
 

 

SAPTAMANA 1 „CerCetasii indrazneti – in cautarea 

aventurilor”  

13-17.06.2022 

 

          08:00-12:00                           16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

   Luni 13     
   IUNIE 

- -  

   MARTI  
   14 IUNIE 

“Regulamentul micului 

cercetaș” 

-vizionare ppt 

-activitate practică  

“Recunoaște-ți echipa”-

confecționare eșarfe 

personalizate 

“Câmpul minat”-joc de 

cooperare și orientare 

spațială 

 

   MIERCURI  
   15 IUNIE 

“Patrula cercetașilor 

eco”-plantare flori  

 “Ce am învățat?”-

discuții libere 

“Cine lipsește?”-joc de 

atenție 
 

   JOI 
   16 IUNIE 

“Regulile cercetașilor la 

locul de joaca”-discuții 

libere 

“Acord primul ajutor” 

-vizionare ppt 

-simulare 

“Trusa de prim-ajutor a  

cercetașului”-modelaj 
 

   VINERI  
   17 IUNIE 

“Harta cercetașului”-

confecționare 

“Cercetașii în acțiune!”-

introspectiva săptămânii 

“În pădure”-joc de 

orientare turistică 
 

 

 



 

 

     SAPTAMANA 2 „loCuinta mea de vara, e afara”  

20-24.06.2022 

 

         08:00-12:00                         16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

LUNI  
20 IUNIE 

“Vaporașul 

copilăriei”-

confecționare 

vaporașe 

“Prietenii lui Nemo”- 

activități distractive 

cu apă 

“Ne zâmbește soarele”- 

plajă în curtea grădiniței 

 

MARTI 
21 IUNIE 

“Comoara din nisip”- 

joc distractiv în nisip 

“Modelino”- 

confecționare 

“Castelul 

Împărătesei/Împăratului de 

Nisip”- jocuri distractive 

cu nisip 

 

MIERCURI 
22 IUNIE 

“Aer, soare și 

mișcare”- întreceri 

sportive 

“Comorile naturii” – joc de 

atenție 

 

JOI  
23 IUNIE 

“Micii mari pictori”- 

pictură (tehnici 

inedite) 

“Curcubeul”-joc distractiv  

VINERI 
24 IUNIE 

“Stone creatures”- 

pictură pe piatră 

“Artă cu pietre”- 

confecționare 

“tablou” – lucrare 

colectivă 

“Castelul”- joc distractiv  

 

 



 

 

SAPTAMANA 3 „Calatorie in lumea magiCa” 

27.06-01.07.2020 

 

           08:00-12:00                      16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

LUNI 
27 IUnIE 

“Micii gimnaști”- joc de 

echilibru 

“Clovnii și piñata 

buclucașă”- joc 

distractive 

“Facem curat sub 

cupola circului” - joc 

educativ 

 

MARTI 
28 IUnIE 

“Circul Globus la Iilo”-

confecționare materiale 

circar 

“Numere de senzație”- 

joc de imaginație 

(magie, acrobații - 

realizate de copii) 

“Jocul cu surprize”- 

joc sensorial 

Farfurii de 

carton 

 

MIERCURI 
29 IUnIE 

“Cercul de foc” -

confecționare și joc 

distractiv 

“Spectacolul 

Marionetelor” - joc 

motric 

“Mima animalelor 

haioase”-joc distractiv 

 

JOI 30 
IUnIE 

“Pe note muzicale” - 

joc muzical 

“Cravata clovnului” -

confecționare 

“Jobenul si iepurașul”- 

joc de îndemânare 

  

VINERI 
01 IULIE 

“Cercul buclucaș”-joc 

de mișcare 

“Bagheta magică”-joc 

de atenție 

“Dansul animalelor” - 

dans  

 

 



 

 

SAPTAMANA 4 ''Le petit Chef'' 

04-08.07.2022 

 

                                        08:00- 12:00                             16:00-18:30 Materiale 
necesare 

    LUNI   

    04    

    IULIE 

“Reguli de bune maniere la 

masă” –vizionare și discuții 

libere 

“Cum asezăm masa?'' - 

activitate practică 

“Meniul zilei'' - colaj Poze cu  

diverse  

feluri de 

mâncare 

   MARTI 

    05     

    IULIE 

 

