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ARGUMENT 
 

„Nu da copilului tău nici o lecție prin simple cuvinte, el trebuie să învețe numai prin 
experiență.” ( J.J. Rousseau) 
 
 Perioada copilăriei este extrem de importantă, deoarece în carul ei începe să se contureze 
dezvoltarea personalității.  

Educația pentru sănătate încă de la vârsta preșcolară, reprezintă una din principalele căi 
de promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de formare 
a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. 
Sănătatea, fiind factorul principal de a ne menține în viață, de a participa activ și eficient la viață 
socială este primordială în existența noastră ca indivizi. Fiecare persoană în funcție de vârstă 
(copil, tânăr, adult), mediul din care provine sau în care trăiește are nevoi specifice, ceea ce 
presupune o abordare diferențiată. 
 Realizată la vârsta preșcolară, educația pentru sănătate reprezintă pasul spre a învăța 
copiii să respecte regulile de igienă personală și să se obișnuiască cu un regim rațional de viață și 
alimentație. 
 Preșcolarii trebuie ajutați să-și dezvolte capacitatea de adaptare rapidă și activă la mediu, 
să-și făurească o manieră rațională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. 
Copiii trebuie să fie învățați treptat să cunoască, la nivelul lor de înțelegere, care este valoarea 
regimului de viață ordonat, care este importanța unor deprinderi igienic, alimentare, 
comportamentale, bine constituite, care sunt avantajele ritmului și ale alternanțelor în activitatea 
de învățare, care sunt efectele nocive și consecințele vieții dezordonate. Copilul trebuie ferit de 
epuizare. Este necesar să i se ofere condiții de odihnă și momente de recreere și joc. Drumețiile 
și excursiile trebuie să devină o necesitate în viața copiilor. 

A învăța copilul‚ de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă 
personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune baze trainice 
formării comportamentului igienic. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de 
timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de viață cotidian. Deprinderile  igienice o dată 
formate, îi dau copilului siguranța în acțiune, încredere în posibilitățile lui, chiar îi formează o 
oarecare independență. Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăți în respectarea regimului 
din grădiniță, îngreunează activitatea educatoarei. Modul de abordare a acestor activități pleacă 
de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci 
și un mod de viață echilibrat. 

În asigurarea sănătății copilului un rol important îl are educația pentru sănătate justificată 
de: 

- Familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile și cu activitățile de învățare specifice; 



- Nevoia de a-i iniția pe preșcolarii mici la un comportament activ, liber, responsabil, 
deschis, comunicativ; 

- Posibilitatea de a valorifica experiența specifică vârstei, prin accentuarea 
dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării 
responsabile. 

- Aceasta este un drum sigur prin care noțiunile ajung la copilul de vârstă preșcolară ca 
reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viața cotidiană. 

În acest sens am conceput un program al activităților sanitare ca activități educative în 
cadrul cărora noțiunile teoretice să se transpună în reguli și norme comportamentale pentru copii, 
îmbinând activități specifice unor domenii diverse, prin abordare interdisciplinară: educarea 
limbajului, cunoașterea mediului, educație pentru societate, activități practice și elemente de 
activitate casnică, educație muzicală, educație fizică. S-a selectat cu mare atenție conținutul 
fondului informațional transmis, dar și metodele și procedeele utilizate pentru al motiva pe copil 
în a se implica și participa cu plăcere. Pentru a transforma deprinderile în obișnuințe și pentru a 
stimula interesul copiilor pentru menținerea sănătății, am implementat opționalul „Să creștem 
voioși și sănătoși”. 

 
OBIECTIVE CADRU 

 
 Familiarizarea copiilor cu regulile elementare de igienă individuală şi colectivă pentru 

înţelegerea şi aplicarea acestora în practică  
 Dezvoltarea unor comportamente igienice şi de protejare a sănătăţii personale şi a 

mediului corespunzător vârstei.  
 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 

Familiarizarea copiilor cu regulile elementare de igienă individuală şi colectivă pentru 
înţelegerea şi aplicarea acestora în practică. 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1.1 să cunoască şi să 
înţeleagă importanţa 
folosirii corecte a obiectelor 
de igienă personală; 

- exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 
personală: folosirea corectă a prosopului, a batistei, a 
periuţei de dinţi; 
-   povestiri, poezii. 

1.2. să cunoască şi să 
respecte regulile elementare 
de igienă;  
 

- exerciţii practice privind aplicarea regulilor de igienă 
personală: spălatul dinţilor, igiena nasului, respectarea 
cerinţelor elementare la masă , clătirea gurii după masă; 
- spălatul fructelor şi legumelor; 
- diafilme; 
- poezii; povestiri. 

1.3. să aplice în practică 
acţiunile simple învăţate; 

- exersarea acţiunilor în diferite momente ale zilei: spălatul 
mâinilor dimineaţa, înainte şi după masă şi de fiecare dată 
când se murdăresc; să poarte batistă şi să o folosească atunci 
când este cazul; păstrarea curată a îmbrăcămintei permanent; 
spălarea dinţilor dimineaţa şi seara, după mese, clătirea 
gurii.   

1.4. să participe cu plăcere 
la acţiuni (jocuri) organizate 
pentru realizarea educaţiei 
pentru sănătate. 

- participarea la jocuri de mişcare, exerciţii fizice, etc. 
respectând regulile de igienă şi protecţie a sănătăţii; 
- formarea unui comportament adecvat în relaţiile cu colegii, 
cu cei din jur. 
 



