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Grupa  Ora / Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri 

MICĂ 

07,300-08,30 Rutină – primirea copiilor 
Jocuri şi activităţi alese (joc liber) 

Rutină – primirea copiilor 
Jocuri şi activităţi alese (joc liber) 

Rutină – primirea copiilor 
Jocuri şi activităţi alese (joc liber) 

Rutină – primirea copiilor 
Jocuri şi activităţi alese (joc liber) 

Rutină – primirea copiilor 
Jocuri şi activităţi alese (joc liber) 

08,30-09,00 Rutină – micul dejun (deprinderi 

specifice) 

Rutină – micul dejun (deprinderi 

specifice) 

Rutină – micul dejun (deprinderi 

specifice) 

Rutină – micul dejun (deprinderi 

specifice) 

Rutină – micul dejun (deprinderi 

specifice) 

09,00-11,00 Întâlnirea de dimineaţă 
ALA 1 – activităţi pe centre de interes 

Tranziţie 

ADE – DŞ 1 (cunoaşterea mediului) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 

 
 

 

 

Întâlnirea de dimineaţă 
ALA 1 – activităţi pe centre de 

interes 

Tranziţie 
ADE – DLC (educarea limbajului) 

Tranziţie 

DEC (activitate artistico-plastică) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 

Întâlnirea de dimineaţă 
ALA 1 – activităţi pe centre de 

interes 

Tranziţie 
ADE – DŞ 2 (activitate matematică) 

Tranziţie 

DEC (activitate artistico-plastică) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 

Întâlnirea de dimineaţă 
ALA 1 – activităţi pe centre de 

interes 

Tranziţie 
ADE – DOS (educaţie pentru 

societate) 

Tranziţie 
Opţional 

Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 

Întâlnirea de dimineaţă 
ALA 1 – activităţi pe centre de 

interes 

Tranziţie 
ADE – DPM (activitate 

psihomotrică) 

Rutină – gustarea  (deprinderi 
specifice) 

11,00-13,00 Jocuri şi activităţi la alegere (de 

mişcare, distractive, sportive, 

drumeţii, activităţi în aer liber) 
Tranziţie 

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 
interesat copilul 

Rutină – masa de prânz  (deprinderi 

specifice) 
Momentul poveşti 

Jocuri şi activităţi la alegere (de 

mişcare, distractive, sportive, 

drumeţii, activităţi în aer liber) 
Tranziţie 

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 
interesat copilul 

Rutină – masa de prânz  (deprinderi 

specifice) 
Momentul poveşti 

Jocuri şi activităţi la alegere (de 

mişcare, distractive, sportive, 

drumeţii, activităţi în aer liber) 
Tranziţie 

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 
interesat copilul 

Rutină – masa de prânz  (deprinderi 

specifice) 
Momentul poveşti 

Jocuri şi activităţi la alegere (de 

mişcare, distractive, sportive, 

drumeţii, activităţi în aer liber) 
Tranziţie 

ALA 2 – activitate educaţională de 

consiliere cu copii 
Rutină – masa de prânz  (deprinderi 

specifice) 

Momentul poveşti 

Jocuri şi activităţi la alegere (de 

mişcare, distractive, sportive, 

drumeţii, activităţi în aer liber) 
Tranziţie 

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 
interesat copilul 

Rutină – masa de prânz  (deprinderi 

specifice) 
Momentul poveşti 

13,00-15,00 Activităţi de relaxare – jocuri şi 

activităţi liber alese (pentru copii care 
nu dorm sau care se trezesc mai 

repede) 

Activităţi de relaxare – jocuri şi 

activităţi liber alese (pentru copii 
care nu dorm sau care se trezesc mai 

repede) 

Activităţi de relaxare – jocuri şi 

activităţi liber alese (pentru copii 
care nu dorm sau care se trezesc mai 

repede) 

