
Gradinita cu Program Prelungit nr.35 Ploiesti

Nr. 101/ 23.01.2022

OFERTA EDUCAȚIONALĂ an școlar 2022/2023

                Procesul instructiv-educativ se desfasoara conform Curriculumului national   fiind  structurat pe domenii de dezvoltare 

obligatorii si respectand o viziune unitara si coerenta.Gradinita cu Program Prelungit nr.35( si structurile acesteia) susţine evoluţia 
copilului, oferind acestuia posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile sale individuale şi în funcţie 
de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii..Pe întreg parcursul activităţii noastre, dorim să promovăm o permanentă şi fructuoasă 
colaborare între copii, părinţi şi cadre didactice. Împreună vom realiza o minunată călătorie în lumea cunoaşterii, bucurându-ne de 

fiecare nouă experienţă, de fiecare moment ce va contribui la dezvoltarea intelectuală şi emoţională a fiecărui copil.

Calitatea în învăţământ constă din:

 climat educaţional motivant;
 personal didactic calificat şi cu experienţă;
 profesor cunoscatori ai limbii engleze care vor aplica in gradinita proiectul ,,CLIL”;
 doua asistente medicale în cadrul instituţiei care asigura supravegherea stari de sanatate a prescolarilor ;
 meniu sănătos, elaborat în funcţie de necesităţile copiilor (mic dejun, prânz, gustări);
 permanentă colaborare cu părinţii;
 activitate instructiv-educativă de calitate;
 bază materială atractivă şi performantă;
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Oportunităţi:
                 Prin cabinetul logopedic de care apartinem, gratie d-nei logoped Bleotiu Cristina, copiii vor beneficia de sedinte de 
logopedie pentru corectarea defectelor de vorbire,astfel incat la intrarea in scoala fiecare prescolar sa posede o pronuntie corecta.
Perioada preşcolară reprezintă poate cea mai importantă etapă din viaţa unui copil; este o etapă caracterizată de o intensă dezvoltare 
psihică, este perioada în care copiii încep să conştientizeze tot mai mult mediul în care trăiesc, să-şi contureze mai bine dorinţele şi 
aşteptările, este perioada schimbărilor semnificative, nu numai fizice, ci şi mentale şi emoţionale.
                Deşi este un interval de timp în care copiii nu fac altceva decât să se joace, chiar jocul este de o importanţă majoră, pentru că

astfel îşi pot dezvolta abilităţile cognitive şi pot învăţa noi modalităţi de interacţiune socială.
Programul educaţional al Grădiniţei nr. 35 este în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Educaţiei Nationale şi 
cuprinde:
 Domeniul estetic şi creativ – muzică, activităţi artistico-plastice, dramă, euritmie;
 Domeniul om şi societate – capacitatea de relaţionare, de socializare şi de dezvoltare emoţională;
 Domeniul limbă şi comunicare – dezvoltarea comunicării, a abilităţii de a descifra mesajul, de iniţiere în universul literar.

 Domeniul ştiinţe – domeniul matematic prin intermediul experienţelor practice, a jocurilor dirijate cu materiale, înţelegerea 
naturii prin observări, experimente, prin lucrări practice;

 Domeniul psiho-motric – coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţi motorii 
şi de manipulare de fineţe.

 

În plus, grădiniţa noastră oferă un spatiu generos al curtii dotat cu aparate de joc,cu mese unde atunci cand vremea permite masa este 
servita afara si unde se pot organiza jocuri de miscare si concursuri sportive,activitati de picture si de modelaj.

