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PROGRAMUL ZILNIC AL ACTIVITĂŢILOR DIN GRĂDINIŢĂ 
 

 

 

 

REPERE ORARE JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI 
LIBER ALESE 

ACTIVITĂȚI PE 
DOMENII 

EXPERIENȚIALE 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ RESPONSABILI 

6.00 – 7.00 - - Aerisire, curățenie în sălile de grupă, grupuri 
sanitare, holurile grădiniței 

Personalul nedidactic 

7.00 – 8.00 - - Rutină – Primirea copiilor Personalul nedidactic 
Personalul medical 

7.30 – 8.40 Jocuri și activități  
liber  alese 
 

- Rutină – Primirea copiilor 
(formare și consolidare de deprinderi 
specifice)  

Personalul didactic  
Personalul nedidactic 

8.40 – 9.00  
- 

 
- 

Rutină – Micul dejun (formare și consolidare 
de deprinderi specifice) 

Personalul didactic 
Personalul nedidactic 
Personalul medical  
Personalul nedidactic 

9.00 – 9.30 
9.00 - 10.00 

Jocuri și activități  
liber  alese 

 Exerciții de înviorare  
 

Personalul didactic 

9.30  – 11.00 
10.15 – 11.15  

 

 
- 

Activitate pe domenii 
experienţiale 

Rutină – Întâlnirea de dimineață (15 minute) 
Rutină și tranziție – Ne pregătim pentru 
activități!  
(deprinderi de igienă individuală și colectivă, 
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi 
de autoservire) 

Personalul didactic 

10.00 – 10.15 - - Rutină – Gustarea(formare și consolidare de 
deprinderi specifice) 

Personalul didactic 
Personalul nedidactic 

11.00 – 12.00 
11.15 – 12.00 

Jocuri și activități  
liber  alese (recreative) 

 
- 

Activitate opțională – (prima activitate de 
acest tip la grupa mare) 
Rutină și tranziție – Ne jucăm, în aer liber!  
(deprinderi de igienă personală și colectivă, 
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi 
de autoservire) 
 

Personalul didactic 
Personalul nedidactic 

12.00 – 13.30 - - Rutină – Masa de prânz (deprinderi specifice) 
Rutină – Ne pregătim pentru somn! 
(deprinderi specifice) 

Personalul didactic  
Personalul nedidactic  
Personalul medical  
Personalul nedidactic 

13.30 – 15.30 Program de somn - - Personalul didactic 

15.30 – 16.00 Activităţi de relaxare 
Jocuri şi activităţi alese 

 
- 

Rutină – Gustarea (deprinderi specifice) 
Rutină și tranziție – Ne pregătim să ne 
relaxăm!  
(deprinderi de igienă personală și colectivă, 
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi 
de autoservire) 

Personalul didactic  
Personalul nedidactic  
Personalul medical  
Personalul nedidactic 

16.00 – 17.30 Jocuri de dezvoltare a 
aptitudinilor individuale 

Activităţi 
recuperatorii pe 
domenii experienţiale 

Rutină și tranziție – Din nou la.. joacă!  
(deprinderi de igienă personală și colectivă, 
deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi 
de autoservire) 
Activitate Opțională – (singura de acest tip la 
grupa mijlocie sau a doua activitate la grupa 
mare) 

Personalul didactic 

16.35 – 18.00 - - Rutină – Plecarea copiilor acasă  
( deprinderi specifice ) 

Personalul didactic 

18.00 – 19.00 - - Aerisire, curățenie, dezinfecție în sălile de 
grupă, grupuri sanitare, holurile grădiniței 

Personalul nedidactic 


