșcolari și au obţinut 25 certificate 

de participare 

2. grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și 

ed. GLIGA ILEANA - au participat c-un efectiv de 25 preșcolari și au obţinut 25 

certificate de participare 

3. grupa „Iepurașilor” îndrumați de ed. COMĂNICI ANA și ed. MORARU 

ANCA - au participat c-un efectiv de 25 preșcolari și au obţinut 25 certificate de 

participare 



4. grupa „Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean Viorica - a participat c-un 

efectiv de 21 preșcolari și au obţinut 21 certificate de participare 

5. grupa „Piticilor” îndrumați de prof. înv. preșc. APALAGHEI CRISTINA 

GABRIELA – a participat c-un efectiv de 21 preșcolari și au obţinut 21 

certificate de participare 

6. grupa „Veverițelor” îndrumați de prof. 

înv. preșc. NICOLA NICOLETA 

ALINA și ed. OPRIȘA OFELIA 

EUGENIA – au participat c-un efectiv de 

31 preșcolari și au obţinut 31 certificate 

de participare. 

7. grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. 

înv. preșc. POPA AURA ELENA - a 

participat c-un efectiv de 24 preșcolari și 

au obţinut 24 certificate de participare. 

 

 

  Mai multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.890749477719000.1073

741883.100003518697384&type=3 

 27.04.2016 – „FESTIVALUL FLORILOR DE MAI” – concurs județean de dans/ediția  

VIII organizat de Centrul Cultural ,, Liviu Rebreanu” Aiud în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar al Județului Alba și Primăria municipiului Aiud. La acest concurs au 

participat preșcolarii grupei „Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean Viorica - a 

participat c-un efectiv de 24 preșcolari obținând premiu I. 

 30.05.2016 – „TE IUBIM COPILĂRIE!” – concurs organizat de GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIR NR. 2, ALEXANDRIA – la acest concurs au participat 

preșcolarii din grupa „Cățelușilor” îndrumați de prof. înv. preșc. MOICEANU RAMONA 

și prof. înv. preșc. MUREȘAN ELENA CLAUDIA – au participat c-un efectiv de 6 

preșcolari – rezultatele în așteptare. 

LUNA IUNIE a debutat cu activitate – „1 

IUNIE – COPILĂRIE, FERICIRE, BUCURIE!” - 

activități distractive organizate de grupele din unitatea 

noastră. Activitățile s-au derulat în sala de grupă, 

preșcolarii frumos aranjaţi au aşteptat cu nerăbdare sosirea 

tortului şi a surpizelor. După ce s-a cântat tradiţionalul „LA 



MULŢI ANI!” preșcolarii au servit tort şi suc apoi au participat la câteva jocuri propuse de 

educatoare. Preșcolarii s-au simţit foarte bine, activitatea fiind una distractivă în care jocul, voia buna 

şi armonia s-au îmbinat perfect.   

Cu ocazia zilei de 1 IUNIE - INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN și PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI ALBA IULIA au organizat în Piața Cetății Alba Iulia diferite activități la care au 

participat și preșcolari din unitatea noastră:  

 23 preșcolari din grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. 

NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE au participat la 

concurs de desene pe asfalt – 

preșcolarii au obținut diplome de 

participare.  

 21 preșcolari din grupa 

„Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean esf au participat la 

concurs de desene pe asfalt - preșcolarii au obținut diplome de 

participare. 

Pe parcursul acestei luni s-au mai desfășurat 

următoarele activități: 

 02.06.2016 – Festivalul Concurs Judeţean 

„MULT ÎMI PLACE ŞI IUBESC, PORTUL 

NOSTRU ROMÂNESC” organizat de grădinița 

noastră, Grădiniţa cu Program Prelungit 

„DUMBRAVA MINUNATĂ” Alba Iulia și 

desfășurat la Casa de Cultură a Studenților Alba. 

Festivalul – concurs se derulează la nivel 

judeţean, fiind înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionele şi Judeţene, la poziţia 

13, având ca parteneri în acest an: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Centrul Cultural 

Augustin Bena, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” și Casa de 

Cultură a Studenţilor Alba.  

  Echipa coordonatoare a acestui proiect este formată din Insp. Ed. Timpurie Prof. Aurora 

Vârtei, director, Prof. înv. preşc. Aurora Hăjmăşan, Prof.înv.preşc. Iulia Mihaela Schiau, Ed. Viorica 

Geogean şi Ed. Ileana Fenişer. La această ediţie au participat copii din grădiniţele: Grădinița cu P. P. 

