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 ,,Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte întreaga societate. 

Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.” 

                                            Schopenhauer 
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CONCURSUL JUDEȚEAN 

SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PRE Ț 

Ediţia a IV-a, Domeniul: Educaţie Civică 

 

Prof. Torcică Gheorghița 

Prof. Stan Ana-Maria 

Grădini ța P.P. Nr. 14 Târgoviște 

 

Educația pentru sănătate încă de la vârsta preșcolară, reprezintă una din principalele căi 

de promovare a cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătații și totodată de formare 

a atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil și sănătos. Formarea 

deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă şi mai târziu, în şcoală.  

Pentru acest 

domeniu educativ 

considerăm importante 

formarea unor moduri de 

execuţie corectă a 

deprinderilor şi formarea 

motivaţiei necesare pentru 

efectuarea lor, prin 

înţelegerea necesităţii 

executării anumitor 

activităţi igienice. 

 Concursul îşi 

propune promovarea unui stil de viaţă sănătos, secţiunile adresate copiilor urmărind valorificarea 

potenţialului intelectual şi creativ al acestora. De asemenea, acţiunea reprezintă o oportunitate în 

realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din judeţ, pornind de la premisa că 

eficienţa actului educativ constă în împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne şi 

prelucrarea informaţiei într-o manieră care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne. 

Proiectul și-a propus ca prin activităţile desfăşurate la nivelul Grădiniței cu Program 

Prelungit Nr. 14 Târgoviște să satisfacă următoarele nevoi identificate în urma unei analize 

complexe la nivelul fiecărei unități: 

► nevoia de informare a copiilor și a părinților cu privire la problematica educației 

pentru sănătate; 
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► nevoia de creare a unui mediu pozitiv, propice dezvoltării unor abilități fizice și a unor 

comportamente sănătoase, privind alimentația; 

► nevoia de prevenire a unor comportamente nesănătoase în perioada copilăriei.   

Scopul proiectului: 

Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa și a celor din jur, a 

unui stil de viață sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preșcolarilor prin 

derularea unor activități referitoare la igienă, sănătate, securitate, precum și a normelor necesare 

integrării în viața socială. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

• Creșterea cu 85% a procentului 

de părinți și cadre didactice 

informate și implicate; 

• Stimularea şi dezvoltarea 

originalităţii, creativităţii şi 

promovării unui stil de viaţă 

sănătos a copiilor, prin 

participarea a minimum 30 

preșcolari la fiecare secţiune a 

concursului; 

• Dezvoltarea relaţiilor de 

comunicare între cadrele 

didactice prin implicare a cel 

puţin 80% dintre profesorii din 

unitățile participante, în 

activităţile din cadrul proiectului 
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• Diseminarea  informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma 

unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de grupă/grădiniță la cel puţin 80 de 

preșcolari şi 30 de cadre didactice.  

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

Preşcolarii din cadrul grădinițelor implicate; 

Cadre didactice din învățământul preșcolar. 

Beneficiarii direcți și indirecți: 

� direcţi: preșcolarii din grupul țintă, părinţi, cadre didactice; 

� indirecţi: comunitatea locală. 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

- Creșterea interesului copiilor și părinților privind educația pentru sănătate, 

- Consolidarea relaţiilor copil-copil, copil-educatoare, părinte-educatoare, părinte-copil, 

părinte-părinte. 

- Însușirea de către copii a unor comportamente sănătoase, privind alimentația și activitatea 

fizică; 

- Integrarea activităților din cadrul proiectului în Curriculum la Decizia Școlii pentru 

creșterea eficienței intervențiilor pentru nutriție sănătoasă și activitate fizică. 
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MICII BUC ĂTARI ÎN AC ȚIUNE – ATELIERELE PETITCHEF 
 

Prof. Berta Cristina Maria  
Grădini ța P.P. Nr.7 Satu Mare 

Jud. Satu Mare 
 

Totul a început odată cu primirea unei invitații care ne anunță că în curând se vor 

deschide Atelierele PetitChef. Cei mai iscusiți bucătari din oraș se vor întrece, dovedindu-și 

cunoștințele, priceperea și îndemânarea de a crea gustări sănătoase,  în încercarea de a obține 

marele trofeu, mult râvnita “Lingură de lemn PetitChef”. 

“Trofeul e al nostru!”, ne gândim, așa că începem imediat pregătirile pentru marea competiție. 

Studiem cu atenție toate alimentele și aflăm că unele dintre ele, precum legumele și fructele, 

conțin foarte multe vitamine benefice organismului nostru. De asemenea aflăm că cerealele sunt 

foarte hrănitoare și sănătoase. Deși ne plac foarte mult, aflăm că dulciurile și sucurile, consumate 

în cantități mari, nu ne fac deloc bine, iar dințișorii noștri vor avea de suferit. 

Exersăm apoi deprinderi de curățare, decojire, tăiere, feliere, răziure a unor legume, 

fructe sau alte alimente și încercăm să creăm câteva rețete de gustări, salate, deserturi și băuturi 

sănătoase.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nu uităm niciodată atunci când gătim regulile de igienă: spălarea mâinilor, spălarea 

legumelor și fructelor înainte de a le consuma, folosirea șorțurilor de protecție atunci, igiena 

spațiului de lucru. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUNTEM PREGĂTIȚI! 

SĂ ÎNCEAPĂ COMPETIȚIA! 
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După pregătiri intense ne îndreptăm cu nerăbdare spre locul desfășurării 

concursului. 

 “Dar, oare, am nimerit bine?”, ne întrebăm, căci o observăm imediat pe 

Scufița Roșie. Se îndreaptă spre căsuța bunicii cu coșul încărcat de merinde.  

Pofticios din fire, lupul îi iese în cale și încearcă să o convingă să îi dea și lui 

o bucată de cărniță.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scufița Roșie îi explică lupului că, pentru bunica bolnavă, nu are în coș decât fructe și 

salate pline de vitamine, alimente sănătoase care o vor ajuta pe bunică să se vindece mai repede. 

Și pentru că lupului îi displac salatele și fructele Scufița Roșie se vede nevoită să îl invite să 

descopere alături de micii bucătari rețete delicioase preparate din ingrediente sănătoase, 

importanța consumării acestora. Poate îl va convinge astfel să adopte și el un stil de viață 

sănătos, o alimentație sănătoasă. 

După ce sunt prezentați membrii juriului și echipele participante, Scufița Roșie dă startul 

concursului. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBA I: „Ghicește ce ai gustat!” 

 

O probă aparent simplă ne poate pune în încurcătură. 

Avem ochii acoperiți așa că ne folosim doar pe simțul 

gustativ. 

 

Vom ghici oare ingredientele? 
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PROBA aII-a: „Piramida alimentelor” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru a doua probă apelăm la cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul întregului 

an școlar. Construim piramida așezând alimentele pe treptele acesteia. Dar nu oricum! La baza 

piramidei așezăm alimentele pe care trebuie să le consumăm mai des sau în cantități mai mari - 

cerealele, legumele și fructele și urcăm, spre vârf, unde așezăm 

dulciurile, care trebuiesc consummate mai rar și în cantități mai 

mici. Cine știe....ia punctele! 

 

PROBA aIII-a: “Sandvișuri buclucașe” 

Creativitatea, abilitățile și tehnicile de lucru ne sunt puse 

la grea încercare atunci când trebuie să realizăm un “Sandviș buclucaș” folosind ingrediente 

aduse în cutiile misterioase de către Prințesele Polonic (educatoarele). 

 

Ne împărțim sarcinile: unul unge felia de pâine,        Munca în echipă dă roade. Un chip vesel  

unul feliază legumele, unul decojește oul...                 prindecontur... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Igiena este foarte importantă așa că...                          Acesta este rezultatul muncii noastre! 

lăsăm curat în urma noastră.                                           Vă place ce a ieșit? 
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PROBA a-IV-a: „Limonada Yammy yammy” 

Ultima probă a concursului ne trimite în cămara de alimente unde căutăm ingredientele 

specificate în rețeta de limonadă.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Identificăm ingredientele pentru limonadă                   Nu uităm să spălăm lămâile înainte de a  

 și le așezăm în coș.                                                       le folosi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proba s-a încheiat! Toată lumea mâinile sus! 

