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O activitate de succes în săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!

ŞTAFETA CAMPIONILOR

A. FIŞA ACTIVITĂŢII

Grădiniţa cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”

Str. Căminului Nr. 1, localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa

Nivelul de învăţământ: Preşcolar

Numărul preşcolarilor din grădiniţă: aproximativ 160

Numărul cadrelor didactice din grădiniţă: 17 (din care 1 este directorul unităţii de învăţământ,
prof. Necula Valerica). 6 cadre didactice au participat la activitate: Ifrim Paula – educatoare la
grupa mijlocie B „Florilor”, Saghin Elena Carmen – educatoare la grupa mijlocie A „Voinicel”,
Fundeanu Veronica – educatoare la grupa mare A „Piticii”, Ioniţă Petruţa – educatoare la grupa
mare B „Ursuleţii”, Simion Rodica – educatoare la grupa mică B „Iepuraşii”, Frigea Marica –
educatoare  la grupa mică C „Albinuţe”, Stan Cristina – instructor sportiv la Clubul „Activ” din
Feteşti, Popa Alexandrina – asistentul medical al Grădiniţei cu Program Prelungit „Alba ca
Zăpada”

Coordonatorul activităţii: Educatoare IFRIM PAULA, consilier educativ al unităţii de
învăţământ, telefon 0741141994, e-mail: ovidiu_paula@yahoo.com

1.Titlul activităţii: „Ştafeta campionilor”

2.Domeniul în care se încadrează: Domeniul psihomotric

3.Scopul activităţii: Conştientizarea şi sensibilizarea preşcolarilor privind importanţa sportului,
creşterea stării de bine, mobilitate crescută, energie pozitivă, tonus mai bun, creşterea eficienţei la
grădiniţă.

4.Obiectivele educaţionale ale activităţii:

 Încurajarea practicării sportului şi formarea unor comportamente pentru o viaţă sănătoasă;

 Oferirea oportunităţii participanţilor pentru a face întreceri sportive în curtea grădiniţei;

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de mişcare şi sport, ca premisă a învingerii
sedentarismului şi obezităţii;
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 Formarea unor deprinderi de fair-play preşcolarilor prin competiţiile şi activităţile
sportive ce vor fi organizate;

 Dezvoltarea unui spirit competiţional care să influenţeze personalitatea acestora ca
cetăţeni activi, eficienţi şi competitivi.

5.Preşcolari participanţi: 77 de preşcolari, ce reprezintă 48,12 % din numărul total al
preşcolarilor grădiniţei.

6.Durata şi locul desfăşurării activităţii: Activitatea a durat aproximativ o oră şi s-a desfăşurat
în curtea Grădiniţei cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”.

7.Descrierea activităţii:

Activitatea s-a numit „Ştafeta campionilor” şi s-a desfăşurat luni, 18.04.2016, în cadrul
Parteneriatului educaţional „Micul sportiv”, încheiat cu Clubul Sportiv „Activ” Feteşti, instructor
Stan Cristina, prin participarea cadrelor didactice mai sus menţionate şi a preşcolarilor. S-au
organizat întreceri sportive între grupele  paralele (grupa mică B – grupa mică C, grupa mijlocie
A – grupa mijlocie B, grupa mare A – grupa mare B). Preşcolarii au venit îmbracaţi în
echipament sportiv, treining şi adidaşi. Au efectuat exerciţii pregătitoare pentru efort: de încălzire
a articulaţiilor şi a muşchilor. Întrecerile sportive au fost propuse şi realizate în funcţie de vârsta
preşcolarilor: alergare cu predarea ştafetei, săritura - „Iepuraşii la linia de sosire”. La activitate au
participat şi părinţi ai copiilor (care au fost disponibili), făcând galerie de pe margine, împreună
cu preşcolarii de la celelalte grupe care îşi aşteaptă rândul să participe la înteceri.

8.Rezultatele obţinute în urma activităţii:

- preşcolarii au dovedit o bună coordonare motrică – rezultată din consecvenţa efectuării
exerciţiilor fizice pe parcursul întregului an şcolar;

- toţi preşcolarii participanţi au obţinut diplome;

- copiii care s-au evidenţiat în mod deosebit au primit şi medalii;

- fotografii de grup.

9.Precizaţi dacă preşcolarii, cadrele didactice, părinţii şi-au manifestat dorinţa de
continuare a acestor activităţi.

În chestionarele adresate părinţilor cu privire la organizarea activităţilor în săptămâna
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, majoritatea şi-au exprimat dorinţa de a se
organiza activităţi sportive în această perioadă. Părinţii conştientizează importanţa sportului în
dezvoltarea armonioasă a copiilor. Preşcolarii sunt foarte încântaţi de orele de educaţie fizică şi
şi-ar dori să aibă loc cât mai des astfel de competiţii sportive. Cadrele didactice deja işi schiţează
un plan pentru anul şcolar următor.
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10.Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai...

