ACTIVITATE OPŢIONALĂ „MICII DANSATORI”
Prof. Mircea Elena Lăcrămioara, Grădiniţa P.P. nr.2 Târgovişte
Nivel: II (grupa mare)
Durata: un an şcolar
ARGUMENT
Dansul , ca formă de exprimare şi de comunicare artistică este un tip de activitate care
dobândeşte o tot mai mare eficienţă în munca cu preşcolarii. Copiii iubesc mişcarea, muzica, iar
elementul emoţional implicat în acest gen de activităţi oferă mişcării atractivitate şi motivaţie,
mobilizează forţele copilului şi-i produce bucurie, mulţumire.
Dansul contribuie la îmbunătăţirea motricităţii datorită marii varietăţi a mişcărilor, repetate în
condiţii variate, influenţează asupra unor calităţi motrice, cu precădere asupra îndemânării şi
rezistenţei generale.
Dansul reprezintă pentru preşcolar o formă excelentă de activitate, capabilă să favorizeze
fortificarea organismului, organizarea în mod plăcut şi util a timpului liber. Prin frumuseţea
costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o
imprimă copiilor jocul popular contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei pentru valori
folclorice locale.
Observând, în decursul anilor, scăderea interesului părinţilor şi al copiilor pentru dansul
popular, pe de o parte, precum si interesul crescut pentru muzica, dans modern şi necesitatea
consumului de energie, pe de alta, ne-am propus să desfăşuram în grădiniţă opţionalul “Micii
dansatori”, prin care să stimulăm interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru desfăşurarea unor
activităţi prin care să îmbinăm elemente folclorice, care să asigure perpetuarea tradiţiei populare
româneşti, cu elemente moderne, care satisfac nevoia de mişcare a preşcolarilor.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
- Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
- Să exprime, prin mişcare, starea sufletească creată de muzica audiată;
- Să exprime într-un joc, impresia muzicală.
EXEMPLE DE COMPORTAMENT
La sfârşitul anului copiii vor fi capabili:
- să execute corect paşii dansurilor propuse spre a fi învăţate;
- să aibă o ţinută adecvată dansului popular si de societate;
- să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze pentru reuşita activităţii;
- să prezinte spectacole în grădiniţă şi în cadrul comunităţii locale.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
- audiţie - melodii din folclorul local accesibile nivelului grupei;
- vizionare de CD de la serbările organizate în unitate de alte generaţii de copii;
- vizionare de spectacole ;
- activităţi aplicative în sala de grupă;
- prezentare de spectacole.
CONŢINUTURI ŞI TEMATICA ORIENTATIVĂ
- Paşi de bază, mişcări în sincron şi de euritmie;
- Dansuri populare: „Hora”, „Braşoveanca”, ’’Hora din Moldova’’;
- Dansuri moderne : ’’Feliz Navidad’’, ’’Dansul florilor’’, ’’Chu chu hua’’;
- Prezentarea unor spectacole în faţa grupei, grădiniţei, părinţilor, la serbări şcolare şi la
festivaluri sau concursuri „Hai să dăm mână cu mână” (Hora Unirii), „Dansez pentru mama”,
,,Să dansăm graţios ...” .

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A TEMELOR
Nr. Luna
crt. Numărul
activităţi
1.
Octombrie
4

Conţinuturi

Tema activităţii

- Mişcări de bază;

- „Mergi cum spun!’’
- Mişcă-te pe muzică!
- Dans popular „Hora’’

de

- Audiţie şi mişcare;
-Învăţarea
elementelor de bază ale
dansului popular;
- Dans popular „Hora’’

2.

Noiembrie
3

-Executarea corectă a paşilor dansului
propus spre a fi învăţat;
- Învăţarea
elementelor de bază ale Dans
dansului popular;
„Braşoveanca”
Dans
„Braşoveanca”
-Executarea corectă a paşilor dansurilor Dans
propuse spre a fi învăţate;
„Braşoveanca”

popular
popular
popular

3.

Decembrie
3

- Învăţarea unor mişcări de dans modern
-Executarea corectă a mişcărilor de dans

4.

Ianuarie
4

- Prezentarea de spectacole în grădiniţă;
- Imbinarea elementelor specifice dansului
popular cu cele de dans modern;
- ’’Hora din Moldova’’
- Exersarea mişcărilor dansului propus spre -’’Hora din Moldova’’
a fi învăţat
-’’Hora din Moldova’’

5.

Februarie
3

- Mers cadenţat cu întoarcere la stânga şi la - ”Mergem ca soldaţii’’
dreapta;
- ’’Chu chu hua’’
- Mişcări de dans în sincron;
-’’Chu chu hua’’

6.

7.
8.
9.

Martie
4
Aprilie
3
Mai
4
Iunie
3

- Exersarea dansului în sincron
- Exerciţii de euritmie
- Executarea mişcărilor de dans învăţate
- Învăţarea unor paşi de dans modern
- Exersarea unor mişcări de dans aerobic
- Repetarea dansurilor moderne învăţate

-’’Feliz Navidad’’
-’’Feliz Navidad’’
-’’Feliz Navidad’’
- „Hora Unirii’’

-’’Dansul florilor’’
- Dansez pentru mama!
- Zumba
- Zumba
-’’Mişcă-te ca mine!’’
(Gummy bear)
-’’Micii dansatori’’

- Repetarea dansurilor învăţate
- ’’Să dansăm graţios’’
- Prezentarea de spectacole în grădiniţă şi - ’’Să dansăm graţios’’
în cadrul comunităţii locale.
- Serbare finală.

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- spectacole prezentate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale în faţa părinţilor;
- spectacole prezentate în comunitate.
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