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PROGRAMUL MONDIAL 

LeAF 
 

“SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE” 
 

 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

 „DIN TAINELE PĂDURII“ 
 
 

  
 
 
 

MOTTO: 
                                         „Natura nu are aici un scop. Dacă totuși acest scop există, nu poate fi decât 

acela de a fi cunoscut de om  “ GASTEN PARIS 
                                         
 
 
   



 
COORDONATOR    PROIECT: 
                                                            Prof. NICA DORINA 
 
PARTENERI: 

- GRĂDINIŢA CU P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA, reprezentată de 
doamna director, prof. CRĂCIUN VIOLETA 
 

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

- GRĂDINA BOTANICĂ BIDIDIA TULCEA 
 

- 23 preșcolari și părinții acestora 
 

ARGUMENT:          

Pentru a avea un stil de viaţă sănătos, copiii trebuie educaţi în spiritul unei atitudini 
pozitive faţă de mediul înconjurător în vederea formării unei conştiinţe civice şi a unui 
comportament participativ pentru însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce vizează 
asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului, societăţii, a mediului. 
        Pădurea, cel mai mare dar pe care natura l-a destinat omului, constituie şi astăzi un mare 
miracol, cu multe enigme chiar şi pentru cei mai erudiţi specialişti. Din păcate, prin 
numeroasele agresiuni provocate de om, natura este astăzi în pericol. 
 Menirea noastră ca dascăli este aceea de a deschide mintea şi inima copiilor, de a-i 
ajuta să privească NATURA ca pe o prietenă, care are nevoie de dragostea şi respectul nostru.
 Orice copil poate deveni ocrotitor al pădurii, al naturii cu condiţia să o îndrăgească. 
Pentru a iubi pădurea, natura trebuie însă să le cunoaştem, să-i înţelegem şoaptele  minunate, 
transmise prin glasul vieţuitoarelor ei. 
 Pornind de la aceste considerente, educatoarelor le revine sarcina și obligația de a-i 
învăța pe copii încă de la grădiniță să înțeleagă natura, s-o iubească, s-o respecte, să-i pătrundă 
tainele și să devină participanti activi la protejarea, ocrotirea ei, să urmărească formarea și 
dezvoltarea constiinței ecologice a copiilor  prin organizarea și  desfăşurarea cu preșcolarii de  
activităţi ecologice în cadrul proiectului educaţional ,,Din tainele pădurii”. 

 
  
  

SCOPUL  PROGRAMULUI 
 Mobilizarea 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: 

Desfășurarea unor activități  în pădure sau parc în aer liber, precum și formarea unei conduite 
responsabile față de mediul înconjurător.  

 



OBIECTIVE: 
 

    1.        Înţelegerea  relaţiei omului cu natura, perceperea naturii ca pe un tot unitar, în care se 
armonizează elementele care-l constituie şi dobândirea unor cunoştinţe referitoare la 
ecosistemul pădurii: plante şi animale care trăiesc în acest mediu de viaţă; 
2.          Conştientizarea pericolului pe care îl reprezintă degradarea pădurilor datorită defrişării 
şi poluării şi consecinţele pe care le pot avea acestea asupra elementelor de mediu (fauna, 
flora); 
3.       Implicarea în acţiuni practice de plantare de flori, pomi, de ocrotire, şi îngrijire a 
pădurii, a spaţiilor verzi din jurul grădiniței, parcurilor din apropiere; 
4.          Valorificarea în scop educativ și estetic a materialelor reciclabile și a materialelor din 
natură. 
5.           Cultivarea   sentimentelor estetice în contact direct cu frumuseţile naturii şi farmecul 
pădurii. 

 
GRUP ŢINTĂ:  
 Preşcolarii grupei mici 
 Părinţii copiilor. 
 
DURATA: NOIEMBRIE 2017 – IULIE 2018  
 
REZULTATE: 
- Cunoştinţe despre pădure şi rolul lor în menţinerea vieţii pe pământ, precum  şi formarea, 

exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător; 
-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 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, portofolii; 



 Concursuri  
 Postere, afişe, ecusoane, CD. 
 
 
 
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. Dorina Nica 

Ianuarie - Stabilirea comitetului de mediu                                              
-Stabilirea  titlului proiectului- 

             DIN TAINELE PĂDURII 
 
- 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. Dorina Nica  

 
FEBRUARIE  

PRIETENII NATURII 
  Confecţionarea unui panou reprezentativ al  
proiectului, amenajarea unui colț al clasei destinat micilor 

cologiști cu materiale specifice. 
 

- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii 

MARTIE  
SĂ CREȘTEM ÎMPREUNĂ 
Plantare de flori, pomi în curtea grădiniței,îngrijirea plantelor 

 de la colțul viu al clasei.  
         
 

 
- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii  
       
 

APRILIE          
       ZIUA PĂMÂNTULUI – 22 apr. 

       CE NE POVESTEȘTE NATURA? 
- vizită la Grădina Botanică Bididia Tulcea 
,,PARADA COSTUMELOR DIN MATERIALE RECICL
BILE’’ 

      - preşcolarii 
- părinții preșcolarilor 
Coordonator proiect  
Prof. Calotă Violeta- 
reprezentant Grădina  
Botanică Tulcea 

MAI   ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII 
                             - 22 MAI -  
VREM SA ȘTIM MAI MULT-vizionare CD despre flora și 

auna din Delta Dunării 
- vizită de la  specialistul A.R.B.D.D. Tulcea, 
 prof. Ene Liliana  

 
- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii copiilor 
-reprezentant A.R.B.D.D
Tulcea 



IUNIE   ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI – 5 IUNIE 
                    în parcul din apropiere vom desfăşura 
 Activitatea integrată:  

                         „Din tainele pădurii ”  
                                    ( ALA, ADE, ADP) 

DŞ (Cunoaşterea mediului) – convorbire 
DEC (Educație plastică) – desen 
ALA 1 : Ştiinţă- „De ce trebuie să iubim și să ocrotim pădurea?” 
- convorbire 
             Joc de rol – „Micii ecologiști în acțiune”- acțiuni de 
ecologizare 
          Construcții-„Adăposturi pentru viețuitoarele din pădure ”-  
(  materiale  din  natură) 
ALA 2 : „Parada costumelor din materiale reciclabile” 
              „În pădure”-joc cu text și cantec 
 ADP: ÎD – „Ce ne-a povestit pădurea? ” 
       RUTINE – „Respect pentru natură”-deprinderea de  a ocroti 
natura 
       TRANZIŢII – „Voiniceii” – exerciții de gimnastică cu 
recitarea unor versuri 
                               „Prinde balonul!’’-joc de mișcare 
. 

 
CE  AM ÎNVÃŢAT ?- diseminare 
EVALUAREA PROIECTULUI – prezentarea rezultatelor la 
 nivelul Comisiei Metodice din grădiniţă. 
Prezentarea albumului foto realizat pe parcursul proiectului. 
 

 
 
 
 
 
 educatoarea 
- copiii 
- părinţii copiilor 
 
 

 
 

IULIE  
Selectarea celor mai reprezentative fotografii din timpul  
derulării proiectului. 
 
Întocmirea raportului final. 

 
Coordonatorul proiectului 

 
 
 
 
 

DIRECTOR,                                                              COORDONATOR  PROIECT 
PROF. Violeta Crăciun                                                               PROF. Dorina Nica                                      

                                                                                      


