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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 

Data Tema Dimensiuni ale dezvoltării și 
comportamente urmărite 

Mijloace de realizare Locul desfășurii 
activităților 

Participanți 

Septembrie 
2022 

“Să ne cunoaștem 
mai bine” – 

“Grădiniță, bun 
găsit!” 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste 

apropiate 
1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin 

exersarea interacţiunii cu aceştia 

Deschiderea anului școlar, la 
nivelul fiecărei grupe, 

respectând   legislația în 
vigoare 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Asistenta medicală 
 

 29 Septembrie 
Ziua Mondială a 

inimii 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI 
IGIENEI PERSONALE 

Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă 
personală) și practici privind securitatea 

personal 
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei 

personale 

Ziua Mondială a inimii este un 
eveniment perfect pentru a 

organiza o lecție despre inima 
corpului uman, despre 

organele corpului uman sau 
pentru a face exerciții fizice și 

pentru a promova o 
alimentație sănătoasă 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Cadre didactice 

Asistenta medicală 

Octombrie 
2022 

4 Octombrie 
Ziua Internațională 

a Animalelor 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN 
ÎNVĂȚARE 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru 
experimentarea și învăţarea în situații noi 

1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu 
copiii sau cu adulții din mediul apropiat 

Ziua Mondială a 
Animalelor este sărbătorită în 
fiecare an pe 4 octombrie. Este 
o zi importantă ce are ca scop 

promovarea drepturilor 
animalelor și bunăstarea lor. 

(PPT, jocuri motrice, planșe de 
colorat) 

Grupele din 
grădinița noastră 

Preșcolari 
Cadre didactice 

 16 Octombrie Ziua 
Internațională a 

Alimentației 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI 
IGIENEI PERSONALE 

Motricitate grosieră și motricitate fină în 
contexte de viaţă familiare 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea 
de activităţi variate 

 
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă 

personală) și practici privind securitatea 
personal 

3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor 
principii de bază specifice unei alimentaţii 

sănătoase 

În 1980 Adunarea Generală 
ONU a decis marcarea Zilei 

Mondiale a Alimentaţiei. 
Astfel, în fiecare an, la 16 
octombrie, Organizaţia 

Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO) 
sărbătoreşte ZIUA 

MONDIALĂ A 
ALIMENTAŢIEI, aceasta fiind 
ziua înfiinţării FAO în 1945, la 

Quebec, în Canada. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Cadre didactice 

Noiembrie 
2022 

14 NOIEMBRIE 
Ziua internațională 

a murăturilor 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI 
IGIENEI PERSONALE 

Motricitate grosieră și motricitate fină în 
contexte de viaţă familiare 

Murăturile reprezintă unul 
dintre elementele care au 
contribuit la dezvoltarea 
omenirii. Se pun la murat 

legume, fructe, dar și carne 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Cadre didactice 
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1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea 
de activităţi variate 

 
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă 

personală) și practici privind securitatea 
personal 

3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor 
principii de bază specifice unei alimentaţii 

sănătoase 

sau pește. (activitate practic - 
gospodărească) 

 21 Noiembrie 
Ziua Internațională 

a Salutului 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste 

apropiate 
1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin 

exersarea interacţiunii cu aceştia 
 

Comportamente prosociale, de acceptare și 
de respectare a diversității 

2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele 
acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 

Ziua Mondială a Salutului, 
marcată în fiecare an la 21 
noiembrie, este un prilej ca 

omenirea să-şi exprime 
preocuparea pentru pacea 

mondială. Formă elementară 
de interacţiune umană, salutul 

este un pas important spre 
realizarea înţelegerii între 

oamenii de rase, naţionalităţi 
sau religii diferite. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Asistenta medicală 

Decembrie 
2022 

5 DECEMBRIE 
Ziua Internațională 

a Voluntariatului 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste 

apropiate 
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu 

copii de vârstă apropiată 
 

Comportamente prosociale, de acceptare și 
de respectare a diversității 

2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de 
celelalte persoane din mediul apropiat 

Organizaţia Naţiunilor Unite 
a declarat ziua de 
5 decembrie ca 

Zi Internaţională a 
Voluntarilor în slujba 
dezvoltării sociale şi 

economice. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Cadre didactice 

Ianuarie  
2023 

29 ianuarie 
“Ziua 

Internațională a 
Puzzle-ului” 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI 
IGIENEI PERSONALE 

