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LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţă (sala de grupă, curtea grădiniţei), Parcul Eroilor, PARCUL 

NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI, Centrul de Informare- Vizitare al Parcului Naţional Muntii 

Măcinului, Loc. Greci, Jud. Tulcea,Centrul de echitație Cerna, A.R.B.D.D. Tulcea, judeţul  Tulcea 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: ianuarie 2019– iunie 2019 

 
RAPORT  ASUPRA  ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

 
Activităţile proiectate şi desfăşurate cu  preşcolarii din  grupa  mijlocie STELUŢELE, au avut un 

caracter interactiv menite  să-i  înveţe să iubească natura, să înţeleagă rolul pădurii pentru planeta 

noastră în asigurarea unui mediu sănătos, punând bazele formării unui comportament civic responsabil 

faţă de pădure, faţă de mediu. 

 
I.ETAPA  DE  DOCUMENTARE 

1.CONSTITUIREA  COMITETULUI   DE  MEDIU 
DESCRIERE 

Această  subetapă s-a  desfăşurat  în  sala  de  grupă, în  luna  ianuarie 2019, şi  au  participat   
părinţii preșcolarilor grupei  mijlocii, doamna educatoare și doamna director. Activitatea  a  debutat  cu  
prezentarea  unui PPT despre  efectele  negative pe care  le  au  deşeurile  asupra  pădurilor. Astfel  am  
accentuat  necesitatea  educaţiei  ecologice încă  de  la  vârste  mici, învăţarea  preşcolarilor să  
protejeze  mediul  înconjurător şi  implicit  pădurea, să  nu  lase  în  urma  lor  resturi  de  ambalaje, 
oriunde ar  merge. Astfel,  împreună  cu  părinţii si  preşcolarii,  am  căzut  de  acord  să  desfăşurăm  
un  proiect  în  cadrul  programului  mondial  LeaF. 

Ca  temă  pentru  următoarea  întâlnire au  avut  să  se  gândească  la  un  titlu  potrivit  
proiectului  nostru şi  la câteva  activităţi  specifice, potrivite  nivelului de vârstă. 
2. STABILIREA  TITLULUI  PROIECTULUI 
DESCRIERE 

Titlul a fost ales după mai multe vizionări de filme cu păduri, în urma cărora li s-a cerut copiilor 

şi părinţilor să spună câte o însuşire, o denumire comparativă pentru pădure. Deşi mici, preşcolarii au 

fost foarte creativi. Iar cu ajutorul părinţilor am gasit cele mai frumoase comparaţii:“din pădure 

izvorăşte viaţa” şi că  “Pădurea este ca un Paradis”. Astfel  s-a votat titlul  “PĂDUREA – AURUL 

VERDE” 

3. STABILIREA PARTENERILOR ÎN PROIECT ŞI A ACTIVITĂŢILOR CE URMEAZĂ A FI 
DESFĂŞURATE:  
DESCRIERE 

În urma  activităților din anul precedent, din cadrul proiectului educațional înscris în programul 
LeAF, preșcolarii și părinții si-au exprimat  dorința de  a  continua activitățile de ecologizare, de a 
petrece si desfășura activități în  mijlocul naturii, de a planta copaci si de a-i îngriji și în acest an școlar. 
Impactul  proiectului a fost pe măsura  așteptărilor! 

Ca parteneri  în  proiectul  nostru  am  invitat  instituţiile Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării Tulcea și ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI. 



 
 

4. POPULARIZAREA  PROIECTULUI  
PĂDUREA – PRIN OCHII  DE STELUŢĂ! 
DESCRIERE 
În  cursul  lunii februarie am confecţionat un panou reprezentativ al proiectului. L-am expus în  holul 

grădiniţei astfel evidenţiind  activităţile  desfăşurate   în  timpul  proiectului. 
 
II. ETAPA  DE  LUCRU 
1.SĂ ÎNGRIJIM NATURA!  
DESCRIERE 

Pentru că  le-am  stârnit  curiozitatea  despre creşterea  şi  îngrijirea plantelor, am continuat să 
îngrijim plantele din sala de grupă. 

 
2. ZIUA PĂMÂNTULUI- 22 aprilie  
DESCRIERE 
 Am sărbătorit-o prin organizarea și desfășurarea unei  parade  de  costume din materiale  
reciclabile. Preșcolarii au  defilat  cu  minunatele  costume  din  materiale  reciclabile, realizate  cu  atâta  
măiestrie  şi  creativitate  de  părinţi. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII 
DESCRIERE 



Luna  mai  am  dedicat-o  BIODIVERSITĂŢII. Astfel, am  organizat  o  întâlnire cu  specialistul 
A.R.B.D.D. Tulcea . 

       La A.R.B.D.D. specialistul  le-a  făcut  cunoştinţă  preşcolarilor  noştri  cu  câteva  plante  şi  vietăţi  
din  minunata Delta  Dunării. 
 
4. ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
DESCRIERE  
              În Centrul de informare- vizitare al Parcului Naţional Muntii Măcinului am organizat o 
excursie pentru a sărbători Ziua Mondială a Mediului, unde am desfășurat Activitatea integrată:  

                      „PĂDUREA, PRIETENA NOASTRA!”  
                                      ( ALA, ADE, ADP) 

DŞ (Cunoaşterea mediului) – observare spontană şi dirijată a parcului şi a copacilor 
DEC  ( Educaţie muzicală) – repetare cântece şi jocuri cu text şi cânt preferate de copii 
ALA 1 : Stiință-„ În pădurea verde”- observare plante, frunze, copaci 
               Joc  de rol - „De-a pădurarii” 
               Construcţii – „Adăposturi pentru animale” – materiale din natură: crenguţe uscate, frunze, 
pietricele         
ALA 2 : „Păsărică, mută-ţi cuibul!” 
              „Într-o pădure  au  stat, animalele la sfat” 
                                                          - jocuri  distractive  
ADP: Întâlnirea de  dimineaţă – „Şoaptele  frunzelor ”- povestea  educatoarei 
          RUTINE – „Învăţ de  mic  să  respect  pădurea”-deprinderea de ocroti natura 

                    TRANZIŢII – „Câte unul pe cărare” – joc cu  text şi  cânt 
III. EVALUAREA  PROIECTULUI 
DESCRIERE 
Această etapă s-a desfăşurat în grădiniţă. 
           În comisia  metodică a educatoarelor din unitate s-au prezentat activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului şi beneficiile lui pentru mediu și pentru preșcolari. 
          În parcul din curtea grădiniței copiii au desenat impresii din excursia în Muntii Măcinului. 

    Premierea STELUŢELOR, pentru participarea la toate activităţile propuse în cadrul echipei de 
mediu. 

                                                                            Întocmit, profesor Daniela Vlaicu 