Dezvoltarea unor comportamente igienice şi de protejare a sănătăţii personale şi a mediului 
corespunzător vârstei. 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

2.1. să cunoască principalele caracteristici 
ale stării de sănătate; 
 
 

- descrierea unor comportamente sănătoase; 
- dialog însoţit de exemplificări şi de 
explicaţii; 
- jocuri de rol. 

 
2.2. să argumenteze necesitatea cunoaşterii 
şi aplicării normelor igienico – sanitare; 
 

- jocuri de tipul „Aşa da! Aşa nu!”; 
- selectarea mesajelor vizând importanţa 
normelor igienico sanitare în urma 
vizionării unor filme, emisiuni TV., citirii 
unor povestiri etc.; 
- exerciţii de problematizare pe situaţii date 
sau create. 

2.3. să respecte normele de igienă colectivă 
în grupul de apartenenţă; 
 

- exerciţii de argumentare a importanţei 
respectării normelor de igienă colectivă; 
- concursuri de tipul „Cea mai curată 
clasă”; 
- aplicaţii practice. 

2.4. să manifeste interes pentru folosirea 
unui limbaj adecvat.  

- comentarea unor proverbe şi expresii 
tradiţionale: Urare la români: „Multă 
sănătate”, Minte sănătoasă în corp sănătos”. 
 - „ Arta de a fi sănătos”: lectura unor texte; 
- exerciţii de alcătuire de enunţuri, folosind 
noţiuni legate de sănătate - identificarea 
unor reguli igienice dintr-un şir de reguli 
date; 
- lectura unor texte. 

 
CONȚINUTURI 

 
I. Corpul şi sănătatea 

- Acesta sunt eu 
- Ce e bine, ce e rău?  
- Chipul prietenului meu 
- Doctorul și sănătatea 

II. Igiena personală 
- Prietenii, de Dan Faur 
- Ce ne spune oglinda? 
- Obiectele mele de toaletă 
- Dinți frumoși și sănătoși 
- Mi-am pierdut o batistuţă 
- Cum servim masa? 
- Fetița cu fundițe, de Cella Aldea 
- Periem hăinuțele de praf 
- Cum mă îngrijesc? 
- Sfatul mamei, de Florin Iordăchescu 
- Iedul cu trei capre, de Octav Pancu-Iași 
- Maricica, de Luiza Vlădescu 
- Periuţa cea glumeaţă, de Sen Alexandru 



- Ce face fetița, ce face băiatul? 
- Robinetul, de Dan Faur 
- Singurel mă îngrijesc 

III. Minte sănătoasă în corp sănătos  
- Alimente bogate în vitamine  
- Aer, soare și mișcare 
- Mici și sănătoși 

 
 

VALORI ȘI ATITUDINI 
 

 Promovarea unei vieți sănătoase; respect față de mediu, față de sport. 
 Atitudinea pozitivă față de elementele ce ajută la susținerea unei vieți sănătoase. 

 
MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 
 Evaluarea orală a activităţilor copiilor: observări și descrieri, dialoguri, povestiri, lecturi, 

ghicitori, recitări, prezentarea părerii proprii în legătură cu un aspect, lecturi după 
imagini, construcții de enunțuri, proverbe, zicători. 

 Evaluarea scrisă: fișe de activitate individuală. 
 Evaluarea practică: confecționare de afișe / desene / pliante, expoziții tematice, îngrijirea 

sălii de grupă. 
 Portofolii, concursuri, excursii / drumeții. 

FINALITĂȚI ȘI STANDARDE DE PERFORMANȚĂ 

 
Activitățile de învățare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele performanțe: 
 Să aibă deprinderi de securitate personală. 
 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătății. 
 Să poată formula reguli de igienă în legătură cu propriul corp, hrană, haine, etc. 
 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curățeniei și respectării igienei. 
 Să pună în practică cunoștințele și regulile însușite referitoare la sănătatea și securitatea 

personală. 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR 
 
Nr. 
crt. 

Tema activității Mijloace de realizare Săptămâna

1. Acesta sunt eu Observare  29.IX 
2. Chipul prietenului meu Desen  6.X 
3. Doctorul și sănătatea Vizita cadrelor sanitare în grădiniță 13.X 



4. Prietenii curățeniei Memorizare  20.X 
5. Ce spune oglinda despre mine? Joc didactic 27.X 
6. Obiectele mele de toaletă Fișă sanitară 10.XI 
7. Mi-am pierdut o batistuţă Joc de mișcare 17.XI 
8. Periuța cea glumeață, de Sen 

Alexandru  
Memorizare  24.XI 

9. Dinți frumoși și sănătoși Activitate practică 8.XII 
10 Cum servim masa? Joc de rol 15.XII 
11. Fetița cu fundițe roșii, de Cella Aldea Lectura educatoarei 5.I 
12. Periem hăinuțele de praf Activitatea practică 12.I 
13. Jucăriile curate Colaj  19.I 
14. Cine știe mai multe? Joc didactic 26.I 
15. Ce e bine, ce e rău? Convorbire  9.II 
16. Cum mă îngrijesc? Lectură după imagini 16.II 
17. Sfatul mamei este bun, de Florin 

