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ARGUMENT: 

„Având  în  vedere  importanța  educației  pentru  calitatea  personalității  copilului 
considerăm oportună desfășurarea acestui festival al toamnei,, care vizeaza stimularea interesului 
pentru  educația  copilului,prin prisma evaluărilor de cunoștințe asimilate și transpunerea lor în 
atenția părinților.”

SCOP: 

PROIECT TEMATIC
I. TOAMNA

PROIECT   EDUCAŢIONAL
I.2. BOGĂŢIILE TOAMNEI 25-29 octombrie 2010

CURRICULUM CĂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ ?



 Constă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a capacităţilor 
creative şi elaborarea unui sistem eficient de activităţi care va facilita acest proces

OBIECTIV:

• Sensibilizarea și transmiterea valorilor culturare prin intermediul educației din domeniul 
ştiinţei şi estetice, prin activitățile-concurs de cultură generlă, artistico-plastic și abilități 
practice, activități ce scot în relief cunoştinţele şi creativitatea preșcolarilor.

           GRUP ŢINTĂ:
Proiectul se adresează preşcolarilor şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor. 
         MODALITĂŢI DE REALIZARE:

• Domeniul  om şi societate - Confecţionare
• Domeniul estetic-creativ –Desen, pictură,cîntece
• Domeniul ştiinţă- Concurs tematic
• Domeniu limbă şi comunicare, domeniul Psiho-motric:-program cultural artistic

   
         DURATA: 1 SĂPTĂMANĂ
Rezultate aşteptate 

1. calitative : 
 consolidarea şi verificarea cunoştiintelor transmise conform temticii curriculare, 

respectând particularităţile de vîrstă;
• consolidarea abilităţilor specifice în derularea activităţilor din Domeniul estetic-

creativ  şi  practic  din  Domeniul  om  si  societate,  precum  şi  valorificarea 
cunoştinţelor însuşite in cadrul activităţiilor din Domeniul ştiinţă;

• formarea şi consolidarea spititului competitiv:
• consolidarea relaţiilor de comunicare şi cooperare între cadrele şi preşcolarii de la 

cele două secţii;
• iniţierea unei prietenii  intre preşcolarii  de la secţia  romînă cu preşcolarii  de la 

secţia maghiară;
• îmbunîtăţirea tematicii la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă;
• îmbunătăţirea relaţiilor între grădiniţă şi comunitatea locală.

2. cantitative :
• formarea  unui  grup de  15-18 cadre  didactice  capabile  de  iniţiative,  acţiuni  în 

domeniul educaţiei prin parteneriat
• editarea unui album care să cuprindă imagini din activităţi, precum şi impresii ale 

părinţilor, inspectorilor şcolari şi membrilor comunităţii locale despre activităţile 
din proiect.

                  
   Rezultatele obţinute : 

 unitate şi diversitate culturală între preşcolarii din unitate.
 Bucuria şi satisfacţia preşcolarilor şi a părinţilor sunt  vizibile în pozele 

realizate.

TEMATICĂ:  VALORIFICAREA CUNOŞTINŢELOR



  TRANSMISE PRIN ACTIVITĂŢILE REALIZATE PRIN SUBPROIECTELE 
TEMATICE IN CADRUL PROIECTULUI ,,CÂND, CUM ŞI DE CE SE 
ÎNTÂMPLĂ”
Activitatea nr. 1 
Titlul activităţii : „CE POT FACE DOUĂ MÂINI DIBACE”
Tipul activităţii :  ABILITĂŢI PRACTICE
Perioada de desfăşurare : LUNI-25.X.2010
Locul desfăşurării :  Grădiniţă.-SALA DE GRUPEI ,,BUBURUZELOR,, 
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate, preşcolarii din unitate
Responsabil : Nivel I-Roşca Persida
                     Nivel II- Dan Nicoleta
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace :  materiale  marunte  din  natura,  legume  ,fructe,  lipici, 
aracet,foarfeci,hârtie glasată şi alte materiale alese de educatoare
Modalităţi  de  realizare:  concurs  pe  grupe  mici  de  max.10  copii,  grupa  la 
fiecare nivel, în două serii
Modalităţi de evaluare :prezentarea regulamentului de concurs, discuţii, premiere, 
obiectele  realizate  vor  completa  expoziţia  finală,  din  unitate  şi  din  Complexul 
MureşMall.
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematiii propuse,cu exemple concrete 
din activităţile desfăşurate la grupă în perioada 15.IX-22.X.2010, în special prin 
tematica realizată la domeniul om şi societate-Abilităţi practice, asupra diverselor 
obiecte, jucării  ce  pot fi realizate de preșcolari şi vor respecta regulamentul 
propus de organizatori. În desfașurarea concursului.  Pe nivele vor participa activ 
un număr de maxim 10 copii-grupă si activitatea va dura 30 de minute.
Finalitate: 
Selectarea preşcolarilor pentru concursurile zonale, judeţene.
Valorificarea muncii desfaşurate de preşcolari şi cadrele didactice în cadrul 
Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 