Activităţi de relaxare – jocuri şi 

activităţi liber alese (pentru copii 
care nu dorm sau care se trezesc mai 

repede) 

Activităţi de relaxare – jocuri şi 

activităţi liber alese (pentru copii 
care nu dorm sau care se trezesc mai 

repede) 

15,00-15,30 Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 

Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 
Rutină – gustarea  (deprinderi 

specifice) 
15,30-17,00 ALA 1 – activităţi pe centre de interes 

Tranziţie 

ADE – DŞ 1 (cunoaşterea mediului) 

 
 

 

ALA 1 – activităţi pe centre de 
interes 

Tranziţie 

ADE – DLC (educarea limbajului) 
Tranziţie 

DEC (activitate artistico-plastică) 

ALA 1 – activităţi pe centre de 
interes 

Tranziţie 

ADE – DŞ 2 (activitate matematică) 
Tranziţie 

DEC (activitate muzicală) 

ALA 1 – activităţi pe centre de 
interes 

Tranziţie 

ADE – DOS (educaţie pentru 
societate) 

 

ALA 1 – activităţi pe centre de 
interes 

Tranziţie 

ADE – DPM (activitate 
psihomotrică) 

 

17,00-17,30 ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 

interesat copilul 
Rutină – plecarea copiilor acasă   

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 

interesat copilul 
Rutină – plecarea copiilor acasă   

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 

interesat copilul 
Rutină – plecarea copiilor acasă   

ALA 2 – activitatea educaţională de 
consiliere cu copii 

Rutină – plecarea copiilor acasă   

ALA 2 – joc liber/ADP 

Explorarea unui subiect de care este 

interesat copilul 
Rutină – plecarea copiilor acasă   

       



MIJLOCIE 

08,00-09,00 ALA I  - Jocuri și alte activități liber 

alese 

ALA I  - Jocuri și alte activități liber 

alese 
ALA I  - Jocuri și alte activități liber 

alese 
ALA I  - Jocuri și alte activități liber 

alese 
ALA I  - Jocuri și alte activități liber 

alese 
09,00-11,00 ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
11,00-13,00 ALA II  - Jocuri și alte activități 

recreative 

ALA II  - Jocuri și alte activități 

recreative 
ALA II  - Jocuri și alte activități 

recreative 
ALA II  - Jocuri și alte activități 

recreative 
ALA II  - Jocuri și alte activități 

recreative 
13,00-14,00 Consiliere cu părinții     

       

MARE 

08,00-09,30 Jocuri și activități liber alese 
ADP – Întâlnirea de dimineață 

Jocuri și activități liber alese 
ADP – Întâlnirea de dimineață 

Jocuri și activități liber alese 
ADP – Întâlnirea de dimineață 

Jocuri și activități liber alese 
ADP – Întâlnirea de dimineață 

Jocuri și activități liber alese 
ADP – Întâlnirea de dimineață 

09,30-10,30 ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 

ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 

ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
ADE – Activități pe domenii 

experiențiale, 
10,30-12,30 Jocuri și activități liber alese Jocuri și activități liber alese Jocuri și activități liber alese Jocuri și activități liber alese Jocuri și activități liber alese 
12,30-13,00 ADP – Plecarea acasă ADP – Plecarea acasă ADP – Plecarea acasă ADP – Plecarea acasă ADP – Plecarea acasă 
13,00-14,00 Consiliere cu părinții     

       

MARE 

08,00-09,00 Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese 
09,00-11,00 Activitate integrată 

DŞ + DEC (Ed. muzicală) 
Activitate integrată 
DŞ + DOS (Ed. pentru societate) 

Activitate integrată 
DPM + DLC 

Activitate integrată 
DŞ + DEC (Ed. plastică) 

Activitate integrată 
DŞ + DOS (Ed. practică) 

11,00-13,00 Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese Jocuri și alte activități liber alese 
13,00-14,00     Consiliere cu părinții 
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