Iordăchescu 
Memorizare  23.II 

18. Iedul cu trei capre, de Octav Pancu-Iasi Povestirea educatoarei 2.III 
19. Să îmbrăcăm copilul! Activitate practică 9.III  
20. Maricica  Diafilm  16.III 
21. Dacă vesel se trăiește … Joc muzical 23.III 
22. Ce face fetița, ce face băiețelul? Fișă sanitară 30.III 
23. Robinetul, de Dan Faur Memorizare  20.IV 
24. Aer soare și mișcare Jocuri de mișcare în aer liber 27.IV 
25. Singurel mă îngrijesc! Joc didactic 4.V 
26. Alimente bogate în vitamine  Observare  11.V 
27. Soarele strălucește în grupa noastră Activitate practică 18.V 
28. Cine știe mai multe ghicitori? Concurs de ghicitori 25.V 
29. Mici și sănătoși Joc didactic 8.VI 
30. Eu și prietenii mei Desene pe asfalt 15.VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chipul prietenului meu 

 
Activitatea: Educația artistico-plastică 
Subiectul: Chipul prietenului meu 
Mijloc de realizare: desen 
Scopul: exersarea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului pentru frumos  
Obiective operaționale: 



- Să identifice trăsăturile chipului omenesc (ochi, nas, gură, urechi, păr); 
- Să folosească elemente de limbaj plastic (pata de culoare, culori calde) în realizarea 

compoziției plastice; 
- Să utilizeze corect culorile și tehnica de lucru pentru a reda tema plastică cerută. 

Strategia didactică: 
- Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul 
- Material didactic: coli de desen, creioane colorate, casetofon, CD 

Desfășurarea activității: 
Se porneşte de la jocul muzical „Familia”. Copiii vor indica fiecare membru în parte şi 

vor stabili „relaţii de prietenie” între degete, adică vor purta scurte discuţii între membrii 
familiei: mama, tata, fratele cel mare, sora mijlocie şi sora cea mică. Se vor purta discuţii scurte 
referitoare la membri familiei.  

Astăzi veţi realiza chipul prietenului vostru. Vom face acest lucru folosind creioanele 
colorate, cu ajutorul cărora vom desena trăsăturile feţei: ochi, nas, gură, urechi, păr. Ce culori 
credeţi că s-ar potrivi pentru a reda prietenia? Veţi observa că liniile trasate cu ajutorul 
creionului. 

În continuare se vor prezenta şi criteriile de 
evaluare: 

- desenarea corectă a trăsăturilor chipului 
omenesc; 

- aşezarea în pagină;  
- acurateţe; 
- ingeniozitatea în redarea chipului uman; 
- finalizarea lucrării. 

Copiilor li se va explica faptul că chipul 
prietenului lor trebuie realizat pe întreaga pagină, 
adică să fie suficient de mare. Se vor executa 
câteva exerciţii de încălzire a musculaturii fine a 
mâinilor. 

Pe parcursul activităţii, educatoarea 
îndrumă şi ajută copiii (atunci când este cazul). 
Pentru crearea unei atmosfere plăcute se audiază un 
CD cu cântece pentru copii. Lucrările finalizate ale 
copiilor vor fi expuse la un panou din sala de 
grupă, iar aceştia le vor evalua sau se vor 
autoevalua în funcţie de criteriile anunţate la 
începutul activităţii.  

Se fac scurte aprecieri referitoare la modul în care s-a desfăşurat activitatea şi la 
comportamentul copiilor. 
 
 
 
 

 
Prietenii 

de Dan Faur 
 

Dis-de-dimineață,  
Trei prieteni mă răsfață:  
Apa, peria și săpunul.  
Mi-s prieteni toți, ca unul. 



 
Apa-mi zice:  
Vin la mine,  
Să te spăl cum se cuvine!  
Să te mângâi pe-ndelete,  
Cu săpun și cu burete. 
 
Joaca asta cu clăbucul,  
Chiar de-mi gâdilă năsucul.  
Tare-mi place.  
Las' să joace  
Ca pe-o pajiște pe față  
Că-i doar dis-de-dimineață. 
 
Vine apoi și periuța,  
Dar deodată și dispare  
Unde-o fi?  
Pai se dă huța  
Peste dinți, voioasă tare.   
 

Prietenii curățeniei 
 

Apa, mâna și săpunul  
Numai trei, doar parcă-i unul.  
Spală-ntâi perechile  
Ochii și urechile.  
Spală corpul jumătate  
Și pe față și pe spate.  
Bucuroasă, periuța  
Spală dinții uța, uța. 

 
Ce ne spune oglinda? 

– joc exercițiu - 
 

Preșcolarii vor fi invitaţi să se privească în oglindă și să descrie persoana pe care o văd 
acolo. La un moment dat vor fi întrebaţi câte feţe văd în acea oglindă? 

Cunoaşterea de sine cât şi formarea imaginii de sine sunt procese complexe care se 
dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trec oamenii. 

Jocul „Cine sunt eu?” presupune alegerea de către fiecare copil a imaginii care reprezintă 
răspunsul la întrebări și lipirea acestuia în dreptul chipului său: 

Dacă aş fi animal, aş fi ………………………. 
Dacă aş fi culoare, aş fi ………………………... 
Dacă aş fi o floare , aş fi................................... 

 
Mi-am pierdut o batistuţă 

 

Vârsta jucătorilor: De la 3 ani în sus 
Durata: 20 minute 
Numărul copiilor: Jocul se joacă cu de la 4 jucători în sus.  
Scopul: copiii îşi dezvoltă aptitudini muzicale, atenţia şi concentrarea, învaţă să respecte 
reguli. 



