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“SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE” 
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 „PĂDUREA – AURUL VERDE“ 
 
 

 
 
 

                                        MOTO: 
“ Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi “ . 

                                                                                     ( J.R . Openheimer ) 
 

  COORDONATOR    PROIECT: 
                                                            Prof. DANIELA  VLAICU 
 
PARTENERI: 

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

- A.R.B.D.D.  Tulcea  
- Centrul de informare- vizitare al Parcului Naţional Muntii Măcinului 
 
 

 
ARGUMENT: 
 
 Pădurea este liniștea Pământului, garanția vieții. De oxigenul dăruit de ea depind toate 

viețuitoarele Pământului. Padurea este producator de oxigen, consumator de dioxid de carbon (CO2), 
depoluant, indeplinind funcţii importante pentru viaţa omului: sanitară, hidrologică, climatică, estetică şi 
recreativă.  

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.  

În demersul nostru vom fi ajutaţi de albume, atlase, reviste de specialitate, dar şi de partenerii 
noştri, părinţi, specialişti, care ne vor introduce în lumea minunată a pădurii, jucându-se alături de noi, 
bucurându-se de farmecul şi prospeţimea ce ne-o oferă.  

 
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, conştientizarea copiilor şi părinţilor acestora despre 

îndatoririle pe care le au faţă de 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 mijlocii STELUŢELE 
 Părinţii copiilor 
 Cadrele didactice 
 
DURATA: DECEMBRIE  2018 – IULIE  2019 
 
REZULTATE:  
-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 mijlocie 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; 



 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    RESPONSABIL

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, AURUL VERDE! 
 
- Stabilirea partenerilor în proiect şi a activităţilor ce 
 urmează a fi desfăşurate: 
                      A.R.B.D.D. Tulce 
                    Centrul de informare- vizitare al Parcului 
                     Naţional Muntii Măcinului 
 

 
- preşcolarii 
 
- părinţii copiilor 
 
Coordonatorul 
 proiectului 
 Prof. Daniela  
         Vlaicu  

 
FEBRUARIE  

PĂDUREA – PRIN OCHII  DE STELUŢĂ! 
  Confecţionarea unui panou reprezentativ al  
proiectului. 
 

- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii 

MARTIE  
SĂ ÎNGRIJIM NATURA! 
Acţiune de ecologizare în  curtea  grădiniţei 
         
 

 
- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii  
       
 

APRILIE          
       ZIUA PĂMÂNTULUI – 22 apr. 
           - organizarea unei  parade  de  costume din materiale 
          reciclabile 
 

- educatoarea 
- preşcolarii 
- părinţii 
 



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 Centrul de informare- vizitare al Parcului Naţional Muntii  
Măcinului vom desfăşura o excursie 
 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 : Artă-„ În pădurea verde”- pictură pe frunze 
               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
 
 
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 

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. 

 
Coordonatorii 
 proiectului 

 
 

„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această 
transformare, creează natura.”  

(Democrit) 


