PROGRAMUL UNEI ZILE–TIP
Orar

Etapele activităţii

Ce fac animatorii?

Ce fac copiii?

9,00 – 10,00

Primirea eşalonată a copiilor.
Timp liber.

Înregistrează prezenţa copiilor.
Vorbesc cu parinţii.
Conduc copiii în sala unde
aceştia
îşi
lasă
lucrurile
personale şi unde pot participa
la jocuri de societate.
Conduc copiii în curte unde
aceştia se pot juca cu mingi,
cercuri, corzi, rachete de
badminton.
Supraveghează copiii.
Pregătesc gustările copiilor.
Conduc copiii la toalete cu 5
min. înainte de gustare.

Copiii îşi anunţă prezenţa apoi
îţi lasă lucrurile personale întro sală anume.
Citesc programul afişat pentru
ziua respectivă.
Participă la jocuri de societate
sau se joacă în curte.
Se spală pe mâini înainte de
gustare.

10,00 – 10,30

Gustare.
Discutarea diverselor probleme
care privesc întregul grup de
copii.
Prezentarea şi repartizarea pe
grupe de activitate.

Distribuie gustările.
Fac diferite anunţuri şi discută
cu copiii eventuale probleme.
Prezintă
activităţile
de
dimineaţă şi repartizează copiii
pe grupe de activitate.

Copiii
pot
participa
la
distribuirea gustărilor.
Copiii mănâncă.
Ascultă cu atenţie ceea ce li
se spune.
Îşi aleg activitatea în funcţie
de
preferinţe,
dispoziţie,
înclinaţii.

10,30 – 12,30

Activităţi.

Conduc activităţile.

Copiii participă la activităţi.
La
sfârşit,
aranjează
materialul şi curăţă locul.

12,30 – 13,00

Timp liber.

Supraveghează copiii. Cu 5
min. înainte de masă conduc
copiii la toalete.

Copiii
se
liniştesc,
pot
participa la jocuri de societate,
se pot juca în curte sau pot
vizita alte grupe de activităţi.

13,00 – 14,00

Masa de prânz.
Timp de odihnă.
Timp liber atât pentru copii cât
şi pentru animatori.
Prezentarea şi repartizarea pe
grupe de activitate.

Manâncă împreună cu copiii
sau separat. Supraveghează
copiii pe rând, astfel încât să-şi
poată lua fiecare o pauză. Se
relaxează.
Prezintă activităţile de dupăamiază şi repartizează copiii pe
grupe de activitate.

13,00 – 13,30: copiii mănâncă
şi se odihnesc.
13,30 – 14,00: copiii se pot
juca dacă doresc (jocuri de
societate sau în curte).
Îşi aleg activitatea în funcţie
de
preferinţe,
dispoziţie,
înclinaţii.

14,00 – 15,30

Activităţi.

Conduc activităţile.
Conduc copiii la toalete cu 5
min. înainte de gustare.

Copiii participă la activităţi.
La
sfârşit,
aranjează
materialul şi curăţă locul.
Se spală pe mâini înainte de
gustare.

15,30 – 16,00

Gustare.

Distribuie gustarile.

Copiii
pot
participa
distribuirea gustărilor.
Copiii mănâncă.

16,00 – 16,30

Plecarea eşalonată a copiilor.

Supraveghează copiii.
Întâmpină părinţii.
Se asigură că acei copii care
pleacă singuri au împuternicire
de la părinţi.

Copiii se joacă.
Îşi anunţă plecarea.

16,30 – ...

Reuniunea animatorilor

Reuniune de analiză a zilei în
curs şi de pregătire a celei de-a
doua zi.
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