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MOTO: 

„Veniți, ai codrilor prieteni, / Veniți la ei, cu suflet viu, / Veniți cât brazii mai au cetini, / Veniți cât nu 

e prea târziu! / Pădurea e izvor de viață / Și – n ea strămoșii au mers mereu /  

Ca – ntr – o biserică măreață, / În care cântă Dumnezeu!“  

 

Vasile Militaru – „Ne cheamă pădurea“ 
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  COORDONATOR    PROIECT: 

                                                            Prof. DANIELA  VLAICU 

 

PARTENERI: 

- GRĂDINIŢA CU P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA  

 

- A.R.B.D.D.  Tulcea  

 

- GRĂDINA BOTANICĂ BIDIDIA TULCEA 

 

 

ARGUMENT: 

 

 Pădurea a fost și este strâns legată de ființa poporului român. Pădurea este liniștea 

Pământului, garanția vieții. De oxigenul dăruit de ea depind toate viețuitoarele Pământului. A o păstra 

și a o ocroti este datoria noastră, a tuturor. Pădurea este cel mai important factor stabilizator al 

mediului înconjurător ce ameliorează clima și reglează regimul hidric. De conștientizarea efectului 

activităților umane asupra mediului, asupra pădurii și implicit asupra evoluției planetei, depind viitorul 

florei, a faunei și existența omului pe Pământ. Grija privind starea mediului înconjurător, înțelegerea 

necesității unei atitudini conștient ecologice, presupune modificarea comportamentului și a 

angajamentului față de natură. Școala joacă un rol important nu numai în informarea ci și în formarea 

omului capabil să protejeze mediul, protejându–se astfel pe sine. Municipiul Câmpulung Moldovenesc 

este situat într-un cadru natural deosebit de frumos, în plină zonă forestieră. De-a lungul timpului, 

intervenția omului asupra peisajului natural a fost destul de rațională, dar astăzi apare pericolul 

exploatării abuzive a pădurilor, de aceea se impun măsuri ecologice de apărare.  

Dacă vom reuși să insuflăm preşcolarilor dragostea pentru pădure, pentru natură, generațiile 

viitoare vor beneficia de aer curat și de un mediu sănătos, iar mileniul în care am pășit va fi unul al 

reconcilierii cu natura spre binele și folosul tuturor. 

  

SCOPUL  PROGRAMULUI 

 Mobilzarea cadrelor  didactice  să  desfăşoare   activităţi  în  padure sau în parc 

 Conştientizarea  preşcolarilor  despre  îndatoririle  pe  care  le  au  faţă  de  natură  şi  

societate,  în  contextul  dezvoltării  durabile. 

 

    SCOPUL  PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL: 

 Susţinerea unor activităţi în pădure sau parc şi conştientizarea copiilor şi părinţilor acestora 

despre îndatoririle pe care le au faţă acestea, păstrându-le curate şi bogate. 

 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea unor atitudini / comportamente favorabile pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
dintre om şi natură, în general, şi dintre om şi pădure, în special; 

 Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural 

echilibrat, propice vieţii;  

 Cultivarea capacităţii afective de a descoperi frumuseţea naturală a pădurilor prin 
observarea schimbărilor specifice anotimpurilor;  

 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul pădurilor în menţinerea vieţii pe pământ şi, implicit, 
manifestarea sentimentelor de grijă faţă de protejarea lor împotriva celor care o distrug;  

  Stimularea capacităţilor creatoare ale preşcolarilor, având ca sursă de inspiraţie pădurea;  

  Cultivarea dragostei pentru frumuseţile naturii ;  



 

GRUP ŢINTĂ:  

 Preşcolarii grupei mici STELUŢELE 

 Părinţii copiilor. 
 

DURATA: DECEMBRIE 2017 – IULIE 2018  

 

REZULTATE: 

-Un bagaj consistent de cunoştinţe despre păduri şi rolul lor în menţinerea vieţii pe pământ şi, 

implicit, pentru manifestarea sentimentelor de grijă faţă de protejarea lor împotriva celor care o distrug  

-Realizarea unor expoziţii cu lucrările realizate de copii; 

-Realizarea unui panou al proiectului  în care să fie mereu afişate lucrări, afişe cu conţinut 

ecologic, jucării cu materiale colectate din natură; 

-Realizarea unui material Power Point cu fotografii care prezintă aspectele cele mai reprezentative 

de pe parcursul derulării proiectului; 

 

RESURSE: 

a) Umane: copiii de la grupa mică STELUŢELE şi  părinţii acestora, reprezentanţi ai instituţiilor 

partenere în proiect; 

 

b)  Materiale:  Foi albe şi colorate format A4 pentru desene şi colaje; 

  Carioci, culori, acuarele, tempera, pensule, pastă de lipit, hârtie glace, hârtie creponată, 

autocolant de diferite culori, carton, foarfece, plante presate;  

 Aparat foto, CD - uri, calculator, imprimantă;  

 Conexiune INTERNET, multiplicări xerox ;  

 Album de fotografii; 

  Panou; 

  Dosare, mape pentru portofoliul proiectului. 
c) Financiare: 

  Autofinanţare;  

 

 

EVALUARE:  

 Expoziţii cu lucrări; 

 Realizarea unor albume; 

 Concursuri  

 Postere, afişe, ecusoane. 
 

