
PROGRAMUL ZILNIC 
- grupe cu program prelungit - 

 

Tel: 0040-0260-612415 
Fax: 0040-0260-612415 
E-mail: gradinita_icreanga@yahoo.com 
Site: www.gradinitaioncreangazalau.ro 

GRĂDINIŢA CU P.P.“ION CREANGĂ”  
vă oferă în acest an școlar unsprezece grupe 
de preşcolari după cum urmează: 
Program prelungit 

2 x Grupa mică / iniţiere lb engleză  

3 x Grupa mijlocie / iniţiere lb engleză  

4 x Grupa mare / iniţiere lb engleză  

1 x Grupa combinată secţia maghiară 

Program normal 
      1 x Grupa combinată secţia română/ initiere lb engleza 

Adresa: 
Str. Cloşca, Nr. 37 
Loc. Zalău, Jud. Sălaj 
Cod poştal: 450053, România 

GRĂDINIŢA CU P.P. “ION CREANGĂ”  
LOC. ZALĂU, JUD. SĂLAJ 

GRĂDINIŢA CU PP “ION CREANGĂ”  
LOC. ZALĂU, JUD. SĂLAJ 

Îţi pasă de educaţia copilului tău? 

Pe parcursul anului şcolar se vor desfăşura diferite 
proiecte educaţionale în care este deja implicată 
Grădiniţa cu program prelungit “Ion Creangă”, în 
calitate de partener, cu Primăria Municipiului Zalău, 
Cabinetul individual al unor medici de familie, Poliţia 
Zalău, Instituţiile locale de televiziune şi radio etc. 

Se vor organiza excursii cu copiii la Grădina 
botanică Jibou, Castrul Roman de la Moigrad, şcoli şi 
grădiniţe din localitate. 

Repere 
orare 

Jocuri şi 
activităţi 
didactice 

alese 

Activităţi pe domenii 
experienţiale 

Activităţi de dezvoltare personală 

8,00 – 
8,30 

Jocuri şi 
activităţi 

alese 

- Rutină: Primirea copiilor (deprinderi 
specifice) 

8,30 – 
9,00 

- - Rutină: Micul dejun (deprinderi 
specifice) 

9,00 –
11,00 

  

  

Jocuri şi 
activităţi 

alese 

  

  

Activitate pe domenii de 
experienţiale 

  

  

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.) 

Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru 
activităţi! (deprinderi de igienă indivi-
duală şi colectivă, deprinderi de ordine şi 
disciplină, deprinderi de autoservire) 

11,00 – 
13,30 

  

Jocuri şi 
activităţi 
recreative 

  

- 

  

  

  

Activitate opţională (prima activitate de 
acest tip la nivel II) 

Rutină şi tranziţie: În aer liber ! 
(deprinderi igienă individuală şi 
colectivă, deprinderi de ordine şi 
disciplină, deprinderi de autoservire) 

Rutină : Masa de prânz (deprinderi 
specifice) 

13,30 – 
15,30 

  

Activităţi de 
relaxare 

Jocuri şi 
activităţi 

alese 

  

- 

  

Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne 
relaxăm! (deprinderi de igienă 
individuală şi colectivă, deprinderi de 
ordine şi disciplină, deprinderi de 
autoservire) 

15,30 - 
16,00 

- - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 

16,00 – 
17,30 

  

Jocuri de 
dezvoltare a 
aptitudinilor 
individuale 

  

Activităţi recuperatorii pe 
domenii de experienţiale 

  

  

Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! 
(deprinderi de igienă individuală şi 
colectivă, deprinderi de ordine şi disci-
plină, deprinderi de autoservire) 

Activitate opţională (singura activitate de 
acest tip la nivel I sau a doua, la nivel II) 

17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă 
(deprinderi specifice) 