“Alege și potrivește'' - joc de 

masă (veselă, tacâmuri) 

“Bonete de bucătar'' - 

confecționare 

 

“Spune-mi ce gust are!'' - 

joc senzorial 

Condimente 

aromate 

    MIER-   

    CuRI 

    06  

    IULIE 

“Ne jucăm creativ cu 

legumele'' 

“Limonadă'' - preparare 

“Bucătarii dansatori'' (dans 

în pereche cu balonul) - joc 

distractiv 

Morcov, 

castravete 

    JOI  

    07  

    IULIE  

“Fructe haioase” – 

confecționare măști 

“Aranjează farfuria'' - joc 

creativ cu fructe 

“Dansul fructelor'' Farfurii de 

carton 

    VINERI     

    08   

    IULIE  

 

“Ciocolată de casă” - preparare 

“Plimbă mărul'' - joc de 

mânuire 

“Cine ajunge la biscuiți!'' - 

joc distractiv 

 



 

 

SAPTAMANA 5 „MICII CHIMISTI” 

11-15.07.2022 

 

        08:00-12:00              16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

LUNI  
11 IULIE 

“Omiduța mâncăcioasă” – 

confecționare omidă și 

experiment cu apă 

“Paharul cu apă și puterea 

lui” – experiment cu apă 

 

 “Simon 

spune…” – joc 

de atenție 

 

MARTI 
12 IULIE 

“Magia curcubeului”- 

experiment 

“Balonul cu atracție” - 

experiment 

“Limbo” - dans  

MIERCURI 
13 IULIE 

“Mănușa jucăușă” – 

experiment 

“Curat-murdar” - 

experiment 

“Jocul 

baloanelor” – 

concurs 

 

JOI  
14 IULIE 

“Punga magică” – 

experiment 

“Spuma colorată” – 

experiment 

 “Vânătorii de 

culori”- joc de 

atenție 

 

VINERI 
15 IULIE 

“Oul sățtăreț” – 

experiment 

“Cuptorul cu energie 

solară” - experiment 

“Ștafeta în saci” 

– joc distractiv 

 

 

 

 

 



 

 

SAPTAMANA 6 „universul emotiilor” 

18-22.07.2022 

 

           08:00-12:00                              16:00-18:30 MaterialE 
necesare 

   LUNI 
  18 IULIE 

“Universul emoțional”- 

convorbire despre stările 

emoționale simțite de fiecare 

(explicate pe înțelesul copiilor) 

“Roata emoțiilor”- confecționare 

“Nu sunt de acord cu 

tine!”- joc pentru 

provocarea argumentării 

răspunsului dat la 

întrebare 

 

   MARTI 
   19 IULIE 

“Cum crezi că se simte?” – 

joc de încurajare a exprimării 

în public a emoțiilor și a 

trăirilor interioare 

“Poster cu emoție” – 

activitate practică 

“Povestitorul”- joc pentru 

dezvoltarea imaginației 
 

    MIER-  
    CURI 
   20 IULIE 

“Povestea Peștelui 

Curcubeu” – vizionare film 

educativ - videoproiector  

“Cand mă port așa?” – joc de 

rol 

“Jocul complimentelor”- 

joc pentru manifestarea 

recunoștintei față de 

aproapele nostrum 

 

   JOI 
   21 IULIE 

“Cum mă simt azi?” – 

pictură autoportret 

“Spirala emoțiilor” – joc 

pentru conștientizarea și 

exprimarea emoțiilor 

“Ghici ce s-a întâmplat?” 

– joc pentru dezvoltarea 

gândirii logice 

 

   VINERI 
   22 IULIE 

“Mingiuțe cu emoții” – joc 

imitativ și de mișcare 

“Smiley faces” – modelaj 

“Continuă povestea” – joc 

amuzant pentru 

dezvoltarea imaginației 

 

 

 



 

 

SAPTAMANA 7 „saptamana verde – eCologie” 

25-29.07.2022 

                  08:00-12:00                            16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

   LUNI 
   25 IULIE 

“Micii ecologiști în săptămâna 

verde”- convorbire despre ceea ce 

înseamnă să fii ecologist cu 

prezentare de exemple (vizionare 

film educative - soft educational 

PITICLIC și Natura)  

“Minunile naturii”- activități 

artistico-plastice (desen, pictură, 

modelaj - flori, copaci, animale, 

păsari etc.) 

