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GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR II CHIAJNA 

str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 

Prezentare: 
 În luna iulie şi august 2016, se deschid porţile pentru o nouă provocare a vacanţei copiilor „ Atelierele de vară la 

Grădiniţa Planeta Copiilor II Chiajna” reunite într-un proiect educativ „Curcubeul Planetei Copiilor”.  

 

 A patra editie a proiectului „Curcubeul Planetei Copiilor”este o provocare educativa, constructivă prin caracterul 

nonformal, devenită tradiţie pentru grădiniţa noastră datorită  lucrului în echipă a cadrelor didactice, inedit ca abordare, 

realizat de noi ca un întreg”   

 

 Participă copiii 2-6 ani care doresc să-şi dezvolte abilităţi artistico-plastice şi practice, abilitati cognitive, abilitati 

sportive prin module cu durata de o săptămână timp de 9 săptămâni: 

 

 

1. săptămâna ”roşu în lumea ce ne înconjoară”                      4-8 iulie 

2. săptămâna” protocaliu  în lumea ce ne înconjoară”        11-15 iulie 

3. săptămâna „galben în lumea ce ne înconjoară”               18-22 iulie 

4. săptămâna „verde  în lumea ce ne înconjoară”                 25-29 iulie 

5. săptămâna „albastru  în lumea ce ne înconjoară”                 1-4 aug 

6. săptămâna „violet   în lumea ce ne înconjoară”                   8-12 aug 

7. săptămâna „indigo  în lumea ce ne înconjoară”                 15-19 aug 

8. săptămâna „alb în lumea ce ne înconjoară                         22-26 aug 

9. saptamana „curcubeul din jurul nostru”                      29, 30, 31 aug 
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GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR II CHIAJNA 

str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

Desfasurare, tematica, evaluare: 
 

 Fiecare atelier se desfăşoară  în luna iulie, august în intervalul orar 10.00-12.00 având o pauză de gustare fructe. 

 În cadrul acestor  ateliere se desfășoară o mulțime de activități artistico-plastice si practice, concursuri si activitati 

sportive, distractiv-educative,  excursii şi vizite tematice, ateliere outdoor, care contribuie la dezvoltarea armonioasă a 

copiilor și completarea educației lor. 

 Activităţile din cadrul atelierelor de vara sunt efectuate de către cadre didactice ale grădiniţei cu o bogată experiență, 

pe baza unei planificări tematice proprii. Planificarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului este structurata pe 

nivele de varsta: 

- nivelul I 2-3 ani (grupa: pitici) 

- nivelul II 4-6 ani (grupele: buburuze, floricele, fluturasi) 

   Toate aceste amintiri de vacanţă sunt fotografiate şi prezentate pe Cd. 

 Activitatea din cadrul atelierelor va fi evaluată saptamanal, în funcţie de specificul atelierului  prin: 

1. Expoziţia de obiectele şi produse culinare din acea săptămână 

2. Povestea Imparatesei Rosu (Portocaliu, Galben, Verde, Albastru,Violet, Indigo, Alb, Curcubeu) 
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GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR II CHIAJNA 

str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 

„Atelierul Micului bucătar” 
prezentare: 

abilități casnice  prin pregătirea unor preparate culinare simple pe bază de legume şi fructe 

 

1. Program “  Curcubeul micilor bucătari” 
tematică: 
 “Cum putem face preparate din legume sau fructe?”prepararea unor produse culinare din fructe şi legume  

 

subiecte: 

1. „Cosulete cu visine” sau  „pizza cu legume rosii”,   

2. „Caise in pijamale” sau  „salata de vara cu morcovi” 

3. „Cum preparam o limonada?” sau „Cosulet din pepene galben galben” 

4. „Cum punem la murat castraveti vara?” sau „Salata de vara din 

legume verzi” 

5. „Compot de prune” sau „biscuiti sarati” 

6. Fursecuri cu struguri (stafide) sau „ foietaj cu gem” 

7. Tortul „Imparatesei Indigo” sau „salata de legume asortate” 

8. „Cornuleţe  cu rahat şi stafide” sau „ painicile micilor bucatari” 

9. „Tort Imparatesei Curcubeu” sau „pizza curcubeu” 
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GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR II CHIAJNA 

str.Nicolae Iorga, nr.82 A, Chiajna, jud. ILFOV 

 

„Atelierul Meșterel cel creativ” 
prezentare: 

abilităţi artistico-plastice si practice  prin colaje și confecții cu materiale naturale/ hârtie/ carton   

1. Program “Meşterel cel creativ” confecţionează jucării în culorile curcubeului” 
tematică: „Cum putem sa ne confecţionăm singuri jucării şi accesorii în vacanţă?” 

