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FIȘA  ACTIVITĂȚII 

 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante:  

Scoala Gimnaziala Bilciuresti, Com. Bilciuresti, Nr. 291 

Nivelul/nivelurile de învățământ: prescolar / primar / gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 256 

Numărul cadrelor didactice din școală:  19 

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact):  

Efteme Ionela –Prof. Inv Prescolar , tel. 0728024995, e-mail: 

ionelaefteme@yahoo.com Enache Eleonora- Norica – Prof. Inv. Prescolar, tel. 

0720920214, e-mail: norica.enache@yahoo.ro 
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Descrierea activității (5 – 10 rânduri): (menționând elemente de succes: 

conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate 

etc.)  

               Activitatea” Masterchef in gradinita” a fost realizata cu ajutorul 

parintilor care, la solicitarea cadrelor didactice au adus biscuiti, gem, portocale 

si storcator de fructe.  

              Prescolarii au avut de realizat un desert cuprins din: suc natural si 

biscuiti umpluti. Probele i-au incantat pe micii prescolari , acestia manifestandu-

si bucuria si entuziasmul. 

             Metodele didactice folosite ( jocul  exercitiul, conversatia, explicatia, 

demonstratia) i-au atras pe copii in lumea culinara a deserturilor. 

 

 

 

 

 

 



Descrierea rezultatelor obținute în urma activității (maxim 5 rânduri): 

Prescolarii indeplinesc sarcinile de lucru, realizand desertul stabilit. Ei si-

au realizat cate un pahar cu suc si cate cinci biscuiti umpluti , pe care i-au 

mancat impreuna cu parintii la sfarsitul activitatii. 

Desertul realizat corect si rapid a fost premiat cu diploma de „Masterchef” 

 

 

Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de 

continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest 

lucru (maxim 5 rânduri):  

 Parintii au fost incantati de activitatea desfasurata si si-au manifestat 

dorinta de a derula o activitate asemanatoare cu ocazia zile de 1 Iunie.  

 

Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (1/2 pagină): 

(argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților) .  

 

Director, prof Ducea Marioara Iuliana 

  

             Am optat pentru această activitate, apreciind deopotrivă entuziasmul 

copiilor și al d-nelor educatoare dar și priceperea și cunoștințele și de ce nu, 

talentul de bucătar-cofetar al celor mici și spiritul competitiv. 

              Consider că a fost o activitate reușită, gustată de toți participanții: copii, 

cadre didactice, părinți și bunici. 

 

 

 

 

 

 



Invatator: Efimie Elena 

„Activitatea „Masterchef” desfasurata de grupa mare si grupa mica , 

condusa de d-na Norica si d-na Ionela in cadrul „SAPTAMANA ALTFEL”,  a 

fost foarte interesanta, placuta copiilor, educativa si instructiva.  

 Activitatea a contribuit la cunoasterea si respectarea normelor igienico- 

sanitare, la educarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter, precum si la 

formarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti. 

S-au dezvoltat comportamente de cooperare, initiativa si indemanare  

Activitatea a dus si la formarea si consolidarea deprinderilor practice si 

gospodaresti.” 

 

Parinte: Nae Florentina 

  

              „Consider ca in programul „Scoala aftfel” s-au desfasurat activitati 

foarte interesante de care copiii au fost foarte entuziasmati si despre care au avut 

ce ne povesti, noua parintilor.  

Masterchef a fost o activitate care i-a transformat pe copilasi in mici bucatari, iar 

ceea ce ei au gatit i-a facut sa se simta sefi.” 

 

Copil: Gabi T. 

 

                „Mi-a placut cum m-a imbracat doamna cu sortulet si boneta de 

bucatar. Am mancat multi biscuiti facuti de mine, dar am pastrat si pentru mami. 

Portocalele pentru suc mi le-am taiat singur si am facut un suc foarte bun. 

Doamna, facem si maine?” 

 

 

 


