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EDUCATOARE :  Buturugă Maria Magdalena 
DOMENIUL DE ACTIVITATE : La nivelul mai multor arii curiculare  
DENUMIRE :  ,,Micii ecologiști” (Educație ecologică) 
GRUPA :  Mare  
DURATA :  1 an 
 
 
 
ARGUMENT: 
            Noi, toți suntem responsabili în a construi un mediu educațional care să motiveze copilul în 
procesul de protejare a naturii și este esențial ca omul să fie educat în spiritul respectului față de 
mediu iar atitudinile copiilor față de natură trebuie să fie de grijă și respect, având în permanență 
convingerea că oamenii sunt parte integrantă din natură și nicidecum superiorii ei. De aceea, este 
necesar ca preșcolarii să fie ajutați să pătrundă în tainele naturii pentru a sesiza interdependența și 
cauzalitatea fenomenelor.  
Copiii trebuie învățați de mici să fie prietenii naturii și pentru a înțelege mai bine acest lucru trebuie 
sfătuiti să știe ce este și ce nu este bine să facă în relația lor cu natura, într-un cuvânt trebuie învățați 
cum să iubească, să îngrijească și să ocrotească natura. În acest context, evoluția interioară a copilului 
va fi determinată cu precădere de măiestria, tactul și profesionalismul educatoarei.  
 
 
  OBIECTIV CADRU: 

I. Stimularea  curiozității copiilor  și a interesului de cunoaștere și explorare a mediului 
înconjurător. 

 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
O1. Să identifice elementele necesare vieții plantelor, animalelor și omului (apa, aer, soare) 
Exemple de coportamente: 

- să cunoască efectele acestor elemente asupra vieții omului și a naturii; 
- să observe ce se întâmplă cu plantele și animalele în lipsa apei, aerului, și soarelui. 

O2. Să investigheze lumea plantelor și a animalelor 
Exemple de comportamente : 

- să cunoască animale domestice, foloasele și rolul lor în natură; 
- să cunoască animalele sălbatice, foloasele și rolul lor în natură; 
- să cunoască plante cultivate de om și foloasele lor; 
- să cunoască plante de pădure și de câmpie și foloasele lor. 
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O3. Să exploreze și să descrie verbal și grafic aspecte de viață ale plantelor și animalelor. 
Exemple de comportamente: 

- să observe pe o perioadă dată un anume proces de dezvoltare (al unei plante, al unui animal); 
- să exprime descoperirile și ideile sale utilizând un limbaj adecvat; 
- să deseneze etapele dezvoltării unei plante; 

 
     OBIECTIV CADRU: 
  II. Formarea unei atitudini pozitive și responsabile care să permită manifestarea unei conduite  
adecvate în relația cu mediul. 
 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
O1. Să cunoscă importanța mediului înconjurător în viața omului și să înțeleagă necesitatea protejării 
lui. 
Exemple de comportamente : 

- să observe relațiile care există între plante și animale; 
- să descopere efectul unor factori de mediu în viața plantelor, animalelor și a omului; 
- să își asume responsabilități de îngrijire și ocrotire a naturii; 
- să motiveze necesitatea protecției mediului. 

 
O2. Să identifice acțiunile negative ale omului asupra naturii, efectele acestora și să stabilească ce 
trebuie întreprins pentru a o proteja. 
Exemple de comportamente: 

- să descopere efectele negative ale activității omului asupra mediului; 
- să sesizeze comportamente neconforme cu regulile de protectie a naturii pe care le-au invatat; 
- să ia atitudine față de cei ce greșesc. 

 
     OBIECTIV CADRU: 
III. Formarea unor deprinderi practice de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător. 
 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
O1. Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului aplicând 
cunoștințele dobândite 
Exemple de comportamente: 
     -     să participe alături de părinți la acțiuni practice de îngrijire, ocrotire și protejare a mediului; 
     -     să folosească unelte pentru acțiuni simple de ecologizare a naturii;   
     -     să dovedească  că și-au format unele comportamente de protejare a naturii. 
      