În timp ce juriul deliberează toți concurenții se delectează cu bunătățile preparate chiar de 

mânuțele lor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bucuros că a învățat să se hrănească sănătos, lupul le mulțumește atât Scufiței Roșii cât și 

micilor bucătari pentru ajutor, iar pe cei din urmă îi recompensează cu binemeritatele “Linguri de 

lemn PetitChef”. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. *** 2000, „Ghid de bune practice pentru educația timpurie a copiilor între 3 la 6/7 

ani”, București, M.E.C.T. 

2. Chiș, Ovidiu, 2004, “Ghid de alimentație sănătoasă”, Sibiu, Ed. AnandaKal, p 122. 

3. Ionescu, M., 2000, „Demersuri creative în predare și învățare”, Cluj, Presa Universală 

Clujeană. 

 

 

 

FRUCTELE ŞI LEGUMELE- IZVOR DE S ĂNĂTATE  

 

Prof. Cristescu Corina Florentina 

Prof. Ungureanu Alina Elena 

 Grădini ţa P.P. Nr.13 Târgovişte 

 

Motto: „ M ănânci fructe şi legume, eşti cel mai sănătos din lume” 

Pornind de la faptul că natura constituie una din condiţiile supravieţuirii speciei umane, 

prin educaţia ecologică încurajăm copiii să respecte natura, să o înţeleagă, să o cunoască, să o 

protejeze, pentru ca omenirea să-şi găsească echilibrul în mediul natural. Tânăra generaţie 

trebuie să înveţe că omul şi mediul înconjurător se adresează sufletului şi minţii copilului, pentru 

că o minte sănătoasă şi un corp sănătos se pot forma numai într-un mediu sănătos. Putem spune 

că fructele si legumele reprezintă o şansă pentru sănătatea noastră a tuturor.  

Toată lumea ştie faptul că dacă vrei vitamine şi minerale, trebuie să consume suficiente 

fructe şi legume. 
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Fructele reprezintă una dintre cele mai vechi forme de hrană cunoscute de om. De fapt, 

există multe referinţe în literature veche despre fructe. “Vedas”, o carte foarte, foarte veche, 

spune că fructele formează baza mâncării zeilor. În conformitate cu “Coranul”, cartea sfântă a 

musulmanilor, fructele precum strugurii, curmalele, smochinele, măslinele şi rodiile sunt daruri 

din rai. 

În Antichitate, oamenii considerau că fructele sunt înzestrate cu proprietăţi divine şi 

magice. Ei le ofereau drept ofrandă zeilor şi zeiţelor. De asemenea, le foloseau pentru decorarea 

templelor, a veşmintelor sau a hainelor de sărbătoare şi a vaselor sacre.  

 Fructele  au valori nutritive şi calorice cunoscute de toţi. Este bine de ştiut că, sub raport 

caloric, de exemplu, 100 de grame de struguri de bună calitate echivalează cu o cantitate similară 

de carne slabă de vacă sau de peşte.Tot fructele (alături de legume) se constituie într-o 

importantă sursă de energie pentru organism şi aceasta datorită, în primul rând, glucidelor pe 

care le conţin, în special glucozei şi fructozei, cea din urmă, de departe, cel mai asimilabilă 

pentru organism dintre toate zaharurile existente în cadrul naturii verzi. Ele sunt mari depozitare 

de vitamine, de o mare varietate, lucru deloc de neglijat. Fructele sunt şi mari depozitare de 

săruri minerale, alte elemente nutritive indispensabile vieţii, asemenea vitaminelor. 

Legumele conțin aproximativ 80% apă şi sunt sărace în glucide, lipide şi proteine. Cel 

mai mare conţinut este în vitamina C, dar şi în caroten. Având în vedere faptul că organismul 

uman nu este în măsură să sintetizeze vitamina C, aportul de vitamina C este foarte important. 

Vitamina C se găseşt emai ales în frunzele verzi cum sunt cele de pătrunjel, leuştean, mărar, 

ţelină, spanac, ştevie, dar şi în ardei, ceapă verde, cartofi. 

Fructele şi legumele reprezintă, de asemenea, cele mai mari depozitare dintre elementele 

nutritive pe care le avem la dispoziţie de la natura verde, în ceea ce priveşte conţinutul în fibre 

alimentare, deci în celuloză. Aceste fibre alcătuiesc cel de-al şaptelea stâlp de rezistenţă al 

alimentaţiei umane, ceilalţi stâlpi fiind reprezentaţi de glucide, proteine, lipide, apă, vitamine şi 

de sărurile minerale. 

 O importanţă deosebită trebuie acordată, însă, şi formării deprinderilor de igienă pentru o 

alimentaţie sănătoasă. 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 

formării comportamentului igienic. 

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni 

elemente ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului 

siguranţa în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independenţă. 
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Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului în grădiniţă, îngreunează 

activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ. 

Educaţia pentru sănătate în grădiniţă se poate realiza prin jocuri, poveşti, dramatizări, 

vizite, întâlniri cu cadre medicale, iar ca formă de evaluare se pot realiza expoziţii tematice, 

concursuri, serbări. Aceste activităţi vor stimula copiii dezvoltându-le şi acea motivaţie interioară 

de care au nevoie. Exemplul personal oferit de educatoare  şi părinţi este un alt factor care 

contribuie la reuşita educaţiei pentru sănătate.    

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să 

înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci si un mod de viaţă echilibrat. 

În acest sens, ne-am propus ca în cadrul proiectării activităţilor săptămânale să abordăm 

teme diverse, care săevidenţiezerolul fructelor şi legumelor în viaţa sănătoasă a omului şi 

regulile de igienă pentru o alimentaţie sănătoasă. Dintre acestea putem aminti: „Hora 

legumelor”, „Fructele vesele”, „Vitamine şi putere”, „Fructe şi legume mănânc, la doctor nu 

ajung”. 

Jocul, ca dominantă a modului de învăţare, a permis lărgirea conţinuturilor cu noţiuni 

despre plante, vitamine, mulţimi, bani, unităţi de măsură a greutăţilor şi a timpului. Copiii au 

alcătuit mulţimi din fructe şi legume după diferite criterii: formă, mărime, culoare, au utilizat 

bani de jucărie în cadrul jocurilor de rol şi au estimat preţul corect. 

Activitatea de învăţare s-a desfăşurat atât în piaţa oraşului, cât şi în sala de grupă. Copiii 

au fost tare încântaţi să ia lecţii pe viu atât de la vânzători, cât şi de la educatoare. În cadrul 

activităţilor de observare, au pus întrebări diverse, îmbogăţindu-şi, astfel, cunoştinţele despre 

plante, modul de viaţăşi importanţa acestora. 

Pe parcursul desfăşurării activităţilor, copiii au aflat ce lucrări de întreţinere a culturilor 

sănătoase se aplică legumelor. Pentru a avea legume sănătoase oamenii folosesc îngrăşăminte 

naturale,combat bolile şi dăunătorii ecologic. Aşa produc legume ecologice,sănătoase care ne 

întăresc sănătatea şi nu ne îmbolnăvesc. 

La centrul „Arta”, copiii au realizat lucrări colective şi individuale, utilizând tehnici şi 

modalităţi de lucru diverse: modelaj, pictură, desen, colaj, aplicaţie, iar la centrul „Joc de rol” au 

preparat, împreună cu un părinte, diverse salate si au servit copiii de la celelalte grupe. 

Pentru consolidarea cunoştinţelor am învăţat împreună poezia: „Sănătate de la toate” de 

Ana Ciobanu: 

De la mere- 

Iau putere 

De la cele  

Căpşunele 
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Se fac dulci 

Buzele mele 

De la miezul 

De harbuz- 

Iau avânt 

Şi cresc în sus, 

C-un zemos- 

Mă fac frumos, 

Ei,dar, poama, 

Îmi dau seama- 

Ea e dulce 

Cum e mama! 

Mâncăm fructe 

Şi legume- 

Nu-i nimic mai bun 

Pe lume! 

O ştiu bine 

O ştiu bine 

Că au multe vitamine, 

Vitaminele măi frate, 

Ne dau multă  

Sănătate! 

În urma rezultatelor obţinute în cadrul evaluărilor desfăşurate la finalul activităilor, am dedus că 

această temă a suscitat interesul copiiilor, nu a depăşit nivelul lor de înţelegere şi le-a trezit curiozitatea de 

a explora,cerceta, analiza, compara,generaliza folosind  analizatorii: vizual, auditiv, tactil- kinestezic, 

olfactiv, gustativ.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

• *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi 

adăugită, Editura V/I Integral, Bucureşti, 2005. 

