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          Clasa a III-a A 
          Nr. elevi participanți: 20 

                                                             COORDONATOR  PROIECT: 
                                                                                  Prof. înv. primar URSE ANETA 

                          
 

ARGUMENT 
 
Motto:“A  proteja  natura  şi  mediul  înconjurator, cu  toate  fiinţele  vii  ce  trăiesc  aici  într-
o  reţea  de  raporturi  reciproce, foarte complicată  şi  delicată, nu semnifică  altceva  decât  
salvarea  însăşi  a  omului  .” ( F. Tassi )  
 
 PĂDUREA poate deveni centrul de interes al tuturor disciplinelor de învăţământ. 
 Orice copil poate deveni ocrotitor al pădurii, cu condiţia să o îndrăgească. Pentru a iubi 
pădurea trebuie însă să o cunoaştem, să-i înţelegem şoaptele ei minunate, transmise prin glasul 
vieţuitoarelor ei. 
 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.Cunoscând faptul că PĂDUREA este cel mai mare şi mai important ecosistem terestru, 
unul dintre cei mai importanţi factori naturali pentru viaţa materială şi spirituală a omului, am 
considerat că prin derularea Proiectului ,,Pădurea, un mediu sănătos”, elevii vor ajunge să o 
cunoască mai bine, să înţeleagă atât beneficiile ei cât şi cerinţele pe care trebuie să le respectăm. 
 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea, îngrijirea şi ocrotirea pădurii în 
vederea formării unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător 

 Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în 
contextul dezvoltării durabile 

              În derularea Proiectului ,,Pădurea- un mediu sănătos”, elevii clasei a III-a A de la 
Şcoala Gimnazială Chiscani, judeţul Brăila,  au fost antrenaţi să caute, să descopere, să 
cerceteze, să observe, să compare, să constate, să exerseze, să aplice, să acţioneze potrivit 
obiectivelor  stabilite, iar ca finalitate a proiectului, să transmită şi să transfere în situaţii 
practice concrete, cunoştinţe dobândite în cadrul acestor activităţi. 

   



 
 

  

 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 

1. Desfăşurarea unor lecţii de ştiinţe ale naturii, educaţie civică, arte vizuale si abilităti 
practice, educaţie fizică, limba si literatura română, matematică în grădina şi livada şcolii; 

2. Experimentarea stării de a fi în mijlocul naturii; 
3. 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; 

4. 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); 

5.  Implicarea în acţiuni practice de  îngrijire  a spaţiilor verzi din jurul şcolii; 
6. Cultivarea   sentimentelor estetice în contact direct cu frumuseţile şi farmecul pădurii. 

 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE – anul şcolar 2017 – 2018 
GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a III-a A de la Scoala Gimnazială Chiscani, jud. Brăila 
NR. PARTICIPANȚI:  20 elevi 
COORDONATOR PROIECT: prof. înv. primar Urse Aneta 
ETAPELE PROIECTULUI: 
 Etapa de lucru (pregătitoare, documentare) s-a desfăşurat în clasă şi la Biblioteca 

Comunală Chişcani –  şi a constat în: 
 activităţi de informare a elevilor  în legătură cu obiectivele acestui proiect; a fost stabilit 

şi titlul proiectului; 
  activităţi de organizare a colectivului de elevi şi distribuirea de sarcini referitoare la 

activităţile ce se vor desfăşura în pădure; 
 activităţi de documentare desfăşurate la Biblioteca Comunală Chişcani  care au  vizat 

cunoaşterea de către elevi a rolului pădurii în marele sistem al naturii,  pentru sănătatea şi buna 
dispoziţie;  selectarea unor texte, imagini, cântece sau a altor tipuri de materiale  despre pădure şi 
rolul ei în viaţa. 
 Etapa de lucru în pădure (practic-aplicativă) s-a desfăşurat în livada  Școlii Gimnaziale 
Chişcani , precum şi în Pădurea Lacu Sărat aflată în imediata apropiere a comunei Chişcani, jud. 
Brăila. Tematica lecţiilor în această etapă a fost variată, cu abordare transdiciplinară, cu 
utilizarea inteligenţelor multiple, iar în derularea activităţilor a fost folosită  pădurea- cadru 
natural, învăţarea prin acţiune şi lucrul în echipă: 
 identificarea  formei de relief, orientarea în teren după hartă (muşchi de copac, 