Spaţiul de joacă: în  interior 
Materiale necesare: O batistă sau un şerveţel.  
Pregătirea jocului: Li se spun regulile de joc participanţilor. 
Cum se joacă „Mi-am pierdut o batistuţă":  
Copii stau într-un cerc, în picioare. Unul dintre ei, cu batistuţa în mână trebuie să se 

deplaseze în afara cercului cântând versurile cântecelului: 
„Mi-am pierdut o batistuţă 

Mă bate mămica 
Cine-o are să mi-o dea 

Că-i sărut guriţa. 
 

Refren: Batista-i parfumată 
Se află la o fată 

La fata cea frumoasă, 
Pe care o iubesc . 

Foc, foc, ce vedeţi, 
La  nimeni să nu spuneţi. 

Foc, foc, ce vedeţi, 
La  nimeni să nu spuneţi.” 

Spre finalul cântecelului, copiii din cerc închid ochii iar cel cu batista lasă batistuţa în 
spatele unui copil. Apoi toţi copiii deschid ochii si se uită în spate. Cel care are batistuța jos în 
spatele său, trebuie să îl sărute pe obraz pe cel din afara cercului, după care îl va înlocui şi tot aşa 
până la sfârşitul jocului. 

Sugestii: 
Pot cânta toţi copiii ca să fie mai prietenoasă atmosfera. 
La joc ar trebui să participe atât fete cât şi băieţi. 
Atenţie, unii copiii nu se simt confortabili ca să fie atinşi, sărutaţi, etc. pot să dea mâna, 

să se îmbrăţişeze sau folosiţi o altă variantă de joc. 
Varianta cu alergat: După ce termină de cântat, copilul care găseşte  batista în spatele 

său, trebuie să ia batista şi să alerge după cel care a lăsat-o. Dacă îl prinde îi ia locul dacă nu, se 
întoarce în cerc şi tot acela va merge înafara cercului cu batistuţa ( sau se alege alt jucător 
aleatoriu din cerc ca să nu se repete situaţia). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Periuța cea glumeață 
de Sen Alexandru 

 
Veselă e periuța: 
Toata ziua se dă huța  
Și se joacă și glumește  
Nici n-ai spune că muncește. 



 
Uite-așa, mai mult în glumă,  
Zburdă până face spumă.  
Dinților le înfiripă 
Alb veșmânt ce ține-o clipă.  
Ii iubește, îi albește  
Și pe cei mai mici îi crește.  
Și-o ascultă, că-i isteață,  
Periuța cea glumeață. 

 
 

 
Dinți frumoși și sănătoși 

- activitate practică - 
 

DOS-AP: Dințișorul vesel 
Mijloc de realizare: colaj 
Material didactic: foaie de hârtie cu dintele imprimat, vată, lipici 
     Pe o hârtie albă desenați sau printați forma unui dințișor.  
Lipiți vată pe toată forma dintelui. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               DOS-AP: Gurița sănătoasă 
                                                                               
                                                                            Mijloc de realizare: colaj 

Material didactic: carton, carioci, plastilină. 
    Decupați o guriță din carton colorat roz și                  
desenați cu o cariocă roșie limba. Din plastilină 
albă realizați dințișorii.                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fetița cu fundițe roșii 
de Cella Aldea 

 
Era odată o fetiţă căreia nu-i plăcea să se spele şi nici 

să se pieptene, din care pricină copiii au poreclit-o 
„Murdărica". Văzând-o atât de murdară, toți fugeau de ea.  



Într-o zi a plecat în pădure să-şi găsească un prieten de joacă. În calea ei a întâlnit o 
veveriţă, căreia i-a spus: 

- „Veveriță, veveriță, joacă-te cu mine!" 
- „Să mă joc cu tine? Nici nu mă gândesc. Trebuie să-mi mătur casa şi să-mi pieptăn 

blăniţa. Până acum am cules alune. Dar tu ce-ai făcut de nu te-ai spălat şi pieptănat?" 
Fetiţa n-a zis nimic, ci şi-a continuat drumul. Într-un tufiş a zărit doi iepuraşi. 
- Iepuraşilor, iepuraşilor, nu vreţi să ne jucăm împreună?            
- N-avem timp de joacă, ne ducem la râu să ne spălăm; tocmai am terminat de mâncat. 
Tu de ce nu te piepteni şi nu te speli? 
A rugat şi pe ursuleţ să se joace, dar el avea treabă: îşi călca şorţuleţul si boneţica şi nici 

n-a băgat-o în seamă. 
Pe când se pregătea să iasă din pădure, văzu un arici ce se zbenguia printre frunzele 

uscate. 
- Ariciule, ariciule, nu te joci cu mine? 
- Mă joc pentru ca am învăţat lecţiile. Stai puţi să-mi chem şi prietenii.  
După ce s-au săturat de joacă, Murdărica a întrebat: 
- În pădure nimeni n-a vrut să se joace cu mine, numai voi! Pentru ce? 
-  Pentru ce? - răspunseră aricii privind-o miraţi - pentru că te-am luat drept o aricioaică: 

ai părul ca nişte ţepi, faţa şi mâinile îţi sunt negre ca tăciunele! Acum vedem că nu eşti decât o 
fetiţă murdară şi nepieptănată. Pleacă şi să nu mai îndrăzneşti să te joci cu noi! Şi aricii s-au 
făcut ghem de supărare. 

Fetiţa n-a scos un cuvânt; s-a dus acasă, s-a spălat, şi-a prins părul cu două fundiţe roşii, 
mari, şi-a schimbat rochia, apoi a ieșit în curte. Când au văzut-o copiii, toţi au strigat: 

-  Joacă-te cu noi, fetiţă cu fundiţe roşii! 
 