Motricitate grosieră și motricitate fină în 
contexte de viaţă familiare 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor 
activități diversificate, specifice vârstei 

 

Specialiștii spun că puzzle-
urile ajută la dezvoltarea 

răbdării celor mici, în același 
timp contribuind la 

încurajarea lor să caute mereu 
imaginea de ansamblu, fapt ce 
îi va ajuta în diferitele situații 

din viață. 
De asemenea, rezolvând 

puzzle-uri, copiii își 
îmbunătățesc abilitățile 

motorii grosiere, respectiv 
mișcarea și coordonarea 
membrelor superioare. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Cadre didactice 
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 30 ianuarie 
“Ziua 

Internațională a 
Nonviolenței în 

Școală” 
 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI 
IGIENEI PERSONALE 

Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă 
personală) și practici privind securitatea 

personală 
3.3. Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă 

de obiecte şi situaţii periculoase 
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică personală 

Discuții cu preșcolarii despre 
importanța păstrării unor 
relații bune cu cei din jurul 
nostru, în special cu ceilalți 

copii, în instituțiile școlare, cu 
ocazia Zilei Internaționale a 

Nonviolenței în Școală. 
Explorarea conceptului  

de bullying – ce este el, cum se 
manifestă și ce putem face 

pentru a-l preveni sau a ieși 
dintr-o astfel de situație. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Asistenta medicală 

Februarie 
2023 

17 februarie 
“Ziua faptelor bune” 

 

B. DEZVOLTAREA 
SOCIO – EMOȚIONALĂ 

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste 
apropiate 

1.3 Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu 
copii de vârstă apropiată 

Comportamente prosociale, de acceptare și 
de respectare a diversității 

2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de 
celelalte persoane din mediul apropiat 

Conceptul de sine 
3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, 

în diferite situaţii educaţionale 
Autocontrol și expresivitate emoțională 

4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse 
de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc 

Bunătatea este calitatea care 
formează cea mai bună 

versiunea a oamenilor. Toate 
gesturile de bunătate pot face 
o diferență imensă, iar fiecare 

efort pentru a fi mai bun, 
oricât de mic ar fi el, contează! 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Martie 
2023 

20 Martie 
Ziua Internațională 
a Teatrului pentru 

Copii 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN 
ÎNVĂȚARE 

Curiozitate, interes și inițiativă în 
învățare 

1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru 
experimentarea și învăţarea în situații noi 

1.2. Inițiază activități de învățare și 
interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul 

apropiat 
 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A 
COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR 

CITIRII ȘI SCRIERII 

“Să ducem, astăzi, un 
copil la teatru!”, este 

mesajul general al acestei zile, 
care urmăreşte educarea 

copiilor şi tinerilor prin teatru, 
prin poveştile puse în scenă şi 

prin diversele personaje 
interpretate, oferind, totodată, 
prilejul unor întâlniri aparte 

între artişti şi public. 
Urmărirea unui spectacol de 
teatru reprezintă o metodă 

eficientă de a stimula 
încrederea, stima de sine a 

copiilor, creativitatea şi 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 
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Mesaje orale în contexte de comunicare 
cunoscute 

1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj 
oral, ca urmare a valorificării ideilor, 

emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare 
expresivă) 

imaginaţia, de a combate 
timiditatea şi tracul. 

 22 martie 
“Ziua Mondială a 

apei” 
 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
Caracteristici structurale și funcționale ale 

lumii înconjurătoare 
3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale 

lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale 

Pământului şi Spaţiului 

Familiarizarea copiilor cu 
problemele cauzate de apă sau 

de lipsa ei în unele zone ale 
lumii. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Aprilie 
2023 

1 Aprilie 
Ziua Internațională 

a Păsărilor 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
 

Caracteristici structurale și funcționale ale 
lumii înconjurătoare 

3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte 
localizate în spaţiul înconjurător 

Ziua Mondială a Păsărilor este 
sărbătorită pe 1 aprilie, încă 
din anul 1906. De la păsări 

putem învăța să ne bucurăm 
de primăvară și tot ele, cu 

zborul, cântecul și coloritul lor, 
ne inspiră și ne încântă. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

 2 Aprilie 
Ziua Internațională 
a Cărții pentru Copii 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A 
COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII 

ȘI SCRIERII 
Mesaje orale în contexte de comunicare 

cunoscute 
1.1 Ascultă povești și povestiri scurte, participă la 
jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi 

