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FIŞĂ DE ACTIVITATE

Gradinita cu Program Prelungit nr 3 
Str. Mihai Eminescu , Nr 6, Slobozia , Ialomita 

Nivelul de invatamant : Prescolar

Nr. copiilor din gradinita: 290

Nr. cadrelor didactice din gradinita: 23

Coordonatorii activitatii: Savu Gabriela - Profesor invatamant preprimar , tel : 0763233346
                                            Cristea Erofelia – educatoare , tel : 0726284078
               Consilier educativ : Zavoianu Cristiana - Profesor invatamant preprimar, tel: 
0722288296

1. Titlul activitatii: „Preşcolarii in acţiune”
2. Domeniul : ştiinţific

3. Scopul : Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de copii de a călători şi de a 
se documenta ştiinţific asupra vegetaţiei şi faunei din câmpie , desfăşurând totodată şi 
activităţi recreative şi de divertisment.

4. Obiectivele
                 -vizitarea următoarelor obiectivelor  : Gradina Zoologica- Bucuresti,  Circul Globus,    

    - sa recunoasca  si sa denumeasca animalele salbatice – domestice, precum si  
conditiile de viata ale acestora
                -stimularea interesului copiilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii 

(cunoaşterea vegetaţiei şi a faunei , recoltarea de plante)

5. Copii participanti: 80 prescolari 

6. Durata si locul desfasurarii: 1 zi - 09.04.2014, Circul Globus, Gradina Zoologica – Bucuresti

7. Descrierea activitatii
Copiii :

 au vizitat Gradina Zoologica din Bucuresti, admirand animalele salbatice, domestice, 
reptile ce se gaseau in incinta acesteia

 au vizionat spectacolul oferit de Circul Globus din Bucuresti
         
   8. Rezultate inregistrate:

a) Prescolarii au reusit sa recunoasca si sa denumeasca animalele salbatice / domestice 
intalnite , cat si caracteristicile acestora,  mediul de viata
            b) Copiii au participat cu interes si entuziasm , au oferit raspunsuri clare si corecte.
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           c) Au respectat normele de comportare civilizata atat in mijloacele de transport cat si la 
spectacol
            

9.  Datorita entuziasmului cu care au participat  la aceasta activitate  se recomanda de 
catre parintii copiilor dar si de cadrele didactice  organizarea unei noi excursii 
tematice            (ex: vizitarea unor obiective istorice din tara )

10.  Motivatia 

Excursiile  tematice organizate  au multiple  valenţe  de informare şi  educare a copiilor. 
Excursiile  devin atractive  la  orice vârstă  pentru că se  desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc 
interes,  produc  bucurie,  facilitează  acumularea  de  cunoştinţe,  chiar  dacă  reclamă  efort 
suplimentar.  Mediul  de  acţiune  este  diferit,  iar  tehnicile  de  instruire  sunt  altele,  ca  urmare 
contribuie  la dezvoltarea spiritului  de observaţie,  îmbunătăţirea  memoriei  vizuale  şi  auditive, 
formează gândirea operatorie a copilului, cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare.

 Excursia are valenţe de informare şi educare a copiilor, contribuie la completarea 
procesului de învăţământ prin ancorarea la mediul natural şi social explorat direct.

 Are un conţinut mai variat şi mai complex decît activitatile organizate în clasă, 
mai atractiv, o atmosferă de voioşie şi veselie plină de optimism.

 Devin capabili să rezolve probleme ce apar la un moment dat.
 Valorificând cunoştinţele dobândite în excursii copiii vin cu note originale prin 

care-şi exprimă impresii şi sentimente proprii faţă de cele văzute.
 Excursia  presupune  contacte  între  oameni,  atitudini,  comportamente  şi  trăiri 

specifice.
 Contribuie la îmbogăţirea experienţei umane.
 Este un fenomen contemporan care răspunde la  nevoia de evadare din mediul 

citadin şi reface legătura omului cu natura.
 Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme după posibilităţile sale.
 Participarea  efectivă  şi  totală  în  activitate  angajează  atât  copiii  timizi,  îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curenţii de influienţe reciproce, dezvoltă 
spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de copii.

 Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie unor reguli, asumându-
şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are prin acest tip de 
activitate  posibilităţi  deosebite  să-şi  cunoască  prescolarii,  să-i  dirijeze,  să  le 
influenteze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă.

