MERGEM ÎN EXCURSIE!
PROIECT DE EXCURSIE
Prof. Enache Mădălina
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 TÂRGOVIȘTE

COORDONATOR:
Prof. ENACHE MĂDĂLINA
DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 1 zi
TEMA: MERGEM ÎN EXCURSIE!
TIPUL EXCURSIEI:
-

excursie tematică pentru a cunoaşte câteva din obiectivele turistice ale României;
excursie cu caracter recapitulativ pentru studiul animalelor.

-

pentru a vizita Salina Slănic și a descoperi secretele terapeutice ale salinei (mijloc natural
de tratare a afecțiunilor respiratorii) ;
pentru a îmbogăţi cunoştinţele copiilor cu privire la animalele sălbatice și domestice;
familiarizarea copiilor cu frumuseţile zonei prin care trec;
pentru a petrece timp liber, de calitate, alături de cei dragi, în aer liber.

-

ARGUMENT:
Excursia şcolară se organizează în scopul familiarizării copiilor cu metodele de
observare, de analiză şi descriere. Excursia este o activitate complexă ce are ca scop înlesnirea
cunoaşterii, contactul direct cu natura dar şi formarea/ consolidarea unor capacităţi de
comunicare, socializare şi comportare în societate.
Cu ajutorul excursiei, copilul îşi formează deprinderi de conduită necesare atât în
viaţa sa particulară, cât şi în societate. Excursia, fiind o activitate colectivă, dezvoltă dragostea de
adevăr şi cinstea, o nouă atitudine faţă de muncă, pe scurt, calităţi morale. Dezvoltă, de
asemenea, încrederea în posibilităţile proprii, stima de sine, altruismul, dragostea faţă de natură.
Aceste sentimente morale se formează şi se cimentează în toate etapele excursiei, începând cu
pregătirea, continuând cu desfăşurarea şi încheind cu valorificarea instructive – educativă, dacă
elevul este antrenat încât să devină un participant activ la toate aceste etape.
În excursie i se dă copilului posibilitatea să lupte împotriva individualismului, lăcomiei, invidiei,
minciunii etc. şi să facă să iasă la iveală adevărata prietenie, altruismul, spiritual de iniţiativă şi
cooperare.
Excursia şcolară contribuie într-o mare măsură şi la educarea estetică a copiilor.
Aceştia se emoţionează în faţa frumuseţilor naturii, în faţa realizărilor oamenilor din toate
timpurile. Prin excursia şcolară se realizează şi unele sarcini ale educaţiei fizice: călirea fizică,
întărirea sănătăţii, dezvoltarea aptitudinilor fizice, formarea şi perfecţionarea priceperilor şi
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deprinderilor motorii. Excursia şcolară este prilej de odihnă activă şi de educaţie turistică, cât şi
metodă de organizare şi desfăşurare a unor activităţi didactice sau de evaluare.

GRUPUL ŢINTĂ:
PREȘCOLARI ȘI PĂRINȚI DIN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15
TÂRGOVIŞTE
ITINERARUL EXCURSIEI: -SALINA SLĂNIC PRAHOVA
-GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCOV
-TÂRGOVIŞTE
OBIECTIVE:
- promovarea unor obiective turistice- Salina Slănic;
- vizită la grădina zoologică Bucov;
- cultivarea patriotismului prin aprecierea frumuseţilor din ţara noastră.
RESURSE:
- resurse materiale: donaţii din partea părinţilor.
- resurse umane implicate: cadre didactice, copii, părinţi.
PREGĂTIREA EXCURSIEI:
Anunţarea excursiei: cu o lună jumătate înainte de data efectuării ei, este anunţată
excursia şi obiectivele acesteia, atât copiilor, cât şi părinţilor.
- Pregătirea copiilor pentru această excursie se face într-o şedinţă specială de instructaj,
ocazie cu care educatoarele arată obiectivele şi traseul cu punctele cele mai importante.
Se precizează materialele necesare fiecărui copil.
Copiii sunt însoţiţi de 7 cadre didactice şi 2 asistente medicale.
MIJLOC DE TRANSPORT: AUTOCAR - SC ATYC SRL.
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