„Scufița Roșie” Alba Iulia, Grădinița cu P.P. „Primii paşi” Aiud, Grădiniţa cu P. P. Nr. 9 Alba Iulia, 

Grădinița cu P.N. „Peștișorul de aur” Zlatna, Grădiniţa cu P. P.Nr. 3 Sebeș, Grădiniţa cu P.N. 

Bucerdea Vinoasă, Grădiniţa cu P. P. „Lumea Copiilor” Blaj, Grădiniţa cu P. P. Step By Step nr.12 

Alba Iulia, Grădiniţa cu P. P. „Prichindelul” Cugir, Grădiniţa cu P. P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” 

Alba Iulia.  



  În întâmpinarea oaspeţilor festivalului, 

grupa mare a „Albinuţelor”- ed.Viorica Geogean, 

de la grădiniţa organizatoare, ne-a încântat cu un 

recital de cântece populare ardeleneşti, acompaniaţi 

la acordeon de prof. Victor Geogean, iar în concurs 

ne-au încântat cu dansurile populare prezentate şi 

îndrumaţi de coregrafii - Ionuţ Ionescu și Bianca 

Racolta, preşcolarii grupelor mari „Florilor”- 

prof. înv. preșc. Iulia Schiau şi ed. Ileana Gliga şi 

grupei mari „Iepuraşilor”- ed. Ana Comănici şi 

Anca Moraru. Micuţii preşcolari de la toate 

gradiniţele participante, îmbrăcaţi în straie 

populare, s-au întrecut în dansuri populare care 

mai de care mai frumoase, mai antrenante, din 

mai multe zone ale ţării, au prezentat suite de 

jocuri ardeleneşti, maghiare, Ciuleandra, etc. 

Juriul, format din Inspector Şcolar General – 

prof. Marcela Dărămuş, Inspector educaţie 

timpurie – prof. Aurora Vârtei –iniţiatoarea 

proiectului, director al Centrului Cultural 

Augustin Bena - prof. Daniela Floroian, din 

partea Muzeului Naţional al Unirii - Diana 

Ciugudean, şi solistul de muzică populară Cătălin Haşa, au apreciat prestaţia micuţilor ca fiind foarte 

bună, acordându-le tuturor locul I. În cadrul festivalului a fost realizată şi o frumoasă expoziţie de 

obiecte tradiţionale româneşti la care au contribuit toate grupele din grădiniţa organizatoare: 

oale de lut; fus; tindee; doniţe; păpuşi din linguri de lemn îmbrăcate în costum popular realizate de 

copii; vârtelniţe; ciubere de lemn; vase din ceramică; costume populare etc. 

  Mai multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.895293003931314.1073

741884.100003518697384&type=3 

 10.06.2016 - CONCURSUL JUDEŢEAN – „PUŞCULIŢA MEA HAZLIE, PRIMA 

MEA ECONOMIE!" – concurs organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, 

concurs județean din cadrul Proiectului de implementare la nivelul învățământului preșcolar a 

opționalului „DE LA JOC – LA EDUCAȚIA FINANCIARĂ”. La nivelul unității noastre, 

acest concurs l-am organizat în două etape: 



o Prima etapă (09.06.2016) – la nivelul unității 

– unde fiecare preșcolar din unitatea a 

participat, fiecare obținând o diplomă de 

participare, pentru efortul depus în realizarea 

pușculiței hazli – toate grupele unității 

noastre.  

o A doua etapă (10.06.2016) – la nivelul 

județului – unde fiecare grupă a participat cu 6/8 pușculițe selectate de un juriu 

format la nivelul unității noastre.  

1. grupa „Floarea Soarelui” îndrumați de prof. înv. preș. JITARU IOANA ANCA - a 

participat cu un efectiv de 6 preşcolari – rezultate obținute - 2 premii locul I, 2 

premii locul II, 2 premii locul III. 

2. grupa „Fluturașilor” îndrumați de prof. înv. preșc. POPA AURA ELENA - a 

participat c-un efectiv de 5 preșcolari – rezultate obținute - 1 premiu locul I, 2 

premii locul II, 2 premii locul III. 

3. grupa „Veverițelor” 

îndrumați de prof. înv. preșc. NICOLA 

NICOLETA ALINA și ed. OPRIȘA OFELIA 

EUGENIA – au participat c-un efectiv de 8 

preșcolari - rezultate obținute - 4 premii 

locul I, 2 premii locul II, 2 premii locul III.  

4. grupa „Piticilor” 

îndrumați de prof. înv. preșc. APALAGHEI 

CRISTINA GABRIELA – a participat c-un 

efectiv de 6 preșcolari - rezultate obținute - 

2 premii locul I, 2 premii locul II, 2 premii locul III. 

