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                                                 NIVELUL  I  

                                                       Grupa mijlocie 
                             

PROIECT  TEMATIC : ,,CIREŞUL’’                                                
FAZA  I 
ALEGEREA  SUBIECTULUI   
  Andrei, a venit într-o zi în clasă cu o pungă plină de sâmburi. Colegii lui, 
miraţi, au început să-i pună întrebări ca: ,,ce sunt aceştia?”; ,,de unde i-ai luat?’’; ,,de 
ce sunt aşa de mici?’’etc. Irina a recunoscut sâmburii de cireşe, spunându-le colegilor 
că bunicii ei au o livadă cu multe feluri de cireşi.   

Copiii şi-au exprimat dorinţa de a afla mai multe despre fruct, dar şi despre 
pomul fructifer(cireşul), despre felul în care trebuie acesta îngrijit.  

Fiind obişnuiţi cu derularea unui proiect,copiii au propus ca temă pentru 
următoarea săptămână, cireşul, deci sursa alegerii subiectului au fost chiar copiii.   
OBIECTIV  CADRU  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului  înconjurător.   
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ   

 -să descopere caracteristici ale cireşului;   
             -să cunoască mediul de viaţă, lucrări de îngrijire, foloase, efecte medicinale 
ale fructului(cireaşa);  
             -să protejeze natura, înţelegând că fără plante viaţa n-ar exista.  
HARTA  PROIECTULUI  
INVENTAR DE PROBLEME   
                 Împreună cu copiii am realizat harta proiectului, mai bine zis, la sugestiile 
lor a rezultat această hartă .  
                 Pentru întocmirea hărţii, am purtat discuţii cu copiii, reuşind să facem şi un 
inventar de probleme. Astfel am constatat că ei ştiu următoarele:   
                -cireşul este un pom fructifer;   
                -fructele lui se numesc cireşe;    
                -ele se coc vara;   
                -se pot mânca sub formă de compot sau crude;  
                -că în interior au un sâmbure care nu se mănâncă.   

În acelaşi timp am aflat ce nu ştiu, dar ar vrea să afle despre cireaşă şi cireş:   
                -cum se dezvoltă până ajunge să fie bună de mâncat;  
                -câte feluri(soiuri)sunt;  
                -ce foloase avem noi de la ele;  
                -în ce zone creşte cireşul;  
                -ce se face din lemnul de cireş;  
                -cum se înmulţesc cireşii;  
                -cât de mult trăieşte cireşul;  
                 -de ce sunt importanţi pentru viaţa noastră toţi pomii, nu numai cei 
fructiferi.   
 



 SCRISOARE  CĂTRE  PĂRINŢI   
 
                                                Dragi părinţi,  
 
                     Ieri, Andrei a venit la grădiniţă cu o pungă cu sâmburi de cireşe. Pentru 
că noi avem multe lucruri neclare despre fructele cireşului care ne plac atât de mult, 
am rugat-o pe doamna educatoare să vorbim   săptămâna viitoare despre cireş şi 
fructele lui.   
                     O rugăm pe mama lui George, despre care ştim că este profesoară de 
biologie să ne aducă un atlas botanic şi planşe.   
 
                                                          Vă mulţumim! 
                                               Copiii grupei mijlocii şi doamna educatoare    
 
CREAREA CENTRULUI  TEMATIC ȘI  PROCURAREA  MATERIALULUI    
PENTRU  PROIECT  
RESURSE:   
MATERIALE:   
              Atlas botanic; planşe; fotografii; sâmburi de cireşe; cireş(franc); scoarţă de 
cireş; răşină; codiţe de cireşe; aparat foto; calculator cu imprimantă; cireşe din mai 
multe soiuri; imagini de pe internet; Encarta 2008; foi colorate; culori; plastilină; 
şorţuri şi batice de bucătărie; apă, zahăr şi  borcane.    
UMANE:   
               Grupa de copii; profesor de biologie; inginer horticol; părinţi; bunici; 
educatoare.   
TIMP:   
            O săptămână.   
METODE:   
               Brainstorming-ul; observaţia; conversaţia; demonstraţia; exerciţiul; învăţarea 
prin descoperire; experimentul.   
SCRISOARE DE INTENŢIE   

SCRISOARE CĂTRE CAMERA DE 
COMERŢ ŞI AGRICULTURĂ A 

JUDEŢULUI 
 

Domnule Director, 
 
                   Pentru o mai bună informare despre cultura cireşului, dăunători, munci de 
îngrijire, vă invităm ca miercuri la ora 10.00, să participaţi la activitatea de educaţie 
ecologică pe care o vom desfăşura în curtea grădiniţei.   
                                            
                                                       Vă mulţumim!  
                                           Copiii grupei mijlocii şi doamna educatoare   
 
FAZA a II -a 
ACTIVITATEA DE DOCUMENTARE ŞI  
INVESTIGARE   

LA CENTRUL JOC DE ROL:  
 
 Un copil curăţă crengi uscate ;  



 Un copil pregăteşte pentru plantare ghivece şi sâmburi;  
 Un copil adună cireşele în coşuri;  
 Fetele spală cireşele şi pregătesc borcanele pentru compot.   