(comunicare receptivă) 
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de 

comunicare cunoscute 

Lectura are rolul important de 
a informa și educa și este o 

sursă sigură și rapidă de a ne 
îmbogăți cunoștințele 

generale, de a învăța ceva nou 
și de a ne recrea printre altele. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 
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3.1. Este atras de cărți, reviste, imagini și le 
privește/răsfoiește fără să fie asistat 3.2. Recită 

sau cântă rime familiare, individual sau împreună 
cu alți copii 

3.3. Completează o poveste cunoscută privind 
imaginile acesteia 

 17 Aprilie 
Ziua Mondială a 

Sănătății 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 

Încurajarea copiilor pentru un 
stil de viață sănătos și 
observarea grupelor 

importante de alimente. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Asistenta medicală 

 22 Aprilie 
Ziua Internațională 

a Pământului 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

Caracteristici structurale și funcționale ale 
lumii înconjurătoare 

3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale 
lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale 
Pământului şi Spaţiului 

 

Ziua Pământului este 
sărbătorită pentru a aminti 

fiecăruia dintre noi că 
Pământul ne oferă viaţă şi 

mijloace de subzistenţă. Prima 
zi a Pământului a avut loc pe 
22 aprilie 1970 și a fost creată 
pentru a ajuta oamenii să-și 

conștientizeze acțiunile și 
modul în care acestea 
afectează Pământul și 
întreaga viață. De ziua 

Pământului toți oamenii se 
gândesc la modul în care pot 
proteja și îngriji Pământul. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Mai 
2023 

9 Mai 
“Ziua Europei” 

 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
Caracteristici structurale și funcționale ale 

lumii înconjurătoare 
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în 

univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială 

Ziua Europei este marcată 
în fiecare an la data de 9 mai, 

când se sărbătorește data 
Declarației Schuman, care a 
pus Europa pe drumul către 
Uniunea Europeană de 
astăzi. Este un prilej de a-i 

ajuta pe copii să afle 
informații despre solidaritatea 

pe baza căruia s-a construit 
Europa și să reflecteze asupra 

speranțelor pentru viitor. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

 15 Mai 
“Ziua internațională 

a Familiei” 
 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

Familia este înțeleasă drept 
cea mai însemnată alcătuire 

socială, de care depind 
dezvoltarea, stabilitatea și, 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 
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1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
Caracteristici structurale și funcționale ale 

lumii înconjurătoare 
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în 

univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială 

mai ales, existența întregii 
omeniri. Ea ocupă un loc tot 

mai important în preocupările 
tuturor factorilor responsabili 

de viitorul omenirii.  Ca 
instituție, familia conferă 

stabilitate unei societăți, fapt 
pentru care este protejată prin 

legi scrise sau nescrise. 
Simbolul pentru Ziua 

Internaţională a Familiei 
constă într-un cerc verde ce 
conţine o imagine cu roşu. 
Aceste elemente desenate 

simplu reprezintă simboluri 
pentru o inimă şi o casă. 

Semnificaţia: familia 
reprezintă centrul societăţii 

care oferă stabilitate şi 
susţinere pentru oamenii de 

toate vârstele. 
 20 Mai 

“Ziua Mondială a 
Albinelor” 

 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
Caracteristici structurale și funcționale ale 

lumii înconjurătoare 
3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale 

lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 

Prezentarea ciclulului de viață 
al albinelor, de la oul depus de 
matcă până la albina adultă; 

discuții despre produsele 
stupului și despre importanța 
albinelor pentru polenizare. 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 

Iunie 
2023 

5 Iunie 
Ziua Internațională 

a Mediului 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI 
CUNOAȘTEREA LUMII 

Relații, operații și deducții logice în mediul 
apropiat 

1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor 
fenomene/relaţii din mediul apropiat 

1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de 
investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
 

Ziua mondială a mediului 
înconjurător este marcată 
anual la 5 iunie, iar prin 
aceasta ONU încearcă să 

stimuleze preocuparea 
oamenilor pentru protejarea 

mediului înconjurător 

Grădinița cu P.P 
“Prichindel” Galați 

Preșcolari 
Părinți / Bunici 
Cadre didactice 
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Caracteristici structurale și funcționale ale 
lumii înconjurătoare 

3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte 
localizate în spaţiul înconjurător 

3.4. Demonstrează cunoașterea poziției omului în 
univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială 

 
 

 
Responsabil Comisia pentru Programe și Proiecte 

Educative Școlare și Extrașcolare 
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