• *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar , 2008; 

• Vladu, Victoria, Ţăpurin, Adriana, Pârcălabu, Rodica, Bican, Marinela: Sănătatea, un drept 

pentru care se luptă, îndrumător metodic pentru cadrele didactice, carte de colorat pentru copii, 

ghid pentru părinţi, Editura Comenius, 2003. 
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PARTENERIAT EDUCA ŢIONAL 

“SĂ CREŞTEM MARI ŞI SĂNĂTOŞI!” 

 

Prof. Grigore Maria  

Grădini ţa P.P. Nr.13 Târgovişte  

Judeţul Dâmboviţa 

 

 ARGUMENT 

 „Sănătatea este cea mai de preţ avuţie!” Deprinderea preşcolarilor cu cele mai 

elementare reguli de igienă contribuie la dezvoltarea sănătoasă, armonioasă a  acestora. 

Parteneriatul „Să creştem mari şi sănătoşi!” e conceput ca o modalitate de colaborare 

între educatoare, preşcolari şi personalul farmaciei Belladonna, în vederea realizării unor 

activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare comune.   

PARTENERI 

o Grădiniţa P.P. Nr. 13 Târgovişte 

o Farmacia Belladonna Târgovişte 

GRUPURI ŢINTĂ: 

  1. Grupa mijlocie “A 

2. Farmacia Belladonna   

DURATA : 2 anişcolari 

MOTIVA ŢIA OPORTUNIT ĂŢII 

•  Intrarea într-un grup mai mare, cu mulți copii, este un moment de expunere la 

posibile afecțiuni specifice varstei:  răceli, gripe, rubeolă, pojar, oreion etc. De aceea, este 

absolut necesar ca toţi copiii să fie educaţi în vederea respectării anumitor reguli de igienă şi de 

creştere într-un mediu sănătos. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Educarea copiilor  în privința sănătății pornind de la aspecte simple precum igiena 

mâinilor și cea dentară și ajungând până la prevenirea unor probleme oftalmologice. Cei mici 

trebuie să înțeleagă importanța igienei și să crească într-un mediu cât mai sănătos pentru 

dezvoltarea lor. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Informarea copiilor despre unele produse necesare creșterii și îngrijirii lor;  

• Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur; 

• Formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; 
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BENEFICIARI: 

• Grupurile ţintă 1 si 2; 

• Cadrele didactice; 

• Părinţii; 

PRECIZARI TEHNICO-METODICE 

• activitatea se va desfăşura atât în sala de grupă, cât şi în Farmacia Belladonna; 

• copiii vor fi familiarizati cu noţiuni caracteristice lumii farmaceutice: 

medicamente, tratamente, retete, vitamine, sirop,pliante; 

• activităţile vor fi accesibile, iar subiectele legate de universul copiilor, permiţând 

valorificarea acestora sub aspect moral, estetic, afectiv; 

• se va crea o ambianţă destinsă, plăcută, stimulându-se spiritul de echipă şi 

colaborarea; 

MODALIT ĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

• observarea sistematică a comportamentului copiilor; 

• participarea la activităţi, la discuţii şi capacitatea de a asculta; 

• produsele activităţii;  

• fotografii; 

• pliante; 

• portofoliul proiectului.  

DISEMINARE ŞI FINALIZARE 

• postere; 

• afişe; 

• experienţa şi rezultatele proiectului 

vor fi aduse la cunoştinţa întregii instituţii 

(grădiniţa, farmaciei, alte instituţii similare). 

 BIBLIOGRAFIE  

� Revista Învăţământul Preşcolar 

� Cărţi şi reviste de specialitate 

� Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar; 

� Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii;  

� SurseTIC: didactic.ro, educatoarea.ro, copilul.ro etc 

EXEMPLE DE ACTIVIT ĂȚI: 

� “Salata de fructe”, activitate practică 
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Enumerarea beneficiilor pe care le adduce consumul de fructe proaspete prin intermediul 

unei activități gospodărești de pregătire a unei salate de fructe. Activitatea s-a desfășurat în sala 

de grupă. 

� “Cât am mai crescut ?” 

Activitate pe centre: 

Joc de rol: “Sănătatea din farmacie” 

Art ă: Siropuri și medicamente, desen 

Manipulative: Cât am crescut, măsurare cu 

centimetrul 

Alfabetizare: Pro și contra ciocolatei, chip-urile 

vorbitoare 

Stiinţă: Piramida alimentaţiei sănătoase 

Denumirea activităţii: „Pro şi contra ciocolatei” 

Scopul: educarea copiilor în privinţa sănătăţii şi formarea  unor deprinderi de viaţă 

sănătoasă, adecvate vârstei preşcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� “Farmacia celor mici !” 

Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor (desene, picturi, colaje) în farmacia Belladonna 

� “Cum se fabrica unele creme si medicamente ?” 

- Vizită la farmacie pentru prepararea de către farmacişti a unor creme şi 

medicamente/siropuri. 
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PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRAT Ă 

”Jurnalul Zânei Toamna” 

Prof. Stoica Ionela Loredana 

Grădini ţa P. N. Nr.5 Găeşti 

 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUAL Ă: „ Când, cum şi de ce se întâmplă? „ 

TEMA PROIECTULUI : „ Cufărul 

Toamnei”  

SUBTEMA:  „ De la toamna adunate!” 

TEMA ACTIVIT ĂŢII : ”Jurnalul Zânei 

Toamna” 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate 

integrată 

TIPUL  ACTIVIT ĂŢII: mixtă( transmitere şi 

consolidare de cunoștințe, priceperi și 

deprinderi. 

COMPONENŢA ACTIVIT ĂŢII  

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă: „Pe urmele toamnei!”   

Tranziţii: Joc muzical – „ Bat din palme”; „Vine ploaia”   

2. JOCURI ŞI ACTIVIT ĂŢI DIDACTICE ALESE  (etapa I) 

-  Știin ță:  

� “În grădina toamnei”- amprentare cu palma și 

degetele în nisip colorat şi seminţe – activitate la 

masa luminoasă pentru evidenţierea efectelor 

luminii şi a contrastelor. 

-  Nisip şi apă:   

� “Farmecul toamnei”- să creeze un tablou de 

toamnă – alei din pietre,     copăcei, frunze uscate, 

flori parfumate, ghinde şi nuci, furnici hărnicuţe, arici zglobii. 

- Joc de rol: 

� “De-a vâzătorii/De-a cumpărătorii”- interpretare de roluri din viaţa cotidiană  

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE : 

1. Domeniul Limbă și Comunicare: „Săculeţul fermecat”- joc didactic  
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Sarcina didactică: formularea corectă a propoziţiilor din punct de vedere gramatical. 

Regula jocului: : fiecare preşcolar: 

• va extrage din săculeţul fermecat câte un jeton; 

• va identifica fructul/ leguma/ floarea/ 

aspectul de toamnă/ obiectul vestimentar de toamnă; 

• va forma propoziţii despre caracteristicile 

acestora, corecte din punct de vedere gramatical; 

• va aşeza fructul/ leguma/ floarea/ aspectul 

caracteristic/ obiectul vestimentar la locul potrivit 

pe planşă; 

• va fi aplaudat şi recompensat. 

Desfăşurarea jocului propriu-zis:  fiecare 

preşcolar va extrage din săculeţul fermecat câte un jeton, va identifica fructul/ leguma/ floarea/ 

aspectul de toamnă/ obiectul vestimentar de toamnă, va forma propoziţii despre caracteristicile 

acestora, corecte din punct de vedere gramatical, va aşeza fructul/ leguma/ floarea/ aspectul 

caracteristic/ obiectul vestimentar la locul potrivit pe planşă, după care va fi aplaudat şi 

recompensat. 

Complicarea jocului: se va realiza prin tehnica Blazonului. 

Elemente de joc: săculeţul fermecat, jetoane, Blazonul, întrecere, aplauze, recompense. 

SCOPUL ACTIVIT ĂŢII : 

� Dezvoltarea exprimării, a expresivităţii şi creativităţii limbajului oral; 

�  Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; 

� Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a stabili şi menţine interacţiuni cu alţi copii prin 

jocuri, mijloace artistice şi activităţi practice. 