semnalizarea lacului); observarea faunei şi florei şi adunarea plantelor pentru ierbar etc.; 
 cercetarea tipurilor de sol şi a proprietăţilor lor;  urmărirea şi semnalarea deşeurilor 

toxice, menjere şi de altă natură, depozitate corespunzător sau nu; observarea şi notarea măsurilor 
ce se impun pentru reglementarea celor constate;  

 plantare de pomi fructiferi în livada scolii; 
 identificarea şi fotografierea copacilor specifici zonei , observarea vechimii lor şi  

descrierea diferenţelor existente între speciile descoperite, împărtăşirea  unor curiozităţi privind 
pădurea, evoluţia ei, legende legate de acest cadru minunat, realizarea unui cod ecologic al pădurii 
general valabil,indiferent de trecerea timpului; 

 identificarea cuvintelor cu sens asemănător cuvântului „pădure” , realizarea unor 
metafore, comparaţii, poezii, compuneri, care au ca sursă de inspiraţie pădurea etc.; 

  realizarea un afiş cu tema „Luna pădurii”; 
 realizarea unor lucrări artistico-plastice (desene, picturi pe pietre, colaje); 
 confectionarea unor obiecte din materiale reciclabile – hârtie, PET-uri; 
 drumeţie în pădure; 
  strângerea deşeurilor; 
  lectie de lectură în natură; 



 
 

  

  lectie de educatie fizică;interpretarea unor cântece despre pădure folosind ” instrumente” 
din natură (frunze,beţe, căpăcele de ghindă) ; 

  estimarea lungimii şi lăţimii pădurii,  rezolvarea exerciţiilor propuse de cadrul didactic 
pentru a afla perimetrul pădurii, livezii,  precum şi lungimea aleilor din parc;  

Activităţile s-au axat pe dezvoltarea capacităţii de explorare, investigare a realităţii şi au 
urmărit relaţia dintre om şi natură, formarea atitudinilor pozitive faţă de realizarea unui mediu 
ecologic, echilibrat, propice vieţii.  

 Etapa de evaluare (finală) s-a desfăşurat în şcoală, în livadă, la Biblioteca Comunală 
Chişcani  şi a avut  în vedere următoarele aspecte:  
 aprecierea manierei în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţilor propuse prin 

premierea acestora cu diplome şi ecusoane; 
  observarea comportamentului ecologic al elevilor în activităţile curente şi evidenţierea 

acestora în  afisul „Pomişorul rodniciei” (pomişorul clasei care rodeşte cu fiecare faptă bună, 
deosebită, realizată de elevi); 
  organizarea unor expoziţii cu materialele realizate în cadrul proiectului; 
 popularizarea proiectului desfăşurat la nivelul şcolii şi al comunitătii 

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi imaginaţia 
acestuia. Astfel activităţile de învăţare desfăşurate  în cadrul proiectului ,,Pădurea- un mediu 
sănătos” au fost orientate spre observarea şi explorarea directă a mediului înconjurător, elevii au 
observat mai uşor activităţile economice care dăunează mediului şi influenţează negativ 
sănătatea omului.  
      Dacă vom reuşi să insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de 
un aer curat şi un mediu sănătos, iar mileniul în care am păşit va fi unul al reconcilierii cu natura 
spre binele şi folosul nostru. 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Proiectul ,,Pădurea- un mediu sănătos” desfăşurat de cei 20 elevi ai clasei a III-a A, de la 
Şcoala Gimnazială Chiscani, judeţul Brăila, s-a caracterizat prin simplitate, prin posibil şi 
accesibil, prin încântare şi adeziune totală din partea elevilor participanţi.                                                           
 
 
 
 



 
 

  

 
 


