
Pregătirea materialului

Distracție plăcută!

Imprimă posterul pe hârtie A3 (pag. 2) sau A4 (pag. 3). Imprimă paginile cu 

ilustrații pe hârtie A4 (pag. 4 și 5). Familiile vor realiza împreună posterul și pot 

folosi ilustrațiile din material dacă doresc.

Familia mea

Despre material

Proiectul Româna Împreună are ca scop formarea de comunități de părinți care 

să se sprijine reciproc în organizarea de ateliere în comunitate pentru preșcolari 

și să deruleze activități în limba română, inspirate din interesele copiilor. Prin 

proiectul Româna Împreună echipa Edustudio Helsinki pune la dispoziție un set 

complet de materiale pentru coordonatori și părinți. Proiectul Româna Împreună 

este finanțat de Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni. Află mai multe pe 

pagina proiectului: www.romanaimpreuna.ro

Edustudio Helsinki deține drepturile asupra întregului conținut și al imaginilor din 

proiectul Româna Împreună, dacă nu se menționează altfel. Nu ai voie să 

modifici,copiezi, reproduci, republici, distribui sau să vinzi versiunile digitale ale 

materialelor noastre. Nerespectarea acestui lucru se pedepsește conform 

legislației în vigoare. Dacă ai întrebări sau sugestii, ne poți trimite un e-mail la 

adresa info@edu-studio.fi 

Acest material este conceput de Edustudio Helsinki și face parte din proiectul 

Româna Împreună.

Despre proiect 

Termeni și condiții

www.romanaimpreuna.ro           



  Româna Împreună- Atelier introductivTema atelierului:

  Obiective:

Ÿ Consolidarea relațiilor cu familiile cunoscute

Ÿ Încurajarea participării părinților în activitățile cu copiii. Formarea relațiilor cu familiile noi

Ÿ Îmbogățirea vocabularului cu cuvinte noi

Cuvinte cheie: limba română, harta, România, Republica Moldova, familie, hobby-uri.

Fișă de planificare atelier

Etapa Coordonator Conținut Materiale 

necesare

 Durata Observații

Cercul l Cântec de început (Cântecul 

Zmeișorilor)

l Număratul participanților

l Bătut din palme + nume copii și 

părinți

l Cântece

l Introducerea temei atelierului: 

harta României în centru, 

fiecare familie (membru) pune  

un sticker pe locul unde 

locuiește familia din România 

(sau Republica Moldova).

¨ Cartonașe 

cântece

¨ Harta României 

(+Rep. Moldova)

20 min

l Bate vântul 

frunzele

l Am o căsuță 

mică

l  Alunelul

l  Sugestii de 

cântece   

l Bat din palme

tematică

Activitatea Creare unui poster Familia 

noastră

¨ Foarfece

¨ Poster A3 

familia noastră

¨ Creioane 

colorate

¨ Carioci

¨ Batoane lipici

30 min

Activitatea 

de final

l Cercul de final:

l Prezentare poster și 

împărtășirea de impresii de la 

atelier pentru cei ce nu au 

făcut posterul

l Rămas bun și anunțarea 

atelierului viitor

30 min Dacă este timp se 

pot juca câteva 

jocuri (Podul de 

piatră, Am pierdut 

o batistuță)

Important! Aceste activități sunt orientative. Coordonatorul are libertate de a schimba activitățile, tema, structura sau timpul 

dedicat fiecărei etape pentru a satisface nevoile și interesele grupului de participanți. 

    În această coloană se scrie numele coordonatorului care este responsabil cu activitatea respectivă. În cerc pot fi mai mulți 

coordonatori care fac diferite etape în funcție de interes și abilități.
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