OBIECTIVE OPERA ȚIONALE -  la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1- Să denumească corect obiectul scos din săculeţ, precum şi caracteristici ale acestuia, 

formulând propoziţii simple/dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical; 

O2- Să manifeste spirit cooperant în realizarea Blazonului; 

O3-Să utilizeze diferite tehnici (asamblare, rupere, lipire) în vederea realizării unei lucrări 

colective, folosind materiale din natură; 

O4- Să utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metodeși procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, exerciţiul, tehnica Blazonului, 

Turul galeriei, Amestecă-Îngheaţă-Formează Perechi. 
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Material didactic : Calendarul naturii, calendarul prezenţei, Zâna toamna, jetoane, sacul 

fermecat, hârtie creponată, aracet, gândăcei (mulaje), flori, materiale din natură (pietricele, 

diverse semințe, crenguţe uscate, frunze uscate), siluete, cartoane, flipchat, case de marcat, 

fructe, legume, masa luminoasă, piatră colorată, diverse seminţe, Blazonul, șervețele umede/ 

uscate, masă luminoasă, frunze, cd, Dvd, recompense. 

Formă de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi. 

Durata: o zi 

 

Bibliografie: 

• MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Didactica Publishing 

House,  2009;  

• Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., - „Metode interactive de grup”, Editura 

Arves, Bucureşti, 2006; 

• Conferinţa Educatoarelor/ 2013 (propunere structură proiect didactic) - material 

diseminat de către inspector învăţământul preşcolar: Victoria Tomescu; 

• Jocuri pentru preşcolari, Aramis – 1988, Bucureşti; 

• Revista Învăţământul Preşcolar - Nr.3-4/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării, anul 2009. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

“Inimioare, inimioare, noi v ă dăruim!” 

Prof. Mănăilă Gabriela 

Grădini ța  P.N. Drăgăești-Ungureni 

Județul Dâmbovita 

GRUPA: mare 

EDUCATOARE:  Mănăilă  Elena Gabriela 

TEMA ANUAL Ă DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

SUBTEMA: “De ziua mamei” 

TEMA ACTIVIT ĂȚII: “Inimioare, inimioare, noi vă dăruim!” 

FORMA DE REALIZARE:  activitate integrată (ALA I, ADE, ALAII) 

TIPUL ACTIVIT ĂŢII:  mixtă  

FORMA DE ORGANIZARE : frontal, pe grupe, individual 

COMPONENȚA  ACTIVIT ĂŢII 

ACTIVIT ĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONAL Ă:  

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii, “De ce o iubesc pe mămica 

mea?” 

Rutine:   ”Sunt de serviciu!” (deprinderea de a întâlni anumite sarcini de organizare a mediului 

educațional) 

Tranziţii : jocul muzical “Bat din palme!” 

                Versuri:  “Batem palmele ușor!”  

                                “Pe la centre ne mutăm,/ Multe, multe să-nvățăm!” 

JOCURI ȘI ACTIVIT ĂȚI DIDACTICE ALESE (etapa I): 

Joc de masă: “Inimioare” – puzzle 

Construcții :  “Casa familiei mele” – cu materiale la alegere 

JOCURI ȘI ACTIVIT ĂȚI DIDACTICE ALESE (etapa III): 

“Rece, cald, frige” – joc de mișcare 

ACTIVIT ĂȚI  PE DOMENII EXPEREN ȚIALE: 

DOMENIUL  LIMB Ă ȘI COMUNICARE: Educarea limbajului: “Inimioare, inimioare!” de Sarina 

Cassvan – povestea educatoarei 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activitate practic ă “Inimioare pentru mama” - felicitare 

(tehnica de lucru: lipire, îmbinare). 

SCOPUL ACTIVIT ĂȚII: 

• Dezvoltarea capacității copilului de a asculta cu atenție o poveste, de a reproduce conținutul 

poveștii și de a se exprima corect în propoziții;  
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• Consolidarea deprinderii de a îmbina creator prin tehnici diferite (lipire, îmbinare) pentru 

realizarea lucrării. 

OBIECTIVE OPERA ŢIONALE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:  

 - Să precizeze titlul povestirii; 

- Să redea conţinutul povestirii în ordinea cronologică a evenimentelor; 

- Să se exprime corect în propoziții simple și dezvoltate; 

- Să lipească și să îmbine corect materialele puse la dispoziție; 

- Să aprecieze lucrarea proprie si pe ale colegilor; 

-Să construiască prin aliniere, suprapunere, îmbinare cu ajutorul cuburilor “Casa familiei mele”. 

-Să îmbine corect piesele de puzzle pentru a reface imaginea;  

- Să respecte regulile de joc. 

STRATEGII DIDACTICE  

Metode si procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, demonstrația, 

metoda: “Turul Galeriei”, jocul. 

Material didactic: carte de povești, imagini reprezentând scene din poveste, lipici,paiete, hartie 

colorată, cuburi  din plastic, puzzle, recompense. 

Durata: o zi 

Bibliografie: 

1. “Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)”, Ministerul Educației, Cercetării și 

Tineretului, 2008; 

2. Laurentia Culea, Angela Sesevici-Activitatea integrate in gradinita- “Ghid pentru cadre 

didactice”, Editura Didactica Publishing House 2008; 

3. Florica Mitu, Ștefania Antonovici, “Metodica activităților de educare a limbajului în 

învățământul preșcolar”, Editura Humanitas, București, 200 

 

 

DESFĂȘURAREA  ACTIVIT ĂȚII   

 

Evenimentul 

Didactic 

CONTINUTUL ȘTIIN ȚIFIC  STRATEGII 

DIDACTICE  

 

1.Moment 

organizatoric 

 

Copiii vor fi introduşi în sala de grupă, unde vor participa la 

întâlnirea de dimineaţă, marcată prin:  

- Salutul; 

- Prezenţa; 

 

 

Conversaţia 
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- Stabilirea coordonatelor temporale    (anotimp, 

an, lună, ziua săptămânii); 

- Completarea calendarului naturii. 

 

2. Captare 

atenției 

Captare atenției se va face cu ajutorul unui coșuleț plin cu 

inimioare de turtă dulce, pe care îl vor găsi împreună în sala 

de grupă.      

Conversaţia 

 

 

3 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se anunţă tema şi scopul activităţii, în termeni accesibili 

copiilor. 

La centrul Bibliotecă  vor asculta Povestea- “Inimioare, 

inimioare!” de Sarina Cassvan. 

La centrul ARTĂ vor realiza “Inimiare pentru mama”. La 

centrul CONSTRUCȚII  vor construi din cuburi de plastic  

“Casa familiei mele”. La centrul JOC DE MASĂ vor realiza 

un puzzle “Inimioare”. 

 

 

 

Conversatia 

Explicatia  

 

4. Prezentarea 

optimă a 

conținutului 

Dirijarea 

învățării 

(ADE I)  Educarea limbajului de astăzi se va desfășura într-o 

manieră frontală. 

I.  Anunțarea titlului poveștii: 

“Astăzi copii, veți asculta o poveste un băiețel a cărei mamă 

este bolnavă”, “Inimioare, inimioare!” de Sarina Cassvan. 

II.  Expunerea poveștii de către educatoare: 

Educatoarea va reda cât mai expresiv conţinutul poveştii. 

Vocea şi tonul trebuie să fie potrivite cu importanţa faptelor. 

Momentele principale ale povestirii sunt: 

1. Un băiețel al cărei mamă este bolnavă “de inimă rea”, 

vrea sa-i cumpere acesteia o inimioară de turtă dulce. 

Voia ca inimioara de turtă dulce să o înlocuiască pe cea 

bolnavă. 

2. Vânzătorul aflând pentru cine vrea s-o cumpere, i-o oferă 

fără să primească niciun ban. 

3. Copilul fericit aleargă la mama sa cu turta dulce, 

spunându-i sa-și arunce “inima rea” că i-a adus alta din 

turtă dulce. 

4. Mămica lui cu lacrimi în ochi i-a explicat că inimile 

oamenilor nu se pot schimba, dar i-a promis că dacă va 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 
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mânca el turta dulce, se va însănătoși. 

5. De atunci, mama băiețelului începu să se simtă din ce în 

ce mai bine. 

6. După vindecarea mamei, băiețelul s-a reîntors să-i 

mulțumească vânzătorului de turtă dulce, alături de mama 

lui, de care era tare mândru că era tânără, frumoasă și 

sănătoasă. 