Sfatul mamei este bun 
de Florin Iordăchescu 

  
Mama mea m-a învăţat 
Ca să fiu mereu curat. 
Serile şi dimineaţa 
Îmi spăl mâinile şi faţa. 
Pe urechi mă spăl, pe gât, 
E destul numai atât? 
Nu-i destul, că peste zi 
Mă pot iarăşi murdări. 
Mi-a mai spus mama aşa: 
„Înainte de-a mânca  
Te speli bine cu săpun!" 
Sfatul mamei este bun 
Şi la masă când mă cheamă 
Eu de sfatul ei ţin seamă,  
Ca orice copil cuminte,  
Îmi spăl mâinile-nainte. 

Iedul cu trei capre 
de Octav Pancu-Iasi 

 
  Povestea asta nu s-a întâmplat chiar pe vremea când se potcoveau puricii, ci mult mai 

aproape, când puricii au devenit tare nesuferiţi - iar eu copii, vă doresc să n-aveţi  de - a 
face cu ei… 



Cică nu departe de casa caprei cu trei iezi îşi avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca 
toţi iezii: nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum s-ar spune : nici prea-
prea, nici foarte-foarte. Numai că în loc de o capră avea trei: o capră - mamă, o capră - mătuşă şi 
o capră bunică. 

Grozav de bine o mai ducea iedul! Ce să vă spun copii, pe mine de m-ar lăsa să stau 
măcar o zi în casa aceea, nu mi-ar mai trebui nimic. Măiculiţă ce mai trai! 

Dimineaţa nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că şi începea să poruncească : 
- Capră – mamă! 
- Spune fiul meu iubit! 
- Îmbracă - mă! nu pot singur… 
Capra mamă nu aştepta să i se spună de două ori. Se apleca să-i caute încălţările sub pat, 

se urca pe dulap să-i caute nădragii şi se băga după sobă să-i caute cămaşa. 
De, iedul nu obişnuia – ca voi - să folosească spătarul scaunului ori cuierul. Îşi arunca hainele 
unde nimerea. 

Capra – mamă îi aduna hainele şi se năcăjea să-l îmbrace: îi lega şiretele, îi trăgea 
pantalonii şi cămaşa şi vai îi aranja şi cureaua! 

Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăşi poruncea:  
- Mătuşă - capră! 
- Spune, nepoţelul meu drag! 
- Ospătează-mă ! nu pot singur… 
Mătuşa - capră se repezea la bucătărie, turna lapte dulce şi aşeza într-o farfurie 

mămăliguţa caldă, apoi punea totul pe o tavă şi le ducea fuguţa la patul iedului. Şi  rupea mătuşa 
capră din mămăliguţă şi îndeasă în gura iedului ! şi ţine-i mătuşă-capră cana la gură să soarbă 
iedul laptele ! 

 Şi uite aşa, până isprăvea iedul toată mămăliga şi tot laptele, ba îi mai aducea mătuşa - 
capră şi câte o plăcintă, că era mare meşter la copt,  iar iedul mare meşter la înghiţit… 

Zburda iedul toată ziulica pe afară, iar seara când se întorcea acasă se întindea pe pat şi 
poruncea: 

- Capră-bunică! 
- Spune, nepoţelul meu scump! 
- Adoarme-mă ! nu pot singur… 
Cât ai clipi, bunica-capră venea lângă ied şi se pornea să-i cânte şi să-l legene:  

Nani, nani, nani 
Coboară somn pe scara nevăzută, 

      Nani, nani. nani  
      Şi opreşte-te somn  
      Pe ochii nepoţelului meu 
      Nani, nani, nani. 
Hei, aşa trai ca al iedului mai zic şi eu ! Să tot  trăieşti 100 de ani. 
Dar într-o seară, bătu în poartă vecina capră cu trei iezi. 
- Scumpele mele surate am venit la voi cu o mare rugăminte. Mâine seară mi se însoară 

iedul cel mare. Tare  aş vrea să le pregătesc un ospăţ să i se ducă vestea. Mă rog domniilor 
voastre, fiţi bune şi poftiţi mâine la mine să-mi ajutaţi la înfăşatul sărmăluţelor, la împletitul 
colacilor, ori la ce-o mai fi de trebuinţă. O să vă răsplătesc. 

- Mâine în zori suntem la dumneata surată! Te-om ajuta cu dragă inimă. 
A doua zi, cele trei capre plecară la vecina lor capră cu trei iezi. Mai târziu se trezi şi 

iedul. După cum îi era obiceiul strigă: 
- Capră – mamă! Îmbracă-mă!  Dar nimeni nu veni să-l îmbrace. Atunci  iedul începu să 

se tăvălească prin pat şi să urle. 
- Îmbracă-mă!   Îmbracă-mă! Îmbracă-mă! Nu pot singur… 



Vulpea tocmai trecea pe acolo şi auzind urletele iedului, curioasă din fire, băgă capul pe 
fereastră ca să afle ce se întâmplă. 

- Nu mai striga atâta ieduţule, dacă nu poţi să te îmbraci singur aruncă-mi hainele şi te 
îmbrac eu. 

Bucuros iedul îi azvârle încălţările şi nădragii şi cămaşa. Una  câte una vulpea le prinse, 
le vârî într-un sac şi pe aici ţi-e drumul! Fugi cu ele să le vândă la târg. Mare amărăciune îl 
cuprinse pe ied şi multe lacrimi grele vărsă. Dar  tot plângând  şi văicărindu-se îl apucă foamea. 
Strigă: 

- Mătuşă-capră, ospătează-mă! 
Dar nimeni nu veni să-l ospăteze. Mătuşa - capră precum se ştie era plecată. 