5. grupa „Cățelușilor” îndrumați de prof. înv. preșc. MOICEANU RAMONA și prof. 

înv. preșc. MUREȘAN ELENA CLAUDIA - au participat c-un efectiv de 6 

preșcolari - rezultate obținute - 6 premii locul I. 

6. grupa „Furnicuţelor” îndrumați de ed. Popa Rodica şi prof. înv. preșc. Popa Liana 

– au participat c-un efectiv de 6 preșcolari - rezultate obținute - 2 premii locul I, 2 

premii locul II, 2 premii locul III. 

7. grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU FLOARE – 

au participat c-un efectiv de 6 preșcolari - rezultate obținute - 2 premii locul I, 2 

premii locul II, 2 premii locul III. 



8. grupa „Iepurașilor” îndrumați de ed. COMĂNICI ANA și ed. MORARU ANCA au 

participat c-un efectiv de 6  preșcolari – rezultate obţinut - 

………………………………………………………. 

9. grupa „Florilor” îndrumați de prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA MIHAELA și ed. 

GLIGA ILEANA - au participat c-un efectiv de 6  preșcolari – rezultate obţinut- 2 

premii locul I, 2 premii locul II, 2 premii locul III. 

10. grupa „Albinuţelor” – îndrumați de ed. Geogean Viorica – a participat c-un efectiv 

de 6  preșcolari – rezultate obţinut- 2 premii locul I, 2 premii locul II, 2 premii locul 

III. 

Rezultatele obținute pe unitate – 59 preșcolari participanți – 

…premii I, … premiu II, … premii III 

În cadrul acestui proiect s-au desfășurat și alte activități specifice: vizite la diferite sucursale 

și agenții ale băncilor din Alba Iulia unde preșcolarii au avut posibilitatea să afle cum pot fii 

gestionați banii și cum funcționează o bancă, desfășurarea jocului „Troc”…etc.  

În prioada 08.06.2016 – 22.06.2016 au avut loc la nivelul fiecărei grupe serbări dedicate 

sfârșitului de an școlar - s-a mai încheiat un an şcolar. Bucuria, nostalgia, entuziasmul, dar şi 

întristarea că părăsesc grădiniţa - pentru a păşi timid în clasele 

primare - s-au putut citi pe feţele preşcolarilor, dar şi ale 

cadrelor didactice, care au încheiat cu succes încă un an şcolar. 

Cu mic, cu mare, grupele din Gradiniţa cu P.P. „DUMBRAVA 

MINUNATĂ” au facut ultima serbare. Tematica variată a 

acestor serbări, face o incursiune 

în această dumbravă minunată, în 

care descoperim crâmpeie din 

viaţa preşcolarilor, activităţi care 

mai de care mai interesante   şi 

captivante. Elemente din cadrul 

proiectelor educaţionale derulate 

de grădiniţă, dar şi de fiecare grupă în parte, s-au regăsit în tematica 

serbărilor de sfârşit de an şcolar: „Mult îmi place şi iubesc, portul 

nostru românesc”; „De la grădiniţă la şcoală”; „Minunata lume a 

basmelor”; „Anotimpuri - flori, gâze şi culori”. „Scufița Roși vă 

iubește și la petrcerea ei vă pofteșt e!”etc.  

 

 

 



Personajele interesante, puse în scenă distractiv de către talentaţii preşcolari, au stârnit emoţii 

în rândul spectatorilor: părinţi, bunici, fraţi etc., care au trăit cu suspans şi bucurie aceste momente 

încântătoare. Â 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mai 

multe poze din cadrul acestei activități se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/gradinita.dumbravaminunata.7/media_set?set=a.908759465918001.1073

741885.100003518697384&type=3 

 21.06.2016 – „SĂ CRESC MARE ȘI SĂNĂTOS!” – festival – concurs de dans organizat 

de GRĂDINIȚA P. P. STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA și INSPECTORATUL 

ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA. Festivalul se doreşte a fii o formă finală de evaluare a 

proiectului naţional Kalokagathia, care promovează şi încurajează micşarea fizică şi 

practicarea sportului de către copii. La acest festival/concus au participat preșcolarii: 

 grupa „Furnicuţelor” îndrumați de ed. Popa Rodica şi prof. înv. preșc. Popa Liana – 

au participat c-un efectiv de 22 preșcolari fiecare peșcolar obținând diplome de 

participare. 

 grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și 

ed. OȚOIU FLOARE – au participat c-un efectiv de 20 de 

preșcolari fiecare peșcolar obținând diplome de participare. 

