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                                        SEMESTRUL I 

 

 

NR. 

CRT 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE 

REALIZARE 
1 14 SEPT. 2020  

 

„Împreună pentru copiii noştri!” 

 

-reguli de prevenire a 

răspândirii 

coronavirusului 

-discuții,dezbateri 

2 21 SEPT. 2020 „Programul zilnic al copilului la grădiniţă şi 

acasă”. 

 

-material informaţional 

-dezbateri. 

3 28 SEPT.2020 „Ştim să fim generoşi?” 

 

-dezbateri 

4 06 OCT. 2020 „Influenţele ecranului asupra  

copiilor.” 

 

-referat, dezbateri. 

5 12 0CT. 2020 „Educaţia incluzivă- educaţie pentru toţi 

copiii.” 

 

 

referat, dezbateri 

6 19 OCT. 2020 „Hiperactivitatea la copiii preşcolari” 

 

 

 

prezentare referat, 

dezbateri. 

7 2 NOV. 2020 „Cum ne protejăm de gripă?” 

 

- dezbateri. 

 

8 09 NOV. 2020 „Cum să devii un părinte bun/competent?” 

 

- discuţii 



 

9 16 NOV. 2020 „Corectarea comportamentelor negative ale 

copiilor”  

 

 

-referat, 

- discuţii . 

10 23 N0V. 2020 „Jocul şi jucăriile copilului meu” 

 

-dezbateri . 

 

11 2 DEC.2020 „Cum îmi petrec timpul liber împreună cu 

copilul meu?” 

 

-Dezbateri, sugestii, 

propuneri. 

 

12 07 DEC.2020 „Stop alimentelor procesate!”- 

 

 -dezbateri. 

 

13 14 DEC.2020  

,,Respectăm tradiţiile şi obiceiurile” 

 

 

-dezbateri 

-sugestii 

14 

 

 

 

21 DEC.2020 

 

 

,,Copil ca tine sunt şi eu!” 

 

-dezbateri 
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                                        SEMESTRUL al II lea 
 

NR. 

CRT. 

           DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE 

REALIZARE 

1 11 IAN. 2021 

 
,,Suntem prietenii copiilor noştri” 

 

Dezbateri,pro- 

puneri,sugestii 

 

 

2 18 IAN. 2021 

 

,,Cinste strămoşilor noştri” 

 

-dezbateri 

 

 

3 25 IAN.2021 

 

„Copiii şi limbajele iubirii” 

 

-discuţii. 

 

4 8 FEB.2021 „Cei şapte ani de-acasă”-norme de 

comportare în famile şi la grădiniţă 

 

-dezbateri 

5 15 FEB.2021 „Cum putem vorbi în cele cinci limbaje ale 

iubirii?” 

 

-dezbateri 

 

6 22 FEB.2021 „Ce,  cât, când şi cum mănâncă copiii noştri 

pentru a fi sănătoşi?” 

 

-discutii libere 

7 01 MART. 2021 „Bariere în comunicarea părinte /copil” 

 

 

-referat, discuţii.  

8 8 MART. 2021  „Un zâmbet, o floare, o rază de soare… 

 

-activitate practică, 

program artistic. 

9 15 MART. 2021  

„Violenţa fizică şi verbală în familie sau la 

gradiniţă.” 

 

 

-prezentare referat 

despre drepturile 

copilului, dezbateri. 

10 22 MART. 2021 „Ce fel de părinţi suntem? (stiluri 

parentale).” 

 

-dezbateri. 

11 29 MAR.  2021 „Când şi cum  e bine să 

recompensăm/sancţionăm copilul?” 

 

-dezbateri 

-sugestii. 



12 12 APR. 2021 « Meseria de părinte se învaţă. » 

 

-dezbateri 

13 19 APR. 2021 „Părinţi responsabili – copii responsabili!” 

 

 

-dezbateri. 

14 26 APR  2021 „Cât de bine îţi cunoşti copilul?”    -chestionare părinţi, 

discuţii. 

15 10 MAI 2021 „Fii un model pentru copilul tău!” 

 

-activitate 

demonstrativă în 

cadrul proiectului 

educaţional „Micii 

ecologiști”. 

16 17 MAI 2021 „Factori ai eşecului şcolar.” -dezbateri. 

 

17 24 MAI 2021 „Inteligenţele multiple” 

 

-dezbateri. 

 

18 31 MAI. 2021  

„Mâine, eu voi fi şcolar!” 

 

 

- dicuții,dezbateri 

19 7 IUN.2021  

,,Programul meu de vacanţă,, 

 

 

 

 -dezbateri. 

 

20 14 IUN 2021  

„Rămas bun, grădiniţă dragă!” 

 

-gânduri şi impresii 

despre activitatea 

desfăşurată la 

grădiniţă. 
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