Şi porni iar iedul să se tăvălească şi să urle: 
- Ospătează-mă!  Ospătează-mă!  Ospătează-mă!   nu pot singur…. 
Cum ţipă el aşa, trecu pe acolo ursul. 
- Nu mai striga atâta, ieduţule ! mai bine spune-mi unde e mâncarea ca să te ajut eu. Te 

ospătez pe cinste! 
Iedul îi spuse. Ursul intră în bucătărie şi începu să înfulece cât şapte. Infulecă toată 

mămăliga. Sorbi  şi ultimul strop de lapte. Ba de lacom ce era cât pe ce să înghită ceaunul şi 
făcăleţul. Apoi ursul plecă fără să–i mai pese de ied. 

De acum s-a pus iedul şi mai tare pe plâns. Si plângi şi plângi de răsuna casa de zbieretele 
lui. Toată lumea  însă ştie că după plâns ţi se face foame. 

Strigă iedul: 
- Capră - bunică! adoarme-mă! 
Dar nimeni nu veni să-l adoarmă. 
Şi din nou iedul începu să urle şi să se tăvălească. 
Lupul tocmai ieşise la plimbare. Se afla nu departe şi-l auzi pe ied strigând: 
- Nu mai striga atâta iedule. Las că vin eu să te adorm ieduţule!.. 
Intră lupul în casă, se aşeză lângă ied, legănându-l şi cântându-i: 

Nani, nani, nani, 
Nu mai coborî somn 
Că nu-i nevoie. 
Nani, nani, nani, 
Am să-l mănânc 
Pe iedul cel răsfăţat 
Răzgâiat şi alintat,  
nani, nani, nani.   

Iedul se înspăimântă, nici eu nu pot să vă spun de unde mai găsi putere să se smulgă de 
lângă lup şi s-o rupă la fugă încotro vedea cu ochii. 

Se înapoie acasă, gol, flămând şi ostenit, abia spre seară. Si cum intră pe uşă zise: 
- Capră-mamă, mătuşă-capră, capră-bunică! am să vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat, 

dar mai întâi să-mi caut nişte haine ca să mă îmbrac şi apoi să mănânc ceva că tare mi-e foame. 
Se îmbrăcă iedul, mâncă ce mai găsi prin oale, dar înainte să-şi înceapă povestea adormi 

buştean… 
Dar vouă copii nu vi-e somn? mie, de ce să vă mint, îmi cam este. Noapte bună, dragii 

mei copii! 
 

MARICICA 
de Luiza Vlădescu 

 
Maricica este o fetiță din grupa mică. Dimineața ea se pregăteşte să plece la grădiniță. Se 

scoală, se îmbracă, se uită în oglindă şi cântă:  
- Mă aşteaptă grădinița, 



Ce frumoasă e fetița!  
Cănăfior alb la ciorap,  
Fundă roşie pe cap!  
Aşa cântă Maricica şi dă să iasă pe uşă afară, când deodată se aude strigată: 
- Maricică, Maricică… nu pleca, eşti murdărică!  
Maricica se întoarce:  
- Cine mă strigă?  
- Eu, pieptenele… Nu te-ai pieptănat!  
- Nici nu te-ai spălat! îi strigă apa din lighean.  
- Nici cu săpun nu te-ai dat… se răsuceşte săpunul supărat în farfurioara sa. 
- Nici pe dinți nu te-ai spălat! spune periuța de dinți.  
Şi pieptenele, şi apa, şi săpunul, şi peria de dinți sar în sus şi strigă:  
- Întoarce-te, întoarce-te, Maricică!… Nu vezi că eşti murdărică?  
Rău se supără Maricica. Le scoate limba, se strâmbă şi spune:  
- Nu vreau să vorbesc cu voi. Sunt supărată. Tu, apă, eşti rece şi odată, când m-am spălat 

pe față mi-ai alunecat pe gât. Tu, săpunule te bagi unde nu-ți fierbe oala! Când vreau să mă dau 
cu săpun numai pe frunte şi pe obraji, tu mi te bagi şi în urechi şi în nas şi-n ochi… Cu 
pieptenele sunt supărată, că mă trage de păr… Şi cu tine, perie de dinți, nu vreau să vorbesc, că 
ai pastă amară… şi mă ustură limba… Să mă lăsați în pace!  

- Maricică, Maricică! îi strigară apa, săpunul, pieptenele şi periuța de dinți.  
Maricica se uită în oglindă şi-şi întrebă fundița şi cănăfiorii de la şosete:  
- Sunt murdărică?  
- Nuu… îi răspund fundița şi cănăfiorii. Eşti gătită, draga noastră. 
- Dar apa şi săpunul spun că nu sunt spălată, pieptenele spune că nu sunt pieptănată…  
- Vai, Maricică, îi şoptesc fundița şi cănăfiorii, ce te iei după ei? Nu te vezi că eşti curată? 

