GRĂDINIȚA NR.185, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CERCUL PEDAGOGIC CU TEMA:
,,Frumosul, armonia, sunetul și ritmul ca valori ale artelor, cultivate de la
vârstele timpurii”
Tema zilei: ,,Veselie, ritm, culoare – într-o zi cu soare”

Inspector școlar învățământ preprimar Sector 5,

prof. înv. preșcolar Maria Carmen BREAZU

Responsabili cerc pedagogic:
Anamaria RADU, prof. înv. preșcolar Grădinița nr.168, Sector 5, București
Monica Maria GRECU, prof. înv. preșcolar Grădinița nr.178, Sector 5, București
Invitată: d-na Coman Roxana, reprezentant Muzeul Municipiului București

9.00 – Primirea invitaţilor şi prezentarea acestora
9.30 – Activitate în plen
10.00 - Activitate demonstrativă la grupa Mijlocie B (Activitate integrată “Pădurea
fermecată” – DEC-Activitate artistico-plastică și ALA II), cadru didactic susținător prof.

înv. preșcolar Mihaela FĂTU
10.10 - ,,Veselie, ritm, culoare – într-o zi cu soare” – workshop al cadrelor
didactice, activități pe grupuri
12.00 - Concluzii
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Iată câteva aspecte ale activităților derulate pe parcursul întregii zile:
A. Prima parte a zilei a fost destinată activităților preșcolarilor.
Astfel, preșcolarii de la grupa mijlocie B, conduși de d-na prof. înv. preșcolar Fătu Mihaela, au
pictat (prin diverse tehnici - tehnica ,,Amprenta/Ștampila”, tehnica ,,Textura textilă” și tehnica
,,Pensulei”) copacii din expandat aflați în sala de grupă.

Cadrele didactice au participat cu interes, cu respect față de munca micuților și cu plăcere și
relaxare.
Și pentru că au redat culoarea copacilor, preșcolarii au dansat și s-au bucurat împreună cu Zâna
Toamnei, în holul principal al grădiniței (s-au îmbinat cu măiestrie elementele statice cu cele dinamice,
recompensând copiii cu voie bună și mișcare).
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B. Cea de-a doua parte a activității a fost destinată activităților de workshop a cadrelor
didactice.
Cadrele didactice prezente au fost repartizate în două săli de grupă unde s-au desfășurat
activitățile workshop-ului cadrelor didactice:
Primul grup a fost condus de d-na Anamaria Radu, prof. înv. preșcolar, director al Grădiniței
nr.168, Sector 5, București.
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Cel de-al doilea grup a fost condus de d-na Monica Maria Grecu, prof. înv. preșcolar la
Grădinița nr.178, Sector 5, București.
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La sfârșitul activității d-na inspector Maria Carmen Breazu a punctat importanța unor astfel de
activități în stimularea activităților didactice ale comunității de cadre didactice din învățământul
preșcolar din Sectorul 5, iar d-na Coman Roxana a precizat că este încântată că încă de la vârstă
fragedă se cultivă spiritul pentru frumos și că speră într-o reală colaborare cu grădinițele Sectorului 5.
A fost o zi încărcată de activitate, culoare și bucurie!
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