Activitatea nr. 2 
Titlul activităţii : „FANTEZIE ŞI CULOARE”
Tipul activităţii :  EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICA
Perioada de desfăşurare : MARŢI-26.X.2010
Locul desfăşurării :  Grădiniţă.-SALA GRUPEI ,,BUBURUZELOR,, 
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate, preşcolarii din unitate
Responsabil : Nivel I-  Dan Natalia- Nivel II- Suciu Alina-
Beneficiari : 



- direcţi : 25 cadre didactice, preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace :  materiale  marunte din natura,foi  de bloc,  acuarele,  tempera,  carioci, 
creioane colorate sau cerate, pensule, suporturi pt apă şi  alte materiale alese de 
educatoare
Modalităţi  de  realizare:  concurs  pe  grupe  mici  de  max.10  copii,  grupa  la 
fiecare nivel, în două serii
Modalităţi de evaluare :prezentarea regulamentului de concurs, discuţii, premiere, 
obiectele  realizate  vor  completa  expoziţia  finală,  din  unitate  şi  din  Complexul 
MureşMall.
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematiii propuse,cu exemple concrete 
din activităţile desfăşurate la grupă în perioada 15.IX-22.X.2010, în special prin 
tematica realizată la domeniul estetic-creativ-Educaţia artistico-plastică, asupra 
diverselor subiecte ce pot fi tratate in diferite tehnici de lucru,  ce  pot fi realizate 
de preșcolari şi vor respecta regulamentul propus de organizatori. În desfașurarea 
concursului.  Pe nivele vor participa activ un număr de maxim 10 copii-grupă si 
activitatea va dura 30 de minute.
Finalitate: 
Selectarea preşcolarilor pentru concursurile zonale, judeţene.
Valorificarea muncii desfaşurate de preşcolari şi cadrele didactice în cadrul 
Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 

Activitatea nr. 3 
Titlul activităţii : „ CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ !”
Tipul activităţii :    CONCURS TEMATIC-  D.Ş.-D.L.C.-D.P.M.
Perioada de desfăşurare : MIERCURI-27.X.2010
Locul desfăşurării :  Grădiniţă.-SALA GRUPEI ,,BUBURUZELOR,, 
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate, preşcolarii din unitate
Responsabil : Nivel I-  Dascălu Adriana- Nadori Csilla
                     Nivel II- Ferenti Angela – Ferenczi Anna
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace :  materiale  marunte  din  natura,fişe,  creioane  colorate,  jetoane  şi  alte 
materiale alese de educatoare
Modalităţi  de  realizare:  concurs  pe  grupe  mici  de  max.10  copii,  grupa  la 
fiecare nivel, în două serii
Modalităţi de evaluare :prezentarea regulamentului de concurs, discuţii, premiere.

Descrierea activităţii : 



Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematiii propuse,cu exemple concrete 
din activităţile desfăşurate la grupă în perioada 15.IX-22.X.2010, în special prin 
tematica realizată la domeniile ştiinţă, educarea limbajului, educaţie fizică asupra 
stabilirii setului de intrebari pentru concursul tematic si jocuri interactive ce  pot fi 
realizate şi desfăşurate cu preșcolarii şi vor respecta regulamentul propus de 
organizatori în desfașurarea concursului.  Pe nivele vor participa activ un număr de 
maxim 10 copii-grupă si concursul va dura 30 de minute.
Finalitate: 
Selectarea preşcolarilor pentru concursurile zonale, judeţene.
Valorificarea muncii desfaşurate de preşcolari şi cadrele didactice în cadrul 
Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii : „BOGĂŢIILE TOAMNEI”
Tipul activităţii : Expoziţie finală şi actiune cu şcolarii în cadrul parteneriatului 
Grădiniţă-Şcoală
Perioada de desfăşurare : JOI-28.X.2010
Locul desfăşurării :  Grădiniţă.-Şcoala Gen.Nr.7 , Gimnaziul Dacia, Tg.-Mureş
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate, preşcolarii din unitate
Responsabil : Nivel I- Muica Raluca-Alina Anton
                     Nivel II- Doczi E. , Ilyes Margit
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace : materiale pentru realizarea expozitie.cartona, şnur, foarfecă, lipici şi alte 
materiale alese de educatoare.
Modalităţi  de  realizare:  aplicarea  lucrărilor  realizate  de  copii  pe  suporturi, 
deplasarea grupelor pregătitoare la şcoala parteneră.
Modalităţi de evaluare :expunerea lucrărilor,discuţii,completarea expoziţia finale 
din unitate şi selectarea lucrărilor ce vor fi expuse în Complexul MureşMall, după 
data de 30.x.2010
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematici ce o vor realiza in acţiunea de 
parteneriat cu şcoala, vor decupa suporturi sub forme de legume şi fructe pentru 
expunerea lucrărilor realizate de preşcolari în activităţile anterioare din cadrul 
proiectului. 
Finalitate: 
Valorificarea muncii desfaşurate de preşcolari şi cadrele didactice în cadrul 
Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 