Explicația cuvintelor necunoscute se va face pe parcursul 

poveștii . Ex:car,ghereta,lulea,isprava,negustor. 

III.  Fixarea poveștii 

Fixarea conținutului se va face prin prezentarea imaginilor 

din poveste prin intermediul întrebărilor:  

1. De ce se numește așa povestea? 

2. Puntru cine a cumpărat băiețelul inimioara de turtă 

dulce? 

3. De ce se îmbolnăvise mama băiețelului? 

4. Ce a ajutat-o să se facă bine? 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia  

Explicatia 

 

Exercitul  

 

5. Obținerea 

performanței   

Copiii pornesc în descoperirea materialelor pregătite în 

sectoare printr-o tranziție “Pe la centre ne mutăm,/ Multe, 

multe să-nvățăm!” 

Copiii intuiesc materialele de la fiecare sector, ascultă 

cerințele educatoarei și sarcinile pentru fiecare dintre 

sectoare. 

Arta: DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activitate 

practică “Inimioare pentru mama” – felicitare 

Introducerea copiilor în activitate:  

Se vor reactualiza cunoștințe cu privire la operațiile simple 

de lucru ce au fost desfășurate anterior (lipire, îmbinare). 

Intuirea materialelor 

Copiii observă materialele și le denumesc precizând modul 

de folosire a acestora. 

Executarea lucrării de către copii: 

Copiii execută mișcări pentru încălzirea musculaturii fine, 

mici împreună cu educatoarea. 

Conversaţia 

 

 

 

Explicatia  

 

Exercițiul 

 

 

 



25 

 

În timpul lucrului, educatoarea dă indicații individuale 

referitoare la lipirea elementelor componente felicitării dorite. 

Încheierea activității: 

Copiii finalizează lucrarea  “Inimiare pentru mama”. 

Construcții: 

La acest centru, copiii vor construi “Casa familiei mele”, din 

cuburi de plastic, prin alăturare, suprapunere, îmbinare. 

Joc de masă: 

La acest centru copiii vor îmbina corect piesele de puzzle 

pentru a reface imaginea. 

6. Evaluarea 

activității 

După  terminarea  lucrului , la centre se va face evaluarea 

modului de îndeplinire a sarcinilor. Ei apreciază activitatea 

proprie şi pe cea a colegilor.   

    Turul 

galeriilor 

8. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Jocuri și activități didactice alese (etapa III): 

Joc de mișcare “Rece, cald, frige”  

Un copil este legat la ochi cu o eșarfă. Copiii stau la locurile 

lor în timp ce unul dintre ei ascunde o jucărie. La comanda 

cadrului didactic, copilul legat la ochi, își desface eșarfa și 

pornește în căutarea jucăriei ascunse. Când se apropie de 

jucărie, propunătorul împreună cu grupa spun: “cald”, când e 

foarte aproape strigă “frige”, iar dacă se depărtează îl previn 

prin cuvântul  “rece”. Jocul se desfășoară prin îndrumarea 

copilului cu ajutorul acestor trei cuvinte, până găsește 

jucăria. Jocul se reia prin schimbarea copilului care caută 

jucăria ascunsă. 

Conversaţia 

 

 

Explicatia 

 

Jocul  

9. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a întregii 

activități, implicând cât mai mulți copii. La final copiii vor 

primi surprize dulci. 

Conversaţia 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA ŢIONAL CU CRUCEA RO ȘIE, FILIALA 
DÂMBOVI ȚA 

„ÎMPREUN Ă PENTRU VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE ” 
 

Prof. Milea Ramona Elena 
Prof. Pîrvan Micu Ioana  

Grădini ța P.P.Nr.13 Târgoviște  
Dâmbovița 

    
ARGUMENT : 

        Născută din grija de a ajuta fără nici o discriminare răniţii de pe toate câmpurile de 

luptă, Crucea Roşie se angajează să   prevină şi să aline suferinţele oamenilor, să protejeze 

viaţa şi să respecte persoana umană.  În lumea modernă este important să se perpetueze 

principiile fundamentale ale Crucii Roşii, iar oamenii să dea dovadă de curaj, umanitate şi 

spirit de întrajutorare. 

SCOPUL PROIECTULUI:  

       Formarea iniţiativei şi a unei atitudini conştiente faţă de problemele sănătăţii, ajutând la 

formarea unei generaţii de tineri sănătoşi. 

OBIECTIVE: 

1. Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă  în 

grădiniță şi societate; 

2. Cunoaşterea de către preșcolari a activităţii şi importanţei Crucii Roşii  Române;     

3. Conştientizarea comportamentul igienic prin: igiena corporală, a hainelor, a 

încălţămintei, formarea deprinderilor corespunzătoare vârstei  

4. Organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale; 

RESURSE IMPLICATE 

1.RESURSE UMANE:  

Directorul Filialei de Crucea Roşie Dâmbovița 

Formatori ai Crucii Roşii 

Directorul Grădiniței P.P. Nr. 13 Târgoviște 

Cadre didactice 

Preșcolari 

2.RESURSE MATERIALE: 

Logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de cele două părţi. De 

asemenea se pot atrage resurse materiale externe în condiţii legale. 
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Activit ăţi propuse: 2017-2018 

Perioada  

Obiective operaţionale 

Denumirea 

activităţii 

Resurse 

umane materiale 

Noiembrie - să observe elementele care 

compun o trusă de prim 

ajutor; 

- săexerseze paşii necesari 

acordării primului ajutor în 

caz de leşin; 

- să demonstreze că au 

înţeles modalitatea în care se 

manipulează corect un 

plasture; 

- să acţioneze cu grijă atunci 

când sunt nevoiţi să acorde 

primul ajutor. 

„Lumea mea 

depinde de 

noi”, primul 

ajutor în caz de 

leşin 

Preşcolari 

Voluntar 

Crucea Roşie 

Educatoarele 

- manechin 

pentru 

acordarea 

primului 

ajutor,  

- pansament 

- plasturi 

- trusa de 

prim ajutor 

Decembrie - să interpreteze colinde în 

grup şi individual; 

- să recite clar, expresiv şi cu 

intonaţie; 

- să-şi dezvolte dragostea 

pentru frumos, pentru 

tradi ţiile legate de 

sărbătoarea Crăciunului. 

„În jurul 

bradului!”,  

- Program de 

colinde 

- Venirea lui 

Moș Crăciun 

Preșcolari 

Cadre 

didactice 

 

- brăduţ 

împodobit; 

- cadouri 

Martie - să observe modalitatea 

corectă de tratare a unei răni 

uşoare; 

- să exerseze împreună cu un 

voluntar modalitatea de 

curăţare şi pansare a unei 

răni; 

- să folosească în mod 

corespunzător atelele, după 

„Mâinile tale 

pot salva o 

viaţă”, primul 

ajutor in caz de 

răni 

uşoare/luxaţii 

ale membrelor 

Preşcolari 

Voluntar 

Crucea Roşie 

Educatoarele  

- pansamente; 

- plasturi; 

- atele; 

- soluţii 

dezinfectante; 

-planşe 
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modelul prezentat de 

voluntar; 

- să demonstreze că au 

înţeles necesitatea acordării 

primului ajutor în diverse 

situaţii. 

Iunie  „Împreună în 

natură”, 

excursie 

tematică 

Preșcolari 

Cadre 

didactice 

Voluntar 

Crucea Roşie 

- tobogane; 

- leagăne; 

- maşinuţe  

 

BIBLIOGRAFIE: 

*** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Împreună pentru copii: grădiniţa şi 

comunitatea. Modul general pentru personalul grădiniţei, Bucureşti, (2008) 

*** M.E.C., Revista Învăţământului preşcolar, Institutul de Ştiinţe ale educaţiei, 2/2007. 

MIRON, I., Instrucţie şi educaţie, Editura Copyright , Bucureşti, 2003, pagina 68 

http://www.didactic.ro/ 

 

 

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE 
HEMORAGIE NAZALĂ 
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PROIECT TEMATIC 

„Arome şi terapie în ceşcuţa cu ceai” 

 

Prof. Radu Zoica 

Grădini ţa P.N. Nr.3 Găeşti 

Judeţul Dâmboviţa 

 

ARGUMENT: 

La noi, la români, încă mai persistă ideea că ceaiul e o băutură pentru oamenii bolnavi şi 

asta pentru că, în caz de boală sau o indispoziţie, primul leac e o cană de ceai. Puţini ştiu însă că 

ceaiul energizează, tonifică, detoxifică organismul, vindecă şi lini şteşte, calmează şi te ajută să 

dormi bine, răcoreşte şi, la nevoie, chiar te hrăneşte. 

