
ORAR 2021-2022                                                                                                                       ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU 

BĂLUȚ IOANA-DIANA-GRĂDINIȚA HADÂMBU 

PROGRAM   ZILNIC 

GRUPĂ  COMBINATĂ 

ZIUA INTERVALE  ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Luni 08.00-09.00 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul;  Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Marți 08.00-09.00 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 



 
 

 

Miercuri 

 

08.0-09.00 

 

 

 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Joi 08.0-09.00 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Vineri 08.0-09.00 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

09.00-11.30 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

11.30-12.30 ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 



ORAR 2021-2022                                                                                                                       ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU 

BARABOI ELENA-GRĂDINIȚA BUDEȘTI 

PROGRAM   ZILNIC 

GRUPĂ  COMBINATĂ 

ZIUA INTERVALE  ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Luni 08.00-09.00 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul;  Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Marți 08.00-09.00 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 



 
 

 

Miercuri 

 

08.0-09.00 

 

 

 

 

09.00-11.30 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 

 

ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Joi 08.0-09.00 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

 

09.00-11.30 

 

 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

 

11.30-12.30 ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 Vineri 08.0-09.00 

 

 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor acțiuni sugerate de 

text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul.ALA – Joc 

liber. 

09.00-11.30 

 

ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale; 

11.30-12.30 ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 

12.30-13.00 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul; Deprinderi 

specifice plecării acasă a copiilor. 

 



ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  HADÂMBU 

GRĂDINIȚA   MÂNJEȘTI-EDUCATOARE –MARDARE ELENA 

AN  ȘCOLAR  2021-2022   

                                                                                                     PROGRAMUL   ZILNIC  

                                                                                                     GRUPA COMBINATĂ 

ZIUA Intervale ACTIVITĂȚI     DE    ÎNVĂȚARE 

LUNI 13.20-14.05 

 
 

-ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor 

acțiuni sugerate de text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de 

care este interesat copilul.ALA – Joc liber. 
 

 14.05 – 15.55 
 

-ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale 

 15.55 – 16.40 
 

-ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 
 

 16.40 – 17.05 -ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul;  Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor. 

MARȚI 13.20-14.05 

 
 

-ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor 

acțiuni sugerate de text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de 

care este interesat copilul.ALA – Joc liber. 
 

 14.05 – 15.55 ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale 

 15.55 – 16.40 
 

-ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 
 

 16.40 – 17.05 -ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul;  Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor 



MIERCURI 13.20-14.05 
 

-ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor 

acțiuni sugerate de text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de 

care este interesat copilul.ALA – Joc liber. 
 

 14.05 – 15.55 ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale 

 15.55 – 16.40 -ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber; 
 

 16.40 – 17.05 -ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul;  Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor 

JOI 13.20-14.05 
 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor 

acțiuni sugerate de text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de 

care este interesat copilul.ALA – Joc liber. 
 

 14.05 – 15.55 ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale 

 15.55 – 16.40 -ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber 

 16.40 – 17.05 ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul;  Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor 

VINERI 13.20-14.05 
 

ADP – Deprinderi specifice primirii copiilor; Tranziție (executarea diferitelor 

acțiuni sugerate de text); Activitate individuală de explorare a unui subiect de 

care este interesat copilul.ALA – Joc liber. 
 

 14.05 – 15.55 ADP – Deprinderi specifice servirii mesei. Întâlnirea de dimineață; Tranziție:  

ALA – Jocuri pe centre de interes;ADE – Activitate pe domenii experiențiale 

 15.55 – 16.40 -ALA – Joc de mișcare; ALA – Jocuri în aer liber 

 16.40 – 17.05 -ADP - Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat 

copilul;  Deprinderi specifice plecării acasă a copiilor 

                                                       