1.confecţii (îmbinare prin lipire, decupare, şnuruire, pliere, decorare etc) 

2.pictura (jocul culorilor primare-binare, jocul culorilor complementare,  pata picturală) 

3.desen(linia, punctul, acoperirea unei suprafete prin hasurare/colorare, elementele unei compozitii) 

4.modelaj (framantare, rulare translatorie si circulara, aplatizare, adancire,  imbinare prin presare/lipire) 

 

subiecte propuse: 

1. Ciupercuta, casuta buburuzei, casuta piticilor din caramida rosie 

2. Morcoveata, gentuta portocalie, racheta portocalie 

3. Puisorul de gaina,  Bobocelul de rata, Floarea Soarelui 

4. Dino prietenul nostru dinozaurul, Broscutele testoase, Stampilare cu frunze 

5. Decoram barcute din hartie, Vaporul Vacantei, Autobuzul albastru 

6. Violeta floricica zambareata, Palaria magicianului,  

7. Robotelul Max, Zmeu Albastru, Fluturasul alb cu buline colorate 

8. Avioane din hartie, margarete mari si mici 

9. Decoram trenuletul Curcubeu  



 6 

 

 
GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR II CHIAJNA 
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 „Atelierul Micilor campioni” 
prezentare: 

 abilităţi psihomotrice, sportive 

1.  Program “ Concursuri si jocuri sportive Campionii Curcubeului” 
tematică:  

 Deprinderi motrice de baza, deprinderi motrice utilitar aplicative,  

subiecte:  

1.  Rosu in joc si alergare 

2. Euritmie  culorii portocaliu 

3. Raze de soare in joc si culoare 

4. Testoasele fac gimnastica in poiana verde 

5. Jocuri sportive cu apa 

6. Violetele la concurs 

7. Intreceri sportive ale Robotelului Max  

8. Stafeta Alba 

9. Campionii Curcubeu 
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„Atelierul Curiosului” 
prezentare: 

 abilităţi practice prin realizarea de mici experiențe și experimente 

 

1. Program “curcubeul botaniştilor” 

 
tematică: „Din viaţa plantelor”(procesul de încolţire, dizolvare a unor substanţe (sare/zahăr), absorţia apei în 

plante, aranjarea florilor după model ikebana în ornamente şi coroniţe 

  

subiecte: 

1. „De ce avem nevoie de plante? ” 

2. „Plantele medicinale sunt miraculoase?” 

3. „Cum preparam o limonada” dizolvare (zahar) 

4. „Punem murături de sezon” dizolvare (sare) 

5. “Apa in lumea plantelor...” 

6. “Ce sunt semintele si de ce le punem la încolţit in pamant?” 

7. “Noapte si zi (soarele si luna) in lumea plantelor” 

8. “Legume si fructe vara are si ma ajuta sa cresc mare”   

9. „Curcubeul florilor- ornamente ikebana” 
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Program de activitati Atelierele de vara 2016 

„CURCUBEUL PLANETEI COPIILOR” 
 

 
 

 

 

Luni 

 

 

 

„Atelierul 

Coriosului” 

 

Marţi 

 

 

 

„Atelierul 

Micului 

bucătar” 

 

Miercuri 

 

 

 

„Atelierul 

Mesterel cel 

creativ” 

 

Joi 

 

 

 

Povestea 

Imparatesei şi  

plimbarea 

saptamanii 

(Evaluare) 

Vineri 

 

 

 

„Atelierul Micilor 

campioni” 

 

 

 

 

 

Manager                                                    Resp. programe si proiecte                                    Director 

 VOICULESCU NICOLETA                                      Prof. MURGOCI SIMONA                               Prof. SOTAE VICTORITA 

 
 