Copilul trebuie obişnuit de mic să bea ceai şi nu numai când este bolnav, pentru că şi el va 

creşte cu aceeaşi idee, că ceaiul se bea numai la boală. Obiceiurile bune se învaţă de acasă, de la 

părinţi, şi vor fi respectate toată viaţa. O cană de ceai de fructe de pădure sau de flori de tei, de 

exemplu, este minunată într-o zi rece, când vii de afară, înfrigurat şi poate obosit sau seara, cu o 

felie de pâine prăjită, unsă cu unt. 

Părinţilor le este mult mai comod să cumpere băuturi răcoritoare dulci fără să se gândească 

la răul pe care-l produc acestea în organismul micuţului lor. Ceaiul se prepară foarte simplu în 

casă şi se bea atunci, proaspăt, imediat după preparare.  

În orice sezon (rece sau cald) este mai mult decât indicat să ne bucurăm la maximum de 

beneficiile şi savoarea ceaiurilor. Avem atâtea opţiuni pline de beneficii şi atâtea momente 

frumoase de petrecut cu cei dragi în compania unei ceşti de ceai.  

Trebuie înţeles că servitul ceaiului este un mod de socializare, iar băutura propriu-zisă: 

"ceaiul, un deliciu şi un leac". 

Loc de desfăşurare:   Grădinița; Natură; Plafar; Farmacie. 

Resurse umane: 15 copii (5-6 ani), educatoare, bunic, părinţi, profesor de biologie, medic 

pediatru. 

Resurse Materiale: planşe, cărţi, reviste, atlas botanic, plante medicinale în ghivece, plante 

medicinale uscate, jetoane cu plante medicinale,  hârtie glasată şi hârtie creponată, forfecuţă; 

creioane colorate, acuarele şi pensulă; plastilină şi planşete; truse pentru recoltarea plantelor 

medicinale,  serviciu de ceai, jucării etc. 

Resurse De timp: o săptămână 



30 

 

Metode: brainstormingul,  povestirea,  demonstraţia, observarea spontană şi dirijată, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul,  învăţarea prin descoperire, experimentul. 

Obiective de referinţă vizate: 

Domeniul Limbă şi Comunicare: 

• să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze la acestea; 

• să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 

• să asculte cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles. 

Domeniul Ştiinţă: 

• să comunice impresii, pe baza observărilor efectuate; 

• să aplice reguli norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi 

naturii; 

• să efectueze operaţii cu grupe de obiecte, realizând serieri pe baza unor criterii date; 

• să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze figuri geometrice în jocuri. 

Domeniul Om şi Societate: 

• să aprecieze în situaţii complicate unele comportamente şi atitudini în raport cu norme 

prestabilite şi cunoscute; 

• să dobândească comportamente şi atitudini igenice faţă de propria persoană şi faţă de alte 

fiin ţe şi obiecte; 

• să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti. 

Domeniul Estetic şi Creativ: 

• să compună în mod original spaţiul plastic; 

• să cunoască şi să diferenţieze material şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice 

reguli de utilizare a acestora; 

• să asculte, să recunoască şi să intoneze creaţii muzicale corespunzătoare vârstei copilului 

preşcolar. 

Domeniul Psiho-motric: 

• să execute deprinderi însuşite în contexte diferite; 

• să perceapă comportamentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare). 

INVENTAR DE PROBLEME: 
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Ce ştim? 

Sănătatea este foarte importantă pentru om. 

Plantele medicinale se folosesc la prepararea 

medicamentelor şi ceaiurilor. 

Ceaiul este la cutie şi se cumpără de la 

farmacie. 

Mama le prepară ceai atunci când sunt 

bolnavi. 

Uneori, dimineaţa bunica le prepară ceai din 

plante culese de ea. 

Cunosc unele plante medicinale: muşeţelul, 

mentă, teiul, sunătoarea. 

 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? 

Ce plante medicinale cresc în localitatea 

noastră? 

Cum deosebim plantele medicinale de 

celelalte? 

Când se culeg plantele medicinale? 

Ce culegem de la plantele medicinale? 

Cum se păstrează plantele medicinale? 

Ce plante medicinale se folosesc pentru 

tratarea unor boli ca: răceala, durerea de 

stomac, durerile de gât, lipsa de vitamine, 

diareea etc.? 

Cum se prepară ceaiul, alifia şi tinctura? 

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispozi ţia copiilor pe 

parcursul întregului proiect tematic: 

Colţul casei (Joc de rol) 

-costume pentru dramatizare  

 -accesorii pentru jocuri de rol 

-ceainic, ceaiuri cu diferite 

arome, ceşcuţe pentru ceai 

Art ă 

-coli A4 

-creioane colorate/carioca 

- acuarela/pensulă 

-plastilină/planșete 

-autocolant 

-materiale din natură 

-plante medicinale uscate. 

Construcţii 

-leggo 

-cuburi 

-setul Mozaic 

-bețișoare 

-măsuțe şi scăunele pentru 

terasă 

-bucătăria bunicii 

Nisip şi apă 

-unelte pentru grădinărit 

(lopeţică, greblă, găletuşă etc) 

- seminţe/flori, pet-uri, pământ 

de flori. 

 

Bibliotecă 

-imagini/ jetoane cu plante 

medicinale 

-atlas botanic despre plante 

medicinale 

-carte cu poezii despre plante 

-fişe cu exerciţii grafice 

-cărţi 

-planşe 

-pliante 

-puzzle  

Știin ţe 

-fișă cu conținut matematic 

-plante medicinale uscate 

-plante medicinale în 

ghivece 

-reviste de medicină 

naturistă „Asul Verde” 

-pahare 

-pliculeţe de ceai 

- Calculator - prezentări ppt.  

pe tema abordată. 
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Centrul tematic:  

• Acest proiect va avea un element caracteristic existent pe toată durata desfășurării. Este 

vorba de un ceainic uriaș, care va descoperi în fiecare zi câte un simbol tematic pentru 

activitatea zilei respective. 

Scrisori de intenție către părin ți/ medic/ toți parteneri implicați în derularea proiectului 

Evaluarea proiectului: 

• Organizarea de expoziții cu lucrările copiilor; 

• Portofoliiile copiilor, C.D. cu poze; 

• Fișe de evaluare ; 

• Ceaiul de la ora 11 “at 11 o’clock” 

Mediatizare și diseminare: 

• Diseminare în cadrul cercului pedagogic al educatoarelor, realizarea unui filmuleț și a 

numeroase fotografii, publicarea proeictului în reviste de specialitate. 

Finalizarea proiectului: 

• Toți parteneri implicați în derularea proiectului vor primi o invitaţie personalizată pe baza 

căreia pot participa la “at 11 o’clock”(ceaiul de la ora 11). Copiii vor servi cu ceai de 

plante pe cei prezenţi şi vor prezenta rezultatele muncii lor de pe întreaga perioadă a 

proiectului.  

• De asemenea fiecare participant va primi un “săculeţ aromat” (plante şi fructe uscate) 

pentru încurajarea servirii de ceai. 

PLANIFICAREA ACTIVIT ĂŢILOR  : 

ZIUA  ACTIVIT ĂŢI DE ÎNV ĂŢARE 

LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Ce plante medicinale cunoașteti?” -vizionare 

filmuleț, recunoaștem plantele după imagini/întâlnire cu profesorul de biologie. 

ALA 1:  

Bibliotecă: „Bunica știe povești cu leacuri tămăduitoare”- utilitatea plantelor 

medicinale; 

Construcţii:  „Coșulețe pentru plantele medicinale” (materiale reciclabile); 

Joc de masă: „Caută plantele medicinale”-  sortare imagini.                               

ADE: 

DŞ - Cunoaşterea mediului: „Plantele medicinale – sursă de sănătate” - observare; 

DEC - Educaţie muzicală: 

-cântec(predare): „Neștiute daruri” 

-joc cu text și cânt (repetare): „În poiană” 
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ALA 2: Plimbare tematică: „În căutarea plantelor medicinale”- colectare plante 

medicinale;  Joc de mișcare: „Țăranul e pe câmp” 

Tranziţie: „Câte unul pe cărare”- joc muzical. 