PROGRAM ZILNIC
 

7:30-8:30 – primirea copiilor
8:30 – 9:00 – întâlnirea de dimineaţă

9:00  – 9:15 – gimnastica de înviorare

9:15 – 9:30 – micul dejun
9:30 – 9:45 – activităţi liber alese
9:45 – 11:00 – activităţi pe domenii de dezvoltare
11:00-11:15 – activităţi de relaxare
11:15 – 11:45 – joc liber
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11:45-12:00 – activităţi de dezvoltare personală
12:00 – 12:30 – masa de prânz

13:00-15:00 – program de odihnă şi de relaxare
15:00-15:30 – gustarea
15:30-16:30 – activităţi recuperatorii pe domenii de dezvoltare
16:30-17:00 – activităţi liber alese/preluarea copiilor
 

În cadrul activităţilor organizate în grădiniţă, se va urmări realizarea unei legături reale între domeniile de dezvoltare  şi 
comportamentele urmarite, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin găsirea strategiilor adecvate de atingere a 
dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităţilor educative.

ACTIVITĂŢILE PE DOMENII DE DEZVOLTARE sunt activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul 

proiectelor planificate în funcţie de temele propuse de curriculum, de nivelul de vârstă, de nevoile şi de interesele acestora. Se pot 
desfăşura maxim 5 şi minim 3 activităţi integrate pe săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor.
JOCURILE ŞI ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ALESE sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod 

progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a 
limbajului citit şi scris.
ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ includ rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada după-amiezii (inclusiv 
activităţile opţionale).
Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreagă activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie 
la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena-
spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiaza, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă 
zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.
Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, 
de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii (activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare 
a înclinaţiilor) sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale 
acestuia şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.
Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. 
Acesta influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în formare a preşcolarului.
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CURRICULUM
Curriculumul grădiniţei noastre este variat şi parcurs gradat în cele trei  grupe de program prelungit si 5 grupe de orar normal. 
Conţinuturile sunt cele recomandate de Ministerul Educaţiei Nationale.
TEMATICA SĂPTĂMÂNALĂ

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, „Cum 
este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cum planificăm/organizăm o activitate?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” şi „Ce şi 
cum vreau să fiu?”.
Este elaborată o tematică specifică pentru fiecare grupă. Aceasta include subiecte precum: grădiniţa, familia, anotimpurile, animale 
domestice şi sălbatice, fructe şi legume, copaci şi flori, mijloace de transport, sporturi şi jocuri, oraşul şi satul, pământul, universul, 

rase umane, obiecte şi proprietăţile lor, etc.
Fiecare temă este parcursă pe durata a 1-3 săptămâni. Temele sunt reluate şi îmbogăţite de la o grupă la alta. Vocabularul vizat, 
informaţiile, cântecele, poeziile, etc, cresc gradual în volum şi complexitate, pe măsură ce copiii evoluează spre perioada de 
scolaritate.
 

                                                                    PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Intervalul de vârstă Categorii/Tipuri de activități de 
învățare

Nr.ore de activități de învățare 
desfășurate cu copiii zilnic/tură 

Numărul total de ore de activități 
de învățare/săptămână

37 – 60 luni

Jocuri și activități liber-alese

2 h 10 h

Activități pentru dezvoltare
personală

2h 10h

Activităţi pe domenii
experiențiale

1h 5h

TOTAL 25h

61 – 72/84 luni Jocuri și activități liber-alese 2 h 10 h

Activități pentru dezvoltare
personală

1 ½ h 7 ½ h
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Activităţi pe domenii
experiențiale

1 ½ h 7 ½ h

TOTAL 25 h

DOMENII  EXPERIENŢIALE
 

 A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de deprinderi şi 
abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea), dar şi 
coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte 
practici de menţinere a securităţii personale. 

 B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi 
menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din 
jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi 
răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelaţie cu 
conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează decisiv procesul de învăţare. 

  C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de

învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi 
persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.   

 D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII – vizează 
dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei), a comunicării 
(cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi 
însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii. 

 E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii abilităţii copilului de a 
înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include 
ablităţile de gîndire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume 
şi mediul înconjurător. 
          In situatii exceptionale de intrerupere a cursurilor in format fizic Gradinita cu P.P. Nr.35,desfasoara activitati online la 
toate grupele pe platforma educationala G Suite.
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ablităţile de gîndire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume 
şi mediul înconjurător. 
          In situatii exceptionale de intrerupere a cursurilor in format fizic Gradinita cu P.P. Nr.35,desfasoara activitati online la 
toate grupele pe platforma educationala G Suite.