“Iubim și îngrijim 

animalele/ suntem 

prieteni cu mediul 

înconjurător”- jocuri de 

rol, distractive și de 

mișcare 

 

 

   MARTI 
   26 IULIE 

“Farmacia din natură” - ppt - plante 

medicinale și utilitatea lor 

“Ceaiul de la ora 11”- pregătirea 

unor ceaiuri din plante 

 “Micul meu ierbar”- 

(colecționare și presare 

de plante, frunze) 

 

   MIERCURI 
   27 iulie 

“Pădurea – izvor de bucurie, relaxare 

și sănătate” (simulare drumeție și 

picnic la pădure) 

“Un mediu curat - aer ușor de 

respirat”  (ecologizare) 

“De ce avem nevoie de 

plante și copaci?” 

(discuții tematice cu 

privire la rolul plantelor 

și al copacilor în viața 

noastră) 

 

   JOI  
   28 iulie 

 

“Micul designer vestimentar”- 

realizare de accesorii/ costume eco 

“Bravo, ai ECO-stil!”- parada 

costumelor ecologice (defilare) 

“Eroi din zilele noastre 

(ai Terrei)”- dramatizare 

(utilizarea costumelor 

realizate în jocuri de rol 

și scenete) 

 

   VINERI 
   29 iulie 

“Să prețuim darurile naturii” 

(colectare de material mărunt din 

natură: frunze, crenguțe, pietre, 

conuri etc.) 

“Din deșeu - o jucărie” - miniateliere 

– confecționare de jucării și obiecte 

din materiale reciclabile 

“Vă poftim la vernisaj”- 

expoziție eco (jucării 

din materiale 

reciclabile)  

 

 

 

 



 

 

SAPTAMANA 8 „viata la tara” 

01-05.08.2022 

 

              08:00-12:00                   16:00-18:30 Materiale 
necesare 

   LUNI   
   01     
   AUGUST 

“Obținem lapte mulgând”-

joc motric 

“Cuibar plin de ouă”- joc 

sensorial 

“Hrănește oița”- joc 

distractiv de aruncare la 

țintă 

 

   MARTI     
   02     
   AUGUST 

“Oița zâmbăreață”- colaj cu 

sfoară/vată 

“Porumbul buclucaș”-sticla 

senzorială 

“Recoltăm cartofi”- joc 

motric 

Pet 0,5 l 

   MIER-  
   CURI    
   03   
   AUGUST 

“Silueta fermierului”- lipire 

“La târg” - joc de rol 

“La păscut” - joc 

distractiv 
 

   JOI  
   04    
   AUGUST 

“Cerealele amuzante”- 

activitate practică 

“Palaria fermierului”-

confecționare 

 

 “La cules”- joc motric  

       
  VINERI   
   05   
   AUGUST 

“Old MacDonald had a 

farm”-confecționare măști 

“Întrecerea animalelor de la 

fermă”-concurs sportiv 

“Activitățile de la 

fermă”- prezentare ppt 

și discuții 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAPTAMANA 9 „art & Craft” 

08-12.08.2022 

 

              08:00-12:00                            16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

   LUNI  
   08   
   AUGUST 

“Culorile vorbesc” – joc 

senzorial 

“Culori amestecate”- 

picture 

“Instrumente muzicale” 

- confecționare 

 

   MARTI  
   09     
   AUGUST 

“Coroniță de culoare”- 

confecționare prin lipire/ 

decupare  

 

“Dansul florilor” – 

dans tematic (coronițe 

confecționate) 

 

  MIERCURI     
   10     
   AUGUST 

“Ghirlande de flori” – 

art & craft 

“Tabloul naturii” – 

realizare tablou cu 

material din natură 

 

   JOI  
   11   
   AUGUST 

“Micii arhitecți” – 

confecționare decoruri și 

accesorii 

“Constructori” – joc de 

rol 

 

   VINERI 
    12   
   AUGUST 

“Zmeul zmeilor” - 

confecționare prin lipire, 

tăiere, șnuruire 

 