 

DISEMINAREA: 

- Prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia la nivelul Comisiei Metodice din grădiniţă; 

- Mediatizarea proiectului prin articole în revista grădiniţei. 

 

 

 

 

 

 

 



               CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 
LUNA                               ACTIVITATEA    RESPONSABILI 

Noiembrie/ 

Decembrie 

- Familiarizarea cu structura şi cerinţele programului  

mondial LeAF; 

- Înscrierea în program 

Coordonatorul 

 proiectului 

 Prof. Daniela Vlaicu 

Ianuarie - Stabilirea comitetului de mediu                                                   

-Stabilirea  titlului proiectului- 

                                               PĂDUREA, IZVOR  DE  VIAŢĂ 

 

- Stabilirea partenerilor în proiect şi a activităţilor ce 

 urmează a fi desfăşurate: 

                      A.R.B.D.D. Tulcea 

                      Grădina Botanică Bididia Tulcea 

                      Parcul Monumentul  Eroilor 

 

- preşcolarii 

 

- părinţii copiilor 

 

Coordonatorul 

 proiectului 

 Prof. Daniela Vlaicu  

 

FEBRUARIE  

NATURA ȘI  PĂDUREA – PRIN OCHII NOȘTRI 

  Confecţionarea unui panou reprezentativ al  

proiectului. 

 

- educatoarea 

- preşcolarii 

- părinţii 

MARTIE  

UN PUI DE OM DĂ VIAȚĂ NATURII  
Acţiune de plantare flori  in  curtea  gradinitei 

         

 

 

- educatoarea 

- preşcolarii 

- părinţii  

       

 

APRILIE          

       ZIUA PĂMÂNTULUI – 22 apr. 

- vizită la Grădina Botanică Bididia Tulcea 

- educatoarea 

- preşcolarii 

- Coordonator educativ  

Prof. Calotă Violeta 

MAI    

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII 

                             - 22 MAI -  

- vizită de la  specialistul A.R.B.D.D. Tulcea 

  

 

- educatoarea 

- preşcolarii 

- părinţii copiilor 

- prof. Ene Liliana 

IUNIE   ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI – 5 IUNIE 

                    în Parcul  Monumentul Eroilor vom desfăşura 

 Activitatea integrată:  

                         „DE  VORBĂ  CU   PĂDUREA”  

                                    ( ALA, ADE, ADP) 

DŞ (Cunoaşterea mediului) – observare spontană şi dirijată 

DOS (Educaţie pentru societate) – acţiune de ecologizare 

ALA 1 : Ştiinţă- „De ce le trebuie frunze copacilor” - convorbire 

             Construcţii – „Pădurea”- cu materiale din natură 
          Artă-„ Copaci şi alei”- peisaj  realizat  pe  aleile parcului        

                      cu  materiale  din  natură 

ALA 2 : „Greieraş, la  căsuţa  ta!” 

              „Într-o pădure  au  stat, animalele la sfat” 

                                                          - jocuri  distractive  

ADP: ÎD – „Şoaptele  frunzelor ”- povestea  educatoarei 

 

 

 

 

 

 educatoarea 

- copiii 

- părinţii copiilor 

 
 

 

 



       RUTINE – „Învăţ de  mic  să  respect  pădurea”-deprinderea 

de ocroti natura 

       TRANZIŢII – „Luaţi  seama  bine” – joc cu  text şi  cânt 

                               „Fereşte-te de frunză ” – joc distractiv 

 

EVALUAREA PROIECTULUI – prezentarea rezultatelor la 

nivelul Comisiei Metodice din grădiniţă. 

Prezentarea albumului foto realizat pe parcursul proiectului. 

 

CE  NE - A ÎNVÃŢAT PROIECTUL - diseminare 

EVALUAREA PROIECTULUI – prezentarea rezultatelor la 

nivelul Comisiei Metodice din grădiniţă. 

Prezentarea albumului foto realizat pe parcursul proiectului. 

 

IULIE  

Selectarea celor mai reprezentative fotografii din timpul  

derulării proiectului. 

 

Întocmirea raportului final. 

 

Coordonatorii proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această 

transformare, creează natura.”  

(Democrit) 

 

 

                                                                         COORDONATOR  PROIECT, 

PROF. Daniela  Vlaicu   