 



CURICULUM  LA  DECIZIA GRADINITEI

         Activitatea opțională intră în norma cadrului didactic și i se acordă o plajă orară de 0-1 activitate/săptămână. Activităţile 
opţionale intră în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor pentru dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al 

copilului în grădiniţă. Programa unei activităţi opţionale poate fi elaborată de educatoare şi, în acest caz, va fi avizată de inspectorul de
specialitate sau poate fi aleasă din oferta de programe opționale avizate de ME sau de ISJ. Activităţile opţionale se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare”:

- “Prietenii sanatatii”- Grupa mijlocie- GPN Nr.8;
- “Magic English”- Grupa mijlocie- GPP Nr.35;
- “In lumea minunata a povestilor”- Grupa mare- GPN Sf. Stelian;
- “Teatrul, pasiunea mea”- Grupa mare- GPP Nr. 35;
- “My first step to English”- Grupa mare- GPP Nr. 35
- “Codul bunelor maniere”- Grupa mare- GPN Nr. 8

      Proiecte si programe:1.PROIECT “CITESTE-MI 100 DE POVESTI” ( 2020-2021)/ ( 2021-2022)2.PROIECT “CARTEA PASIUNEA MEA” – ( 2021-2022) GRUPA MARE 3.PROIECT “PUNGUTA CU 2 CARTI “ – GRUPA MICA4. PROIECT “ EDUCATIE FINANCIARA” – GRUPA MIJLOCIE5.PROIECT “ ATELIERELE DE VARA SOTRON” ( 2021-2022)6.PROIECT “ EDUCATIE FIZICA – KALOKAGATHIA” (2021-2022)1.PROIECT “CITESTE-MI 100 DE POVESTI” ( 2020-2021)/ ( 2021-2022)2.PROIECT “CARTEA PASIUNEA MEA” – ( 2021-2022) GRUPA MARE 3.PROIECT “PUNGUTA CU 2 CARTI “ – GRUPA MICA4. PROIECT “ EDUCATIE FINANCIARA” – GRUPA MIJLOCIE5.PROIECT “ ATELIERELE DE VARA SOTRON” ( 2021-2022)6.PROIECT “ EDUCATIE FIZICA – KALOKAGATHIA” (2021-2022)
1.PROIECT “CARTEA” ( 2022-2023)- GRUPA MARE

2.PROIECT “PASIUNEA MEA” – ( 2022-2023) GRUPA MARE

3.PROIECT “PUNGUŢA CU 2 CARŢI “ – GRUPA MICA

4. PROIECT “ EDUCAŢIE FINANCIARA” – GRUPA MARE

5.PROIECT “ ATELIERELE DE VARA ŞOTRON” ( 2022-2023)

Activităţile extraşcolare se vor planifica şi desfăşura lunar, cu participarea părinţilor şi a altor parteneri educaţionali din 
comunitate (autorităţi locale, biserică, poliție, agenţi economici, ONG-uri etc.).În funcţie de tematica săptămânală şi de evenimentele 
importante de pe parcursul acesteia, în programul grădiniţei  sunt incluse activităţi extracurriculare precum:
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  vizionarea spectacolelor de teatru şi de circ, vizite la Grădina Zoologică Bucov, la Grădina Botanică din Bucuresti, la Ferma 
Animalelor, la muzee, etc.

 organizarea unor spectacole şi serbări pentru a marca evenimentele importante din timpul anului (Festivalul Dovleacului, Serbare
de Crăciun, Ziua mamei, Încondeiem ouă de Paşte, Carnavalul veseliei de 1 iunie, Serbarea de sfârşit de an şcolar);

 organizarea unor activităţi umanitare în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ particular şi de stat, în vederea ajutorării 
copiilor defavorizaţi;

 organizarea petrecerilor de aniversare a zilei de naştere pentru copiii înscrişi în grădiniţă.
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