11.  Marturii ale copiilor / profesorilor/ parintilor

                 „In cadrul excursiei care s-a desfasurat pe data de 9.04.214 la bucuresti prescolarii 
grupei Fluturasilor – Step By Step au fost impresionati de tot ce au vazut. 
                 Primul popas l-am facut in padurea Baneasa  unde copiii au servit masa, s-au jucat in 
mijlocul naturii bucurandu-se de cantecul pasarelelor, de fosnetul frunzelor, fiind indemnati sa se 
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gandeasca ce-ar fi daca intr-ozi toate acestea ar disparea. Aceasta perspectiva i-a facut sa acorde 
o mai mare grija naturii, sa adune resturile de mancare si sa ocroteasca mai atent plantele, 
pomisorii care maine vor fi arbori.
           Pentru consolidarea cunostintelor despre animalele salbatice am vizitat Gradina Zoologica 
si Expozitia de pesti si reptile .
            Atractia excursiei l-a reprezentat spectacolul Circului Globus care s-a desfasurat ca o 
poveste cu printi si printese. Din cupola circului coborau file din cartea cu povesti pe care copiii 
le-au citit.
            Pe parcursul traseului copiii au contemlat natura, au fost veseli, au cantat cantece invatate 
la gradinita.”
                                                                                     
                                                                                    Prof. Serbanescu Sofia 

                    „Prin aceasta excursie am urmarit, in primul rand, schimbarea – pentru o zi 
macar, a mediului de viata cotidiana a copiilor.
                     I-am pus pe copii in situatii diverse, urmarind modul cum si-au insusit deprinderile de 
comportare civilizata intr-un mediu diferit fata de cel de acasa sau din gradinita.  Am cautat sa 
imbogatesc cunostintele copiilor legate de natura, de tot ceea ce-i inconjoara, dandu-le explicatii 
detaliate despre tot ce am intalnit in timpul excursiei pe drum – lanuri de porumb, berze, soimi, 
plante,  animale;  asezari  omenesti  (sate,  fabrici,  oras),  asezarea  caselor,  circulatia  pe  strada, 
semnele de circulatie intalnite, semnificatia lor, modul cum trebuie respectate, atat de soferi cat si 
de pietoni, … 

Aceasta excursie a intarit si relatiile de prietenie si intrajutorare intre copii, creand, in 
acelasi timp, veselie si bunadispozitie. “
                                                                                          Prof. Gatea Georgeta

„Drumeţia în natură şi vizita la Gradina Zoologica  au fost  relevante tuturor 
participanţilor , a  fost un traseu  plăcut  şi potrivit cu media  de  vârstă a copiilor.

Copiilor le-a plăcut de asemenea  vizita de la  Circul Globus  unde acrobatii, fachirii si 
animalele i-au fascinat oferindu-le un spectacol de neiutat. 
                 Ultimul popas a fost la Mc' Donalds Dristor unde prescolaii s-au bucurat de preparatele 
culinare si jocurile pregatite special pentru ei , fiindu-le organizata o petrecere surpriza. ”
                                                                           
                                                                                               Prof. Marinescu Claudita

“ In data de 9.04.2014 am făcut o vizită la Bucuresti,unde am avut ca obiective turistice 
Gradina Zoologica,vizionarea unui spectacol de circ la Circul Globus si o petrecere desfasurata 
intr-un resraurant Mc”Donals..  Aşa cum ne aşteptam, a fost un prilej deosebit pentru a înţelege 
mai bine si pentru a observa animalele domestice cat si cele salbatice.

 Copiii s-au plimbat cu emoţie pe aleile din Gradina Zoologica observand fel de fel de 
specii de animale si pasari.Apoi am mers la Circul Globus,unde au vizionat cu interes si emotie 
fiecare secventa din spectacol.
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Bineînţeles, vârsta şi-a spus cuvântul, şi la petrecerea organizata de personalul de la 
Mc”Donals,copiii si-au aratat bucuria si entuziasmul prin dansuri,cantece si poezii.”

     
                                                                 Prof.Ilcev Catalina

Prof..Panait Ramona

 Str. Mihail Eminescu, Nr. 6, Slobozia, 920023
Tel./Fax: 0243-234253,

e-mail: gradinitanr3@yahoo.co.uk



GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3  

 Str. Mihail Eminescu, Nr. 6, Slobozia, 920023
Tel./Fax: 0243-234253,

e-mail: gradinitanr3@yahoo.co.uk