“Înălțam zmeul” -

activitate în aer liber 

 

 

                                                        

 

 



 

 

SAPTAMANA 10 „danCing stars” 

 15-19.08.2022 

 

              08:00-12:00                     16:00-18:30 MATERIALE 
NECESARE 

   LUNI 
    15    
  
AUGUST 

- -  

   MARTI     
   16   
 AUGUST 

“Hai să încingem hora 

mare!”-dans tradițional 

“Cu merindele în sac”-

picnic 

“În pași de dans” - 

euritmie 

 

   MIER- 
   CURI  
   17   
  AUGUST 

“Parada iilor” - dans 

“Costum pentru dans 

flamenco” - pictură 

“Dansatorii au talent” 

– concurs de dans 

Costum  

popular/ 

accesorii 

tradiționale 

specifice 

   JOI 
   18   
  AUGUST 

“Balerinele” – craft 

 “Eu dansez, tu 

dansezi” - joc cu 

diferite accesorii  

 “Vizionare 

spectacole de dans 

 

 Eșarfe, pălării 

   VINERI     
   19  
  AUGUST 

“Carnavalul de la Rio”- 

audiție muzicală 

 “Parada costumelor de la 

Rio”- confecționare  

(improvizație) costume 

din materiale textile/hârtie 

 

Latino (coregrafie) 

“Street dance” 

vizionare film 

 

 

 

 



 

 

SAPTAMANA 11 ''Minidictionar de Ornitologie'' 

22-26.08.2022 

                                    08:00- 12:00                     16:00-18:30 Materiale 
necesarE 

  LUNI  

  22    

  AUGUST 

 

“Cărți despre păsări” – 

lectură după imagini 

“Cuibul păsărilor” - 

confecționare 

 

“Pasăre, la cuibul 

tau!” - joc distractiv 

Cărți cu și 

despre păsări 

Imagini cu 

păsări 

Carton colorat, 

pene  

  MARTI  

  23  

  AUGUST 

 

“Binoclu” –

confecționare 

“Păsări” – joc de mișcare 

și colorare 

“Ghicește ce ai 

auzit!” - joc 

muzical 

 

 MIERCURI   

  24    

 AUGUST 

 

“Pene colorate” - pictăm 

cu pene 

“Rândunica” –

amprentare 

“Salvează puișorul” 

- joc de mișcare 

Pene colorate 

  Joi  

  25   

  AUGUST 

“Lumea păsărilor” -  

activitate practică 

“Stol de rândunele” – joc 

distractiv și colorare 

“Rândunica fără 

cuib” - joc de 

mișcare 

Grăunțe, pene, 

paie, semințe 

  Vineri  

  26  

  AUGUST 

“Hrănitoare pentru 

păsări” - confecționare 

“Păsări” - confecționare 

“Porumbelul în 

cuib”-joc distractiv 

Cutii de 

lapte/pet-uri 

mari 

 



 

 

SAPTAMANA 12 ''a fost odata…''           

29.08-02.09.2022 

 

                                    08:00- 12:00                     16:00-18:30 Materiale 
necesarE 

  LUNI  

  29 august  

“Anii ’80-‘90” – 

prezentare ppt 

“De-a v-ați ascunselea” – 

joc distractiv și de atenție 

“Flori, fete și 

băieți” - joc 

distractiv 

  

  MARTI  

  30 august 

 

 

“Podul de piatră” – joc 

muzical 

“Elasticul” – joc de 

mișcare 

“Cireșel și 

Cireșica” - joc 

muzical 

 

  MIERCURI  

  31 august  

 

“Șotron” – joc de 

îndemânare 

“Telefonul fără fir” – joc 

de atenție 

“Rațele și 

vânătorii” - joc 

distractiv și de 

mișcare 

 

  Joi  

  01    

 septembrie 

“Rummy/Comoara lui 

Piticot (pioni)” – jocuri 

de atenție 

“Război” – joc de cărți 

“Baba-oarba” - joc 

de mișcare și de 

atenție 

 

  Vineri  

  02   

 septembrie 

“Rață, rață, gâscă” - joc 

de atenție și mișcare 

“Pietricica” – joc de 

îndemânare 

“Nu te supăra, 

frate!” - joc de 

atenție 

 

 


