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MOTIVAŢIA PSIHOLOGICĂ: 
- Pentru a ne păstra, ca români identitatea nealterată, folclorul 
trebuie cultivat în inimile şi minţile generaţiilor care se succed 
pe aceste meleaguri, ca o valoare autentică de creaţie; 
- Copiii trebuie să fie acomodaţi de mici cu specificul dansului 
popular, pentru a-l percepe şi a-l trăi cu plăcere; 
- Dezvoltarea unei noi abordări educaţionale pe baza opţiunii 
copiilor şi părinţilor; 
- Egalizarea şanselor educaţionale cu acces de integrare şcolară 
şi socială.  
OBIECTIVE CADRU : 
- Formarea, exersarea şi dezvoltarea deprinderilor psiho-
motrice; 
- Dezvoltarea capacităţii de a avea o atitudine pozitivă în 
colectiv, deprinderii de a colabora, de a realize o sarcină în 
echipă; 
- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective. 
 

 

 
 



OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
- Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite 
contexte; 
- Să aplice reguli de igienă a efortului fizic; 
- Să execute paşi simpli de dans sportiv în ritmul muzicii; 
- Să execute mişcări de bază asociate cu gestică şi 
muzică; 
- Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, 
de competiţie şi fair-play; 
- Să-şi dezvolte spiritul competitiv. 
 Pe tot parcursul activităţilor am aplicat evaluarea 
formativ-continuă, au fost prevăzute activităţi de 
evaluare sumativă, evaluare finală. În urma rezultatelor 
evaluărilor finale, considerăm că obiectivele propuse au 
fost atinse. 
  
 



 Deprinderile motrice dezvoltate şi comportamentele atinse 
în cadrul acestor activităţi au fost apreciate în cadrul activitaţilor 
demonstrative/spectacole în care copiii au fost antrenaţi: 
CERCUL PEDAGOGIC AL EDUCATOARELOR  ZONA BRAD  cu 
tema „Inteligenţele multiple” –Brad, 25 noiembrie 2010; 
CERCUL PEDAGOGIC AL EDUCATOARELOR  ZONA DEVA  cu 
tema „Educaţia interculturală” – Deva, 25 noiembrie 2010; 
SERBARE DE CRĂCIUN cu tema „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun” 
– Brad, 25 noiembrie 2010; 
VIZITĂ - ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ ÎN CADRUL 
PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL ÎNTRE GRĂDINIŢA 
“FLOARE DE COLŢ” BRAD ŞI GRĂDINIŢA “BAMBI” CLUJ-
NAPOCA – Brad, 4 mai 2011; 
1 IUNIE – ZIUA COPIILOR DIN LUMEA ÎNTREAGĂ – 
SPECTACOL DESFĂŞURAT ÎN PARCUL TINERETULUI – Brad, 1 
iunie 2011. 
Aceaste activităţi au constituit şi evaluarea finală a opţionalului 
desfăşurat, demonstrând comportamente atinse. 
  
 



CERC PEDAGOGIC BRAD 
25 NOIEMBRIE 2010  

Grădinița “Floare de colț” Brad 
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CERC PEDAGOGIC DEVA 
25 NOIEMBRIE 2010 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL 
Grădinița “Floare de colț” Brad 

Grădinița Grupului Școlar “Teglaș Gabor” Deva  



















SPECTACOL DE CRĂCIUN 2010 



 































PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

,,CĂLĂTORIE PRIN ȚARA NOASTRĂ” 
 

GRĂDINIŢA  “FLOARE DE COLŢ” BRAD, JUD. HUNEDOARA 

DIRECTOR -  PROF. AURELIA ANA 

GRĂDINIŢA  “BAMBI” CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ  

DIRECTOR - PROF. MAJA ALEXANDRA 
 

 
 

  

VIZITA CADRELOR DIDACTICE ȘI A COPIILOR DE LA  

GRĂDINIȚA  “BAMBI” CLUJ-NAPOCA  LA GRĂDINIȚA “FLOARE DE COLŢ” BRAD   





 





1 IUNIE 2011 
  