Până nu demult, regula nescrisă era clară: copiii veneau de la şcoală sau grădiniţă, se
schimbau în hainele de „afară” şi ieşeau la joacă pană când apunea soarele. Dar astăzi, cand au la
indemana zici de canale TV cu desene animate, sute de DVD-uri cu filme si mii de jocuri pe
calculator, tablete si alte echipamente electronice moderne, este foarte greu sa ii tentam pe micii
prescolari cu „banala” iesire prin parc.

Pentru copii practicarea unui sport a inceput să devina in ultimul timp o raritate. Odată cu
dezvoltarea tehnologiei, copiii preferă jocurile şi sporturile virtuale in defavoarea celor reale.
Adultii trebuie să dea dovadă de responsabilitate si să işi incurajeze copiii sa faca sport incăde la
varste fragede.

Activitatea fizică inseamna pentru copii un risc scăzut de a se imbolnavi la maturitate de
boli grave de inima. Practicarea unui sport in mod organizat aduce si multe beneficii la nivel
social. Astfel, copiii vor invăta: sa lucreze in echipa, sa fie rabdatori cu ceilalti şi să işi astepte
rândul, să fie responsabili, să aiba respect pentru ceilalti, ca fiecare are rolul lui intr-o echipă, că
fiecare om contează, să fie ascultători, sa indeplineasca sarcinile pe care le primesc de la un adult,
sa se descurce in situatii neprevazute, să se adapteze mai uşor şi nu in ultimul rând işi vor face
multi prieteni de aceeasi varstă cu ei şi cu pasiuni si interese asemănătoare.

B. Cele mai relevante mărturii ale preşcolarilor, cadrelor didactice, părinţilor referitoare la
activitatea propusă:

Mărturii ale prescolarilor:

Gornea Miruna – „A fost super! Sper ca la anul cand voi fi la şcoală să fie la fel de
frumos!”

Diaconu Diana – „Sunt fericită ca am luat medalie! E prima din viaţa mea!”

Toma Eduard – „Am luat o diploma. Voiam si medalie. Sunt cam trist. Dar mă voi
antrena pentru următoarea  intrecere.”

Tudorache Andreea – „Cand mai facem o astfel de intrecere, doamna? Mi-a plăcut
nespus!”

Tatu Razvan – „Mai vreau sa fac intrecere cu colegii de la alte grupe. Mi-a plăcut!”

Mărturii ale cadrelor didactice:

Ifrim Paula – educatoare la grupa mijlocie B – Florilor – „Din sport copiii învaţa cat de
importanta este perseverenta şi competitivitatea, sa îşi doreasca sa fie cei mai buni, vor capata
ambitie, învaţa sa raspunda in mod pozitiv provocarilor, atât celor sportive cat şi celor care nu au
legătura cu sportul. Abia astept sa organizam urmatoarea activitate de acest gen!”
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Simion Rodica – educatoare la grupa mică B – Iepuraşii – „O activitate atractivă,
distractivă, competitivă, au fost recompensaţi cu stimulente”.

Fundeanu Veronica – educatoare la grupa mare A – Piticii – „Acest mod de abordare a
activitătii de educatie fizică a dus la realizarea unor obiective specifice activitătii motrice, la
posibilitatea acţionării eficiente pentru a atinge un nivel bun de competentă pragmatică,
posibilitatea de a mpărtăşi bucuria miscării în grup, a solidarităţii. Voi sustine pentru
desfăşurarea activitătii sportive şi in programele viitoare”.

Ionita Petruta – educatoare la grupa mare B - „Ursuletii” – „La anul voi avea grupa mica,
dar ii voi forma ca pe nişte mici sportivi pentru a creste sănătos şi armonios! Mi-a plăcut
activitatea de azi!”

Necula Valerica - directorul unitatii de invatamant – Intotdeauna am apreciat activitatile
sportive si am incurajat de-a lungul carierei mele, competitiile sportive, prin care copiii isi
dezvolta calitati de vointa si caracter necesare pe tot parcursul vietii”.

Mărturii ale părintilor:

Ivanof Mariana – părinte la grupa mijlocie B Florilor – „Am avut emoţii pentru fetiţa
mea. Ma gândeam cum va reacţiona dacă nu va lua medalie...”

Zarea Relu - părinte la grupa mijlocie B Florilor – „Interesantă competiţia. Am vazut ca
au pus mult suflet atât copiii, cât si cadrele didactice. Voi posta fotografii pe pagina mea de
facebook.”

Purice Oana – părinte la grupa mica B Iepurasii – „Desi micut, a alergat cu bucurie şi
plăcere. Voi sustine întotdeauna activitatile sportive în institutiile de învătămant.”

Gheorghe Alina – părinte la grupa mare A Piticii – „E prima data când îl vad atat de
fericit să participe la o competiţie sportivă! Voi susţine astfel de activităţi!”

Duta Octavian – părinte la grupa mijlocie A Voinicel - „Nu mă aşteptam la fiica mea să
fie atat de înţelegătoare. Sportul face minuni!”

C.Dovezi ale activitătii:
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