MARŢI 

 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Cum ajung plantele medicinale de pe câmp în 

ceșcuța noastră de ceai?” 

ALA 1:  

Art ă: „Plante medicinale” (desen/pictură); 

Construcţii: „Recipiente de depozitare a plantelor medicinale”; 

Joc de rol: „ De-a gospodinele!”- punem plante medicinale la uscat. 

ADE: 

DŞ - Activitate matematică: Ex. cu material individual: „Buchețele de plante 

medicinale” (raportarea numărului la cantitate şi invers); 

DOS - Educaţie pentru sănătate: ,,Sănătatea, darul cel mai de preț” - convorbire 

ALA 2: Vizită tematică: „La plafar”- prelucrarea plantelor medicinale; Joc 

senzorial: „Recunoaște aroma!” 

Tranziţie: joc muzical: „Trenulețul plantelor medicinale” 

MIERCURI 

 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ce rol au plantele medicinale în viața 

oamenilor?” 

ALA 1:  

Ştiin ţă: Clubul curioșilor: „De ce beau ceai?”/ „Când beau ceai?”etc.- întâlnire cu 

medicul; 

Art ă: „Ceșcuța de ceai” – modelaj; 

Nisip și apă: Plantăm plante medicinale. 

ADE: 

DLC - Educarea limbajului: memorizare -  „Farmacia din zăvoi”; 

DPM - Educaţie fizică: 

- Parcurs aplicativ: 

Joc deprindere: ,,Cară coșulețul” 

Joc calitate:,,La cules de plante medicinale”- îndemânarea 

ALA 2:  Preparăm și servim un ceai! (cald/ rece),  Joc distractiv: „Cald/ rece” 

Tranziţie: Bat din palme – joc muzical. 

JOI 

 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ De unde putem lua plante medicinale în 

anotimpul rece?” 

ALA 1:  
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Bibliotecă: „Joc exercițiu”- pronunție clară/repetarea poeziei: „Farmacia din 

zăvoi”;  

Construcţii: „Plafarul/ Farmacia”; 

Joc de rol: „De-a farmacistele!” 

ADE: 

DŞ - Activitate matematică: „A șază-mă în lădiță...”(Forme geometrice) - joc 

didactic; 

DEC - Educaţie artistico-plastică: desen şi desen decorativ în cariocă: 

Tema plastică: Punctul, linia şi forma elaborată 

Subiect plastic(aplicativ): ,,Cănița pentru ceai” 

ALA 2: Vizită la farmacie. Joc distractiv: Coșulețul rupt”  

Tranziţie: „După mine-n pas vioi”- joc recitativ ritmic.   

VINERI 

 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De ce să bem ceaiul în compania familiei/ 

prietenilor?” 

ALA 1:  

Ştiin ţă: Labirint:„Ajut ă-l pe X să pună ceaiul în ceșcuță!”  

Cercetătorul zilei: „Studiem plante medicinale”/ „Cutii de ceai” 

Joc de masă: Puzzle: „Plante medicinale în bucăţele” 

Nisip si apă: Straturi pentru plantele medicinale 

ADE: 

DOS - Activitate practică: 

-confecție: ,,Cănița pentru ceai” (colorare, decupare, lipire) 

DLC - Educarea limbajului: 

joc didactic:,,Spune cum este…”(adjectivul) 

ALA 2: Evaluarea proiectului. 

Expoziţie: „Arome şi terapie în ceşcuţa cu ceai”– prezentarea lucrărilor; 

Servim ceaiul în familie – „ at 11 o’clock” (ceaiul de la ora 11)  

Realizarea unei mape cu ajutorul părinţilor, specialiştilor care să cuprindă 

fotografii, postere, scurte povestiri, lucrări, reviste care au ca temă beneficiile 

plantelor medicinale. 

        Tranziţie: ,,Dacă vrei să crești voinic…”- joc recitativ ritmic.   

Scrisori de mulțumire către părin ți/ medic/ toți parteneri implicați în derularea proiectului 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Maria, Treben - „Plante medicinale din grădina Domnului”, Editura Hungalibri, Miercurea-

Ciuc, 2008; 

2. Taiban Maria, Manasia V. – „Metodica cunoaşterii mediului înconjurător şi vorbirii în 

grădiniţa de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975; 

3. Viorica, Preda – „Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă” , Editura Compania, Bucureşti, 2000; 

4. Pro Ecologia Mileniului III – Revistă de educaţie ecologică, Editura Reprograph, Craiova, 

2006; 

5. ***  Curriculum pentru Învățământul Preșcolar, (2009), 3-6/7 ani, M.E.C.T.; 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE OP ȚIONAL Ă 

,,MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” 

 

Prof. Mih ăloiu Maria Magdalena 

                                                                                   Ed.  Nițoi Andreea-Beatrice 

Grădini ța P.P. Nr.14 Târgoviște 

 

Motto 

,,Un proverb așa ne spune: 

Sunt mai multe boli în lume 

Dar numai o Sănătate, 

Ce-i mai bună decât toate... 

 

Alt proverb ne-nvață-așa: 

Dacă bine te păzești, 

Treci primejdia cea rea, 

Nu te mai îmbolnăvești...” 

 

ARGUMENT: 

           Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente 

ale modului de viaţă cotidian. Deprinderile  igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţă în 

acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independentă. Lipsa 
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deprinderilor igienice creează dificultăţi in respectarea regimului din grădiniţă, îngreunează 

activitatea educatoarei. 

 Modul de abordare a acestor activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să 

înţeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat. 

Astfel  format şi educat, copilul poate deveni un factor educativ atât pentru el cât şi 

pentru grupul din care face parte-familie, colegi, prieteni. 

Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în 

majoritatea ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii 

dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare. 

Astfel opţionalul ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”, prin abordare şi strategia de 

derulare, este astfel proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este 

ancorat în realitatea şi nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu 

prioritate perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii 

să-şi formeze un stil de viaţă sănătos. 

Abordarea domeniilor din cadrul opţionalului de educaţie pentru sănătate (noţiuni de 

anatomie şi fiziologie, noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea mediului, sănătatea 

alimentaţiei, sănătatea mintală, prevenirea consumului de substanţe toxice, accidentelor, 

abuzurilor, violenţei, etc.) se realizează sistemic şi respectă principii şi metodologia specifică, 

novatoare. 

Tratarea din punct de vedere sistemic a opţionalului, care este centrat pe copil, facilitează 

posibilitatea cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii copiilor, 

identificându-se în acelaşi timp noi modalităţi de eficientizare a scopului propus prin acest 

opţional.  

A învăţa copilul de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 

formării comportamentului igienic. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că 

este bine pentru copii să înţeleagă de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un 

mod de viaţă echilibrat. 

În desfăşurarea acestei activităţi cu preşcolarii, aceştia îşi vor forma deprinderi ca: 

 - deprinderea de a se spăla corect pe mâini, pe faţă, pe dinţi; 

 - deprinderea de a se pieptăna; 

 - deprinderea de a folosi şerveţelul; 

 - deprinderea de a utiliza corect prosopul şi de a-l aşeza la locul lui; 

 - deprinderea de a folosi corect tacâmurile; 

 - deprinderea de a se încălţa şi descălţa; 
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 - deprinderea de a se îmbrăca şi dezbrăca; 

 - deprinderea de a respecta programul zilnic; 

 - deprinderea de a executa corect exerciţiile fizice şi jocurile de mişcare; 

 - deprinderea de a întreţine obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucăriile; 

 - deprinderea de a spăla fructele şi legumele înainte de a le consuma. 

Deprinderile repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai execută sub 

îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe. 

 

SCOPUL OPTIONALULUI: 

- Formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienice necesare dezvoltării armonioase a 

organismului, menţinerii şi promovării sănătăţii acestuia (deprinderea de igienă individuală şi 

colectivă, deprinderea de igienă dentară, de igienă a alimentaţiei, de igienă a muncii); 

OBIECTIVE CADRU:  

Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 

individuală şi cea colectivă; 

Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate; 

 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii. 

 Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale şi a unor norme de 

comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea colectivă. 

