TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR
GRUPA MICĂ
AN ŞCOLAR 2016-2017
Nr.crt.
1.

Data

Tema activităţii
„Aceasta este grădiniţa noastră!”

Modalităţi de realizare
Vizitarea grădiniţei, prezentarea
personalului, prezentarea regulamentului
intern
-prezentarea ofertei educaţionale, a
planului cadru, a regulamentului intern
-Material informaţional
- dezbateri.
Sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă;
Propuneri de îmbunătăţire meniu
grădiniţă;

2.

„Să-I educăm împreună”(comportamente, activităţi)

3.

Mănânc sănătos, cresc sănătos (alimentaţia copiilor).

4.

Ce am aflat despre copiii din grupa noastră

5.

Surprize apărute în joc

6.

Particularităţile copilului de 3 ani.

Prezentare material informativ;

7.

Rolul familiei în dezvoltarea copilului.

8.

Programul zilnic al copilului în grădiniţă

Prezentare material informativ;
Dezbatere;
Convorbire;

9.
11.

Drepturile şi îndatoririle copiilor în familie
Să respectăm tradiţiile, obiceiurile sărbătorilor de
iarnă.

12.
13.
14.

Să acordăm iubire necondiţionată
Televizorul / calculatorul – prieten sau duşman?
Confecţionarea podoabelor pentru bradul de Crăciun
împreună cu familia
Violenţa în familie
„Cum comunicăm cu copiii noştri”

15.
16.

Prezentare evaluare iniţială;
Dezbatere;
Convorbire;

Material informaţional
Exemple de bune practici în aşteptarea
lui Moş Nicolae, a Crăciunului şi a
Anului nou
Material informaţional
Discuţii /Sfaturi;
Activitate practică;
Material informaţional
Exemple de bună practică în educarea
limbajului oral la copiii mici;

Invitaţi/parteneri

Asistenta
medicală a
grădiniţei;
Medicul şcolar

Consilierul
Şcolar
Logopedul
grădiniţei

Preotul bisericii
ortodoxe din
apropierea
grădiniţei

17.

Ştim să stabilim limite!

18.

Educaţia în familie

19.
20.
21.

Corectarea comportamentelor negative ale copiilor
„O zi în viaţa copilului meu (responsabilităţi) –
programul zilnic a copilului în familie/grădiniţă.”
Ce am învăţat la grădiniţă (comportamente)

22.
23.
24.

Copilul cu CES îl educăm împreună
„Mişcare pentru sănătate
Fii un model pentru copilul tau!

25.

29.
30.
31.

Cum să procedez? – gestionarea situaţiilor de criză în
socializarea preşcolarului
Probleme dificile, strategii simple
Recompense şi sancţiuni
Copilul meu este unic- cunoaşterea înzestrarilor
copilului
Greşeli educative ale părinţilor
Să învăţăm să fim generoşi
Copilul şi violenţa infantilă

32.
33.
34.
35.

Jocul şi jucăriile copilului meu
Copii mai buni, părinţi mai implicaţi
„Trec în grupa mijlocie, ştiu să spun o poezie”
Ce am învăţat impreună?

26.
27.
28.

Director,

Material informaţional
Dezbatere;
Prezentare de cărţi pentru copii;
Prezentare material;
Dezbatere;
Prezentare material
Referat;
Discuţii libere cu părinţii;
Prezentare diapozitive;
Dezbatere;
Studiu de caz;
Referat; Dezbatere
Referat;
Dezbatere;
Dezbateri
Dezbatere;
Discuţii
Material informaţional
Referat
Discuţii
Sfaturi;
Referat;
Discuţii
Serbare
Discuţii

Educatoare,

Consilierul Şcolar

Consilier Şcolar
Consilier Şcolar