       LA CENTRUL ARTĂ:  
 Copiii vor modela cireşe;   
 Unii dintre copii vor decupa cireşi,cireşe;  
 Alţi copii vor face dactilo-pictură(cireaşa).    

                LA CENTRUL MANIPULATIVE:    
 unii copii vor sorta cireşe după mărime şi le vor număra;  
 alţii vor reconstitui un puzzle cu cireşe, numărând şi piesele;  

                 LA CENTRUL ALFABETIZARE:  
 copiii vor ,,citi” imagini în pliantul cu fructe de vară;  
 un copil va răsfoi albumul cu fotografii;   
 alţii vor asculta curiozităţi din lumea plantelor citite de către 

educatoare.   
                  LA CENTRUL ŞTIINŢĂ:  

 unii copii vor răsfoi atlasul botanic;  
 alţii vor sorta jetoane cu fructe de vară;  
 vom desfăşura un joc senzorial prin care vor descoperi ce gust 

au cireşele.    
                   LA CENTRUL CONSTRUCŢII: 

 copiii fac mai multe construcţii plane(case,copaci,flori, 
frunze,etc.)din sâmburi de cireşe şi codiţe uscate.    

ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI CA ACTIVITĂŢI 
INTEGRATE 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 
LUNI    
              BIBLIOTECA  

 Puzzle: ”Livada înflorită”   
               ŞTIINŢĂ    

 “Sortează jetoane cu fructe de vară”   
      CUNOAŞTEREA MEDIULUI    

 “Cireaşa”-observare    
VIZITĂ “Mergem la livadă”   

MARŢI   
                JOC DE MASĂ  

 „Ce frunză se potriveşte?”   
                 ARTĂ  

 “Pictăm tablouri pentru casa păpuşii!”  
    EDUCAREA LIMBAJULUI       

 “Cireşul” de Viniciu Gafiţa –memorizare   
    EDUCAŢIE MUZICALĂ   

 “În cireşar” de Timotei Popovici-predare;   
 “Mergi cum bat!”-exerciţiu ritmic.  

ÎNTÂLNIRE   
           -cu profesorul de biologie, care ne prezintă cireşul(rădăcină, tulpină, frunze) în 
diferite faze de dezvoltare  
MIERCURI  
         BIBLIOTECA  

 “Legenda cireşului”-lectura educatoarei  



         JOC SENZORIAL  
 “Spune ce-ai gustat?”-cireşe dulci,amare,crude  

 ACTIVITATE  MATEMATICĂ   
 “Coşuleţul cu cireşe”-numeraţia în limita 1-5  

 EDUCAŢIE  FIZICĂ  
 Alergare printre obstacole  
 Joc:”Cine ajunge primul?”   

       NE JUCĂM PE CALCULATOR   
 Desenăm cireşe în Paint      

JOI    
               ARTĂ    

 “Cireşe”-dactilo-pictură    
                ŞTIINŢĂ   

 Citim imagini din “Atlas botanic”   
  ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ   

 “Cireşe” – colaj   
               OPŢIONAL : Audiţie  

 “Vara”-de A. Vivaldi    
VINERI  
           JOC DE ROL  

 “De-a grădinarii”    
           CONSTRUCŢII CU SÂMBURI  DE CIREŞE   

 “Casa şi livada bunicilor”   
       EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE          

 “Micii grădinari!”-plantăm cireşi în curtea grădiniţei, ajutaţi de 
inginerul horticol  

FAZA a III-a 
EVALUARE  

 “NOI SUNTEM COFETARI ! ”  
   -facem compot de cireşe şi tartă ajutaţi de bunica Irinei-   
 “MICII  PICTORI ! ”   

-prezentarea expozitiei de lucrări-    
 “LA URECHI MI-AM PUS CERCEI ! ”    

                  -dans tematic-   
 ALBUM DE FOTOGRAFII  
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ANEXE 
 

 
                                                                               
CIREŞUL   
               DE VINICIU GAFIŢA   
 
Un cireş în plină floare   
E-o poveste-ncântătoare.  
Un cireş de roade plin  
Este ca un dar divin.  
Că cireşu-i tot grăbit,  
Şi la flori şi la rodit.                                               
Fetiţe şi băieţei                                      CIREȘELE 
La urechi îşi pun cercei,                                 DE VALENTINA TECLICI 
Câte două cireşele                                              
Fudulindu-se cu ele                                   -Măi cireşule, nu vrei    
Că au, uite-aşa,perechi,                              Să-mi faci dar nişte cercei,  
Nestemate la urechi!                                  Dacă tot îmi baţi în geam,   
                                                                   Cu bobiţe dulci pe ram?  
                                                                   Ba eu vreau, că-s inimos  
                                                                   Şi-am să-mi las o creangă-n jos!  
                                                                   Dar fetiţa de îndat’  
                                                                   Toţi cerceii...i-a mâncat!     
 
 
 

                                                                            
CERCEI      
  DE MĂLINA CAJAL   
 
Din cireşe fac cercei...  
Mândri sunt cerceii mei!  
Legănaţi după urechi,                                    
Nu ajung podoabe vechi.  
Ce te miri ? Aşa cercei,   
Cât mănânci şi tot mai vrei!   
 
 


