
 
PROGRAM GENERAL DE DEZVOLTARE TIMPURIE 

MICII EXPLORATORI LA PLEI (1.5 - 3 ani) 

 

Repere 

orare 

Jocuri & activități libere, 

tematice sau practice 

Deprinderi dezvoltate & 

obiective urmărite 

Rutine și tranziții 

7:30-8:30* ● Jocuri și activități liber 

alese 

● Acomodare blândă 

● Relaxare și integrare 

 

Rutine: Primirea copiilor 

 

 

8:30-9:00 ● Joc-exercițiu ● Deprinderi specifice 

rutinei de dimineață - 

igienă & autoservire 

Rutine: Micul dejun 

 

 

9:00-10:00 ● Jocuri de relaxare, 

muzicale 

● Jocuri-exercițiu 

● Activități pe centre de 

interes, la alegerea 

copiilor 

● Igienă personală 

● Comunicare 

● Îndemânare 

● Reglare emoțională 

 

Rutine: Mersul la baie. Ne 

spălăm pe mâini. 

 

Tranziții: Joc muzical ,,Mâini 

curate” 

 

10:00-11:00 ● Joc senzorial 

Include materiale naturale 

potrivite cu tema zilei 

● Activități în aer liber 

● Jocuri de creație 

● Dezvoltarea 

senzorială, 

emoțională, cognitivă 

● Deprinderi practice 

● Creativitate 

● Îndemânare 

Rutine: Gustarea 

Tranziții: cântece, jocuri 

muzicale 

11:00-12:00 ● Jocuri exercițiu cu 

referință la viața 

practică  

● Lectură  

● Muzică & mișcare 

● Deprinderi practice  

● Dezvoltarea 

limbajului 

● Reglare emoțională 

● Comunicare 

 

Tranziții: cântece, jocuri 

muzicale 

12:30-13:00 ● Jocuri exercițiu ● Igienă 

● Autoservire  

Rutine: Prânzul 

 

13:00-16:00 ● Activități recreative și de 

relaxare 

● Dezvoltarea 

limbajului  

Tranziție: Cântec de leagăn 

Rutine:  



 

● Lectură 

● Odihnă  

 

● Relaxare - Somnul- respectând 

nevoile și alegerile 

copiilor 

- Gustarea de 

după-amiază 

- Încheierea 

programului normal 

 

16:00-17:00** ● Jocuri și activități 
educative și distractive 

pentru  dezvoltarea 

globală a copilului 

● Activități 
extracurriculare  

● Activități liber alese, 

pe centre de interes 

 

Tranziții: jocuri muzicale, 

jocuri cu cântec. 

 

În ATENȚIA părinților! 

 

*Conform noilor reglementări impuse de pandemia de COVID-19, sosirea copiilor în incinta            

PLEI se va face unul câte unul fără a fi însoțiți de părinte. Se pune la dispoziție o perioadă de                    

acomodare individuală în perioada 1 sep-13 septembrie și în afara orelor de            

program, atunci când este posibil (cu programare). 

**Intervalul orar 16:00-17:00 nu este inclus în tariful standard și se achită punctual, separat, 

atunci când micul explorator rămâne peste programul obișnuit.  