Uite!  
Fața n-are nici o pată.  
Nasul s-a cam murdărit, că-i răcit…  
Părul este sub căciulă;  
Dinții sunt pitiți în gură;  
mâna, vezi, mănuşă are…  
Nu-i nevoie de spălare!  
- Aşa?  
- Daaaa!  
- Atunci pot pleca.  
Şi Maricica pleacă la grădiniță cântând:  
Mă aşteaptă grădinița,  
Ce frumoasă e fetița!  
La grădiniță, grupa mică a întins o horă mare. Maricica voioasă, s-a prins în horă… şi 

cântă cu ceilalți copii:  
- Coroana e rotundă,  
Rotundă e şi luna,  
Frumoasă e şi fata… Pe care o aleg…  
Maricica cântă şi se învârteşte în horă… dar pe ea nu o alege nimeni să joace în mijlocul 

horei.  
- Alege-mă şi pe mine! strigă Maricica unei fetițe.  
- Nu te aleg, că nu eşti pieptănată…  
- Alege-mă tu! strigă ea unui băiat, ce se află în mijlocul horei.  
- Nu… nu te aleg, Maricică, fiindcă eşti murdărică.  
- Ei, şi? ridică Maricica din umeri. Nu mai pot! Iaca eu mă joc cu Ursulache…  



Plecă din horă, îşi ia ursulețul din dulap şi se aşază pe un scăunel. Îşi priveşte pe furiş 
mâinile şi-şi întrebă în şoaptă fundița:  

- Sunt eu murdărică?  
- Nuuuu… ştiu, răspunse fundița. Eu văd că fața n-are nici o pată, nasul s-a cam murdărit, 

da-i răcit.  
- Taci, taci! strigă ursulețul. Eşti o fundiță mincinoasă… Azi nu s-a spălat deloc… Eu cu 

Maricica nu mă joc.  
Şi ursulețul se răsuceşte şi sare din mâinile Maricicăi. Fundița a tăcut. Au tăcut şi 

cănăfiorii. Maricica-i singură şi-i vine să plângă…  
Copiii se joacă şi cântă:  
- Coroana e rotundă,  
Rotundă e şi luna,  
Frumoasă e şi fata…  
Pe care o aleg…  
Maricica ia o păpuşică, dar păpuşica îi strigă:  
- Lasă-mă-n pace! Îmi murdăreşti rochița cu mâinile tale murdare!… Lasă-mă…  
Începe să plângă Maricica… Şi plânge, şi plânge… şi lacrimile-i curg şiroaie pe obraz. 

Iar pe unde trec ele rămân dâre curate. Se frecă Maricica la ochi cu mâna, dar mâna-i murdară de 
marmeladă, şi de ou, şi de plastilină… şi-şi mânjeşte toată fața…  

Râd copiii şi strigă:  
- Maricică, Maricică, noi nu vrem în grupa mică să avem o murdărică!  
Pleacă Maricica acasă. Pieptenele, săpunul şi periuța de dinți nici că se uită la ea. Aleargă 

Maricica la apă dar apa o stropeşte şi-o ocărăşte: 
 - Nu, nu te apropia de mine. Eu sunt rece, nu sunt bună…  
Ia săpunul, dar săpunul îi sare din mână şi îi strigă:  
- Nu te pot ajuta. Am clăbuci şi-ți intru în urechi, şi-n nas şi-n ochi.  
Când să ia pieptenele, el îi strigă:  
- Nu vreau să te ajut, ai spus că te trag de păr…  
Periuța de dinți se tânguie şi ea:  
- Eu am pastă amară… nu pot să-ți spăl dințişorii. Şi-apoi, tu te-ai supărat pe noi  
- Nu, … plânge Maricica. Nu mai sunt supărată. Vreau să fiu curată… Copiii din grupa 

mică m-au gonit, că-s murdărică…  
- Eşti murdărică? se mirară pieptenele şi apa, periuța de dinți şi săpunul… Parcă spuneai 

că fața n-are nici o pată… nasul s-a cam murdărit că-i răcit. Părul este sub căciulă, dinții sunt 
pitiți în gură, mâna, vezi, mănuşă are… Nu-i nevoie de spălare.  

Fundița i se clătină în păr:  
- Nu, nu, nu-i nevoie!  
Dar Maricica îşi scoase fundița, şi apa… fâş, fâş… spală fetița. Şi săpunul face spumă 

multă, multă, şi-o spală pe ochişori, pe obrăjori, pe urechi, pe mâini, pe gât. Pieptenele o 
piaptănă, periuța de dinți o spală… Tare frumoasă e acum Maricica! Se uită-n oglindă şi râde:  

- Mai sunt oare murdărică? Apa şi săpunul, pieptenele şi periuța de dinți îi cântă: 
- Maricică, Maricică, nu mai eşti o murdărică…  
Eşti o fată curățică, cum sunt toți din grupa mică! “ 

 
                    
 

  Fișă de lucru 
 

Cine este Maricica? 
Care sunt prietenii care au ajutat-o pe Maricica să devină curată? Colorează-i! 
Cum folosești obiectele de igienă? 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robinetul 
de Dan Faur 

 
Dimineața, la cămin. 
Mai întâi la el venim...  
Ai săpun, prosop, mă-ntreabă  
N-ai uitat nimic?  
Haide, spală-te degrabă...  
Si-apoi cânta: pic. pic. pic! 
 
Nu mai tace; cânta-ntr-una,  
Ostenit nu-i niciodată,  
Îmi da apa totdeauna:  
Tare-i vesel că-s curată.  
Altceva nu vrea nimic...  
I-auzi: pica,  pica, pic!  