 23.06.2016- „HAIDEŢI ÎN 

EXCURSIE!”- excursie la 

Grădina Zoologică de la Târgu 

Mureş organizată cu preșcolarii 

grupei „Florilor” îndrumați de 

prof. înv. preșc. SCHIAU IULIA 

MIHAELA și ed. GLIGA 

ILEANA.  

 



 23.06.2016 – „CĂLĂTORIM CU VACANȚA MARE” - concurs de creație plastică 

organizat de G.P.P. „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca – la acest concurs au prticipat 6 

preșcolari din grupa „Mămăruțelor” îndrumați de ed. NICA AMALIA și ed. OȚOIU 

FLOARE - rezultate obținute - 4 premii locul I, 1 premiu locul II, 1 premiu locul III. 

Pe parcursul al doilea semestru al anului şcolar 2015-2016, preşcolarii împreună cu cadrele 

didactice din grădiniţă au participat la o serie de teatre de păpuşi cum ar fi:  

 25.02.2016 - „CIPI…ACEST PITIC URIAȘ!”– PĂPUȘILE MUPPETS – TEATRU DE 

PĂPUȘI ARAD – desfăşurat în sala multifuncţională a 

G.P.P „DUMBRAVA MINUNATĂ”- piesă de teatru la 

care participă toţi preşcolarii grădiniţei.  

 17.03.2016 – „HOȚUL ȘI CÂINELE” - desfăşurat în sala 

multifuncţională a G.P.P „DUMBRAVA MINUNATĂ”- 

piesă de teatru la care participă toţi preşcolarii grădiniţei. 

 18.04.2016 – „MUC CEL MIC” – TEATRU DE PĂPUȘI 

PRICHINDEL DIN ALBA IULIA – activitate din cadrul 

săptămânii dedicate „Școlii altfel” - piesă de teatru la care 

participă toţi preşcolarii grădiniţei. 

 12.05.2016 - „Teatrul Crestin” - desfăşurat în sala 

multifuncţională a G.P.P „DUMBRAVA 

MINUNATĂ”- piesă de teatru la care participă toţi 

preşcolarii grădiniţei. 

 06.06.2016 – „SCUFIȚA ROȘIE” - desfăşurat în 

sala multifuncţională a G.P.P „DUMBRAVA MINUNATĂ”- piesă de teatru la care 

participă toţi preşcolarii grădiniţei.  

Pe parcursul celui de-al doilea semestru, s-au organizat activităţi în mijlocul naturii  şi al 

vieţii sociale, unde preşcolarii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin 

acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător. Îşi formează reprezentări 

simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 

succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al 

poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul 

acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi 

dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, 

parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi 

asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 

animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. Activităţile extrcurriculare desfășurate în 

ansamblu au determinat descoperirea de către fiecare preşcolar a propriei identităţi şi formarea unei 



imagini de sine pozitive, precum şi sprijinirea preşcolarului în dobandirea unor cunoştinţe, capacităţi 

şi acţiuni necesare activităţii viitoare. 

Am îmbinat activităţile şcolare cu cele extraşcolare în realizarea optimă a unui proces 

instructiv-educativ eficace şi de calitate, prin aplicarea mijloacelor şi metodelor moderne precum si 

prin perfecţionarea strategiilor didactice, având în vedere realizarea unei învăţări conştiente şi active 

care să se centreze pe interesele şi necesităţile copilului şi care să ajute la dezvoltarea personalităţii 

lui active şi creatoare. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 

obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 

modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 

dispune clasa de elevi . 

Prin acţiunile derulate considerăm că au fost atinse obiectivele propuse la începutul celui de-

al doilea semstru a acestui an școlar, iar activităţile extraşcolare din acest semestru au fost complexe 

,s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat o mulţime de preșcolari,  

cadre didactice, părinţi şi foruri ale comunităţii locale. 

 În final putem spune că şi cel de-al doilea semestru a acestui an şcolar ne-a adus colectivului 

unității rezultate favorabile dându-mi astfel  un imbold de a continua la fel şi în anul şcolar următor.        

 

„Micul preşcolar e o floare plăpândă şi sensibilă. educatorul are rolul grădinarului care cu grijă şi strădanie, face să 

încolţească sămânţa cea buna. pentru a îndruma pe drumul cel bun conduita copilului se cere din partea noastră acelaşi 

comportament, să devenim „copii”, să încercăm să gândim copilăreşte, dar prin prisma adulţilor , fără a face paradă de 

experienţele noastre de vârstnici.” 

 


