
GRĂDINIŢA ...  ALTFEL...

Programul “Şcoala altfel” reprezintă un program binevenit şi necesar atât pentru şcoală cât şi
pentru grădiniţă. Copiii şi cadrele didactice, în contexte nonformale sunt mai deschişi, mai receptivi, mai
relaxaţi, cu un plus de lejeritate în activităţile care le desfăşoară. Timpul liber este folosit într -un mod
eficient şi educativ.

Activităţile planificate au avut drept scop implicarea
copiilor, a educatoarelor şi a părinţilor în activităţi care să
răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor şi
părinţilor, să pună în  evidenţă talentele, abilităţile şi
capacităţile acestora în diferite domenii, să îmbunătăţească
competenţele sociale, nivelul cooperării.

Deşi suntem mici, putem să ne lăudăm cu munca
noastră şi, după cum o spune chiar numele grupei
noastre...”VOINICEII”..., suntem nişte copii cărora ne place
să fim tot timpul în acţiune şi să învăţăm cât mai multe
lucruri. Şi pentru noi preşcolarii,  clopoţelul “Şcolii Altfel” a
sunat, pentru prima dată, în 2 aprilie 2012.

Săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, ”Şcoala altfel”- ,,Ne mândrim
cu voi copii”- este proiectul desfăşurat în cadrul grădiniţei noastre, Grădiniţa cu P.P. nr. 19 din Tulcea.
Prin acesta ne dorim să valorificăm abilităţile şi calităţile deosebite ale fiecărui preşcolar , dar şi să
oglindim munca educatoarelor. Noi, educatoarele din instituţia aceasta ne asumăm datoria profesională
de a ne adapta cu dăruire  schimbărilor impuse. “Şcoala altfel” este cu adevărat deosebită în grădiniţa
noastră prin activităţile şi temele propuse.

Grupa Voiniceilor, îndrumaţi de doamnele
profesor Daniela Vlaicu şi Dorina Nica, luni au vizitat
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 şi şcolarii din clasa a III-
a, având în ziua respectivă tema ,,Şi noi vom fi
şcolari”- schimb de experienţă. A fost o zi deosebită
pentru noi. Şcolarii ne-au pregătit tartă de fructe şi ouă
de ciocolată drept răsplată pentru drumul lung parcurs
pe jos. Atât preşcolarii, cât şi şcolarii au răspuns la
întrebările adresate, apoi aceştia şi-au dăruit unii altora
iepuraşi confecţionaţi de ei.

Am continuat cu ziua de marţi, când am organizat un mic concurs
“Micii  sanitari”, cu probe pe măsura cunoştinţelor noastre şi
premii pe măsură, apoi ne-am jucat în parcul din apropierea
grădiniţei noastre.

Ziua de miercuri a venit cu un musafir surpriză, o doamnă
agent de circulaţie care ne-a prezentat un material interesant,
despre regulile de circulaţie, dar partea distractivă a urmat când
am ajuns la Clubul Veseliei, locul nostru de joacă  preferat.



Joi am vizitat gara, autogara şi portul din oraşul nostru, apoi am încondeiat ouă şi am realizat felicitări
pentru expoziţia din ziua următoare.

Ultima zi, vineri, a venit cu o vizită la biserica din cartier, Biserica “Acoperământul Maicii
Domnului” şi s-a finalizat cu expoziţia organizată în grădiniţă, un spectacol de dans, poezie şi cântec
organizat de doamna director împreună cu doamnele educatoare , spectacol unde copiii au fost felicitaţi
pentru lucrările realizate şi răsplătiţi cu oua de ciocolata si diplome din partea Iepuraşului.

A fost o săptămână... altfel, într-adevăr, şi chiar
întrebaţi fiind dacă le-a plăcut, copiii au răspuns
în cor că da !

Şi pentru noi cadrele didactice a fost altfel......

Cea mai frumoasă meserie
         Aşa-o simţim de-o veşnicie !
         E nobil, e înălţător,

Să te-oglindeşti în ochii lor,
Tot timpul ei te urmăresc

        Şi simţi că sincer te iubesc.

Prof. înv. preşcolar Vlaicu Daniela
                                                                                       Grădiniţa cu P.P. nr. 19 Tulcea