 
 

 
 

Aer, soare și mișcare 
– jocuri de mișcare - 

 
Copiii curajoși 

 



Loc - În aer liber sau sala de grupă 
Participanţi - Copiii grupei 
Scop – Dezvoltarea vitezei de execuție 

Se trag 2 linii la distanţe de 10 m una de alta. Aceste linii reprezintă două case. Între ele, 
la mijloc de află un cer. În acest cerc stă copilul care prinde. Copiii stau într-una din case.     
„Sunteţi copii curajoşi?”, întreabă educatoarea. „Curajoşi” răspund copiii. „Cine e curajos să 
fugă!”. La ultimul cuvânt al educatoarei, copiii o iau la fugă spre cealaltă casă. Copilul care 
prinde caută să atingă cât mai mulţi copii.  
 Cei care sunt atinşi ies din joc şi se aşează în rând cu faţa la copii. Jocul se repetă până 
când rămân copiii prinşi. La repetare se schimbă copilul care prinde.  

Reguli:  
1) Copiii să fugă imediat când educatoarea pronunţă cuvintele: „Să fugă!” . 
2) Copilul care prinde are dreptul să prindă numai până la linia care reprezintă casa 

copiilor.  Dacă trece linia se alege altul în locul lui. 
 

Băltoaca 
 
Loc - În aer liber sau sala de grupă 
Participanţi - Copiii grupei 
Scop – Dezvoltarea îndemânării, coordonării 

În încăpere, paralel cu unul din pereţi, se trage o linie cu cretă, apoi peste zece paşi mari 
se trage o altă linie paralelă de la un perete la altul. Spaţiul dintre aceste două linii reprezintă 
băltoaca. În interiorul băltoacei, între o linie şi cealaltă se desenează 10-12 cercuri mici, unul 
după altul cu diametrul aproximativ de 20 - 25 cm, la distanţă unul de altul de     30-40 cm.  
 Linia pe care se desenează cercurile mici poate fi în zig-zag. Cercurile reprezintă 
bolovani pe care trebuie să se treacă prin băltoacă. Copiii sunt aşezaţi într-o oarecare formaţie în 
afara spaţiului dintre linii (pe malul băltoacei). La semnalul educatoarei copiii trec pe rând sărind 
din cerc în cerc, pentru a nu cădea în apă, până la malul celălalt. 

Reguli:  
1) Copilul care a sărit alături de cerc a intrat în apă, s-a udat şi se duce pe mal să se usuce. 
2) Câştigă acei copii care trec corect de la un mal la celălalt fără a călca în apă. 
 

Singurel mă îngrijesc 
 

Subiectul: „Singurel mă îngrijesc“ 
Tipul activității: consolidare de cunoștinte 
Mijloc de realizare: joc didactic 
Scop: Cunoașterea regulilor de igienă personală necesității executării anumitor activități 

igienice. 
Obiective operaționale:  
- Să denumească obiectele de igienă personală; 
- Să explice modul de utilizare al obiectelor de igienă personală; 
- Să precizeze importanța obiectelor de igienă personală pentru sănătate; 
- Să recite scurte poezii despre obiectele de igienă personală; 
- Să mimeze activități în care se aplică reguli de igienă. 
Sarcina didactica: 
Recunoașterea obiectelor de igienă personală și explicarea modului în care ele se 

utilizează corect. 
Regulile jocului: 
- alegerea unui „cadou” din cutia Prințesei; 
- denumirea obiectelor de igienă personală; 



- explicarea modului de utilizare a obiectelor de igienă personală. 
   La joc participă, pe rând, câte un copil care va fi ales de Prințesă. 

Copiii care respecta regulile jocului și care răspund corect întrebărilor educatoarei vor fi 
aplaudați și se vor întoarce la locul lor. 

Varianta: Copiii sunt îndemnați să deschidă ochii, iar educatoarea plasează un „cadou” 
în dreptul reprezentantului fiecărei echipe. 

Elementele de joc: prezența prințesei, surpriza, aplauzele. 
Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
Material didactic: cutiuțe de cadouri; obiecte de igienă personală; panou; buline pentru 

punctaj. 
Educatoarea le va prezenta copiilor sarcinile de lucru și regulile jocului. Copiii vor fi 

împărțiți în două echipe și își vor denumi echipă. Prințesa va alege câte un reprezentant de la 
fiecare echipă, care va scoate din sac unul dintre „cadourile” aduse de spiriduși. Copilul ales va 
denumi obiectul de igienă personală, va preciza la ce folosește și modul de utilizare corectă.  

Desfasurarea jocului de probă: Un copil va fi ales să scoată un „cadou” din sac, să 
spună ce  este, la ce folosește, cum se folosește. Dacă un coechipier va recita o scurtă poezie 
despre acel obiect de igienă personală, se va considera ca echipa poate primi un punct. 
Educatoarea va corecta eventualele greșeli și va mai face precizări pe care le consideră necesare 
pentru o bună desfășurare a jocului.   

Desfășurarea jocului: 
Un copil va scoate din sac „cadoul” care conține o batista. El va spune: „Aceasta este o 

batistă. Trebuie să o folosim când strănutăm, tușim sau când ne curge nasul. Ea nu se împrumută 
niciodată”. Un coleg de echipă va recita o scurtă poezie: 

„Batista mea-nflorată 
Fermecată-i câteodată. 

De strănut sau sunt gripat, 
Ea mereu m-a ajutat.” 

Echipei din care fac parte cei doi copii i se va acorda un punct, mai precis o bulină roșie. 
Variantă: Educatoarea le va propune să închidă ochii. În dreptul a doi copii (câte unul de 

la fiecare echipă) va fi plasat câte un „cadou”. Jocul se va relua într-un mod asemănător.   
Jocul se  încheie când sacul a fost golit. Câstigă echipa care a acumulat mai multe puncte 

(buline roșii), semn că au dat mai multe răpunsuri corecte. 
 
          

 
 
 

 