O2. Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și a naturii. 
Exemple de comportamente : 

- să respecte reguli de igienă individuală și colectivă; 
- să transpună în situații noi reguli și norme de prevenire a accidentelor și pericolelor; 
- să manifeste dragoste, interes și duioșie față de plante și animale. 

 
 
 

                                                                   -2- 
 



CONȚINUTURI: 

,,Natura – prietena omului!” (9 activități) 
- Aerul și pădurea – pământul verde al vieții; 
- Apa – esența vieții; 
- Soarele – prietenul naturii și al omului; 
- Focul - prieten sau dușman 

                                                                                    
,,Plantele-izvor de sănătate!”(9 activități) 

- Legume și zarzavaturi; 
- Plante medicinale; 
- Plante decorative 

 
,,Animalele prietenele naturii” (8 activități) 

- Animalele domestice; 
- Animalele salbatice; 
- Insecte 
 

,,Poluarea naturii” (4 activități) 
- Poluarea aerului; 
- Poluarea pădurilor; 
- Poluarea apelor 

 
 
              TEME ȘI MIJLOACE DE REALIZARE 

1. ,,Din tainele pădurii” – lectură după imagini; 
2.  ,,Opriți tăierea copacilor!” – convorbire tematică; 
3. ,,Culorile toamnei” - pictură; 
4. ,,Soarele-sursa de lumina și căldură” – lectură după imagini; 
5. ,,Unde nu intra soarele în casă, intră doctorul pe ușă”- ghicitori, proverbe, zicători; 
6. ,,Nu vă jucați cu focul!”- lectură după imagini;  
7. ,,Foloasele focului”- convorbire; 
8. ,,O picătură de apă, un strop de viața!” – ,,Ziua apei” (convorbire); 
9. ,,Ce știm despre inundații?”- convorbire; 
10. ,,Să pregătim o salată”- (fructe, legume) - activitate pratic-gospodărească; 
11. ,,De la sămânța la plantă”- experiment (procesul de germinație); 
12. ,,Sănătate de la toate!”  de   Anca Ciobanu - memorizare; 
13. ,,Păpădia”- observare; 
14. ,,Ceaiul bun la guturai!”- educație sanitară; 
15. ,,Să culegem mușețel!”- activitate practic-gospodarească; 
16. ,,Plantele ce înfrumusețează casa”- observare; 
17. ,,Muscata alungă insectele din casă!”- convorbire; 
18. ,,Plantăm flori în curtea gradiniței”- activitate practic-gospodarească; 
19. ,,In ograda bunicii”- lectură după imagini; 
20. ,,Instantanee din viața animalelor“ de Ionel Pop - lectura educatoarei; 
21. ,,Lupul-sanitarul pădurii”- observare; 
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22. ,,Animalele care trăiesc în Delta Dunării”- vizită la muzeu; 
23. ,,Să învățăm de la furnici” de Florin Costinescu - memorizare; 
24. ,,Gândăcelul” de Elena Farago – memorizare; 
25. ,,Curiozități din lumea insectelor”- vizionare DVD; 
26. ,,Iubim și ocrotim natura”- Ziua Pamântului - desen; 
27. ,,Cum simțim aerul?”- plimbare în parc; 
28. ,,Cine poluează aerul?”- convorbire; 
29. ,,Arde pădurea!” de D. Almaș  - lectura educatoarei; 
30. ,,Ape poluate” – desen 

 
EVALUARE (6 activități): 

31. ,,Samba florilor” – dans tematic; 
32 ,,Micii ecologiști!”- album cu imagini din activitatea copiilor; 
33 ,,Parcul-loc de relaxare”- plimbare (evaluare); 
34 ,,Ce e bine, ce e rău!” -  fișă de lucru (evaluare); 
35 ,,Cine știe câștigă” - concurs (evaluare); 
36 ,,CEL MAI BUN ECOLOGIST!”(diplomă - festivitate) 

 
        BIBLIOGRAFIE : 
- ,,Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, editura “Gheorghe Cartu-  

Alexandru”, Craiova 2009; 
- ,,Revista Învățământului Preșcolar” nr 3-4/2007; 
- ,,Revista Învățământului Preșcolar” nr 1-2/2005 
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