Ipărtăşirea experienţei din acţiunea comună grădiniţă-şcoală.

Activitatea nr. 5
Titlul activităţii : „CÎNTEC, DANS ŞI VOIE BUNĂ”
Tipul activităţii :  PROGRAM CULTURAL-ARTISTIC DE ZIUA RECOLTEI
                           TEATRU DE UMBRE
Perioada de desfăşurare : VINERI-25.X.2010 
Locul desfăşurării :  Grădiniţă.-SALA DE GRUPEI ,,BUBURUZELOR,, 
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate, preşcolarii din unitate
Responsabil : Nivel I-Angela Muntean-
                     Nivel II- Corina Micu-
                     Psiholog: prof.Catalina Iuşan
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace : materiale marunte din natura, legume ,fructe, decor scenă, costumaţi, 
aparatură  electronică,  paravan  pentru  teatru,  cameră  video,  aparat  foto  şi  alte 
materiale puse la dispoziţie de educatoare.
Modalităţi  de  realizare:  poezii,  cântece,grupuri  vocale  dansuri  moderne, 
dansuri populare româneşti şi maghiare
Modalităţi  de  evaluare :prezentarea  regulamentului  de  desfăşurare  ,  discuţii, 
premiere,imaginile  filmate  vor  completa  expoziţia  finală,  din  unitate  şi  din 
Complexul MureşMall.
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematiii propuse,cu exemple concrete 
din activităţile desfăşurate la grupă în perioada 15.IX-22.X.2010, în special prin 
tematica realizată la Domeniul Limbă şi comunicare, Domeniul Estetic-creativ-
muzică, Psiho-motric, Om şi societate, asupra diverselor poezii, cîntece, dansuri  ce 
pot fi interpretate de preşcolari şi vor respecta regulamentul propus de organizatori 
în desfașurarea programului. Pe nivele vor participa activ un număr de maxim 10 
copii-grupă si programul va dura 50 de minute, maxim 5-7 min-grupă.În final vor 
fi antrenaţi de psihologul unităţii intr-un spectacol de teatru al umbrelor
Finalitate: 
Selectarea preşcolarilor pentru concursurile zonale, judeţene.
Valorificarea muncii desfaşurate de preşcolari şi cadrele didactice în cadrul 
Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 

Rezultate aşteptate 
3. calitative : 



 consolidarea şi verificarea cunoştiintelor transmise conform temticii curriculare, 
respectând particularităţile de vîrstă;

• consolidarea abilităţilor specifice în derularea activităţilor din Domeniul estetic-
creativ  şi  practic  din  Domeniul  om  si  societate,  precum  şi  valorificarea 
cunoştinţelor însuşite in cadrul activităţiilor din Domeniul ştiinţă;

• formarea şi consolidarea spititului competitiv:
• consolidarea relaţiilor de comunicare şi cooperare între cadrele ţi preşcolarii de la 

cele două secţii;
• iniţierea  unei  prietenii  intre  preşcolarii  de la  secţia  romînă  cu  preşclarii  de  la 

secţia maghiară;
• îmbunîtăţirea tematicii la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă;
• îmbunătăţirea relaţiilor între grădiniţă şi comunitatea locală.

4. cantitative :
• formarea  unui  grup de  15-18 cadre  didactice  capabile  de  iniţiative,  acţiuni  în 

domeniul educaţiei prin parteneriat
• editarea unui album care să cuprindă imagini din activităţi, precum şi impresii ale 

părinţilor, inspectorilor şcolari şi membrilor comunităţii locale despre activităţile 
din proiect.