 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în 

vederea menţinerii sănătăţii. 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte. 

 

OBIECTIVE DE REFERIN ȚĂ: 

- Să cunoască schema corporală umană: părţile principale ale organismului uman şi rolul 

organelor de simţ. 

- Să identifice reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie iniţiativă 

a obiectelor sanitare personale. 

- Să cunoască necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera. 

- Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele nerespectării 

acestora. 

- Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi sănătăţii propriului 

organism. 

- Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală. 
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- Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală. 

- Să respecte reguli de igienă dentară. 

- Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele dăunătoare. 

- Să sesizeze că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna. 

- Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. 

 

ACTIVIT ĂȚI DE ÎNV ĂȚARE: 

1. Corpul uman –părţile componente 

 - organele de simţ 

 - sănătos – bolnav 

2. Igiena personală –igiena cavităţii bucale 

 - igiena mâinilor şi a unghiilor 

 - igiena părului 

 - igiena corpului 

 - igiena îmbrăcămintei şi încălţămintei 

3. Despre alimentaţie 

4. Plantele medicinale 

5. Muncă, odihnă, mişcare 

6. Sănătatea mediului  

 - curăţenia camerei / a sălii de grupă 

 - curăţenia locului de joacă 

- exerciţii joc de descoperire a părţilor componente ale corpului uman; 

- exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini; 

- descrierea unor comportamente sănătoase; 

- enumerarea unor modalităţi de transmitere o bolilor; 

- exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei prin stimularea unor 

situaţii; 

- exerciţii de recunoaştere a alimentelor sănătoase. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Grădinița P.P. Nr.14 Târgoviște 

GRUP ȚINTĂ: preșcolarii  

DURATA : un an școlar 

FORMA DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupuri / integrat; 

SREATEGII DIDACTICE: 

1.Metode și procedee: 

o Conversaţia, 
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o Observaţia,  

o Povestirea,  

o Lectură după imagini, 

o Activitate practic-gospodărească, 

o Exerciţiul, 

o Memorizarea; 

o Jocul senzorial. 

 

                                       2.Material didactic: fructe, legume, planșe AȘA DA/AȘA NU, obiecte 

igienico-sanitare, obiecte de uz personal, Cd-uri educative despre corpul uman, igiena dentară, 

etc. 

 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE: 

 

- Probe orale;                        - Autoevaluare;                                                 -Probe practice; 

- Miniproiecte;                      -Probe scrise(fișe de muncă independentă);      

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. *** Codul bunelor maniere ,,Cei şapte ani de acasă”, Ed. Coresi, Bucureşti; 

2. *** Învăţ, mă îngrijesc, sunt sănătos, Ed. Gama; 

3. Nichita, Alice, Mitroi, Mihaela,  Educaţie pentru sănătate, Ed. Aramis; 

4. Peneş, Marcela, Igiena personală, Ed. Ana, Bucureşti, 2004; 

5. Preda, Viorica,  Carte de bună purtare, Ed. Didactica; 

6. Şova, Siminica, ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” Ed. ASS. 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVIT ĂȚILOR: 

Nr 

crt. 
Obiective operaţionale Activități de învățare 

1  - să decoreze cu  desene sau 

semne grafice învăţate o batistă din 

hârtie;  

Batista mea  
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- să îndoaie hârtia corect 

2 - să înţeleagă necesitatea de a fi 

curaţi tot timpul 

Supărarea Danielei, de V. Gafiţa 

3  - să stabilească un program zilnic Când şi cum ne odihnim? 

4 - să recunoască locurile special 

amenajate pentru copii 

Să păstrăm curat locul de joacă  

5 - să înţeleagă că trebuie să menţină 

ordinea şi curăţenia în cameră, 

desfăşurând mici activităţi de 

întreţinere 

- să identifice reguli de păstrare a 

jucăriilor; 

Memorizare: ,, Ia priviţi cum fac eu 

treabă”, de E: Blanghinina  

Cum îmi păstrez jucăriile? 

6 - să dovedească interes pentru 

activităţile de mişcare; 

Facem gimnastică- de Emilia 

Căldăraru 

7 - să cunoască rolul factorilor de 

mediu şi al sportului în menţinerea 

sănătăţii; 

Jocuri de mişcare  în aer liber 

 

8 - să-şi călească organismul prin 

factorii de mediu 

Aer, soare şi mişcare, Sănătate şi 

vigoare 

9 - să arate cum poate contribui la o 

ambianţă plăcută în familie, în 

funcţie de împrejurări 

Joc de rol:  Primim musafiri de Paşti  

10 - să cunoască regulile de igienă 

bucală 

,,Sfatul periuţei de dinţi”, de M. 

Marancea 

11 - să aplice regulile de igienă bucală De-a dentistul, Cabinetul 

stomatologic 

12 - să cunoască noţiunile de sănătate, 

igienă, boală 

 Cine este sănătos?,  Cine este 

bolnav?  

13 - să înţeleagă necesitatea 

momentelor de destindere şi să le 

trăiască afectiv corespunzător 

Joc muzical: Dacă vesel se trăieşte… 

14 - să înţeleagă necesitatea 

consumării unei game variate de 

alimente 

Prietenii sănătăţii 
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15 - să înţeleagă rolul benefic al 

vitaminelor în alimentaţie 

Ce este o vitamină? 

16 - să înţeleagă efectele negative pe 

care le au microbii asupra sănătăţii 

oamenilor 

Microbii – duşmanii sănătăţii 

17 - să răspundă la întrebări pe teme 

de sănătate 

- să redea întâmplări 

Micii sanitari 

 

18 - să recite poezii 

- să prezinte un program artistic 

Prezentarea scenetei: De vorbă cu 

fructele 

 

 

CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOS? 

                                                                                    Prof. Sitaru Elena Ecaterina 

                                                                                    Prof. Voloc Jeni-Floriana 

Grădini ța P.P. Nr.14 Târgoviște 

 

Problematica lumii contemporane a generat în sfera educaţiei noi obiective care conferă 

putere educaţiei şi capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului, la 

crearea unei societăţi mai bune. 

Caracteristica fundamentală a copilăriei este dezvoltarea fiinţei umane capabile de a trăi 

independent în societate, bunele practici nu se învaţă prin sfaturi, discursuri sau observaţii, ci 

numai prin exemple. 

La vârsta preșcolară, copilul urmează exemplul, de aceea trebuie ca adulţii din preajma 

lui să fie un exemplu pozitiv în comportament pentru formarea viitorului adult. 

Această temă aduce un plus de cunoştinţe referitoare la educaţia pentru sănătate printr-o 

alimentaţie corectă, prin respectarea regulilor de igienă personală şi de grup, pentru a forma o 

conduită corectă şi responsabilă faţă de sănătatea noastră şi a celor din jur. 

Sănătatea este o problem socială, economic şi politică, dar şi o problem ce vizează 

drepturile omului. 

Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 

Activitatea noastră vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui 

copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine condiţie esenţială pentru dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copilului. 
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Cu toții învățăm acasă, la școală, de la prieteni, de pe internet, de la televizor sau din 

reviste, cum ar fi bine să trăim ca să fim sănătoși. Probabil că nu vom fi toți sportivi de 

performanță și că nu vom trăi toți 150 de ani, dar există câteva reguli/sfaturi de care este evident 

că ar fi  bine să ținem cont: 

- să fim atenți la ce/cum/cât/când mâncăm (alimentația trebuie să fie echilibrată, să consumăm 

multe fructe și legume, să nu mâncăm seara târziu, să mâncăm mai puțin și mai des…) 

- să evităm să consumăm tot ce ne este nociv (grăsimi sau zahăr în exces, tutun, alcool…) 

- să bem multă apă (suntem, în cea mai mare parte, apă. Apa ne completează și ne purifică.) 

- să facem mișcare (jogging în parc dimineața, săpatul grădinii, fotbalul cu prietenii, etc., ne 

mențin tonusul ridicat, fiind o parte importantă a unui stil de viață sănătos) 

- să avem un program de somn regulat (este important să fim atenți cum ne reface puterile pentru 

următoarea zi). 

A fi sănătos înseamnă a fi frumos, a fi bine dispus, a fi puternic. Sănătatea ta 

înfrumuseţează mediul în care trăieşti şi cel în care activezi. Dacă eşti sănătos, înseamnă că ai 

grijă de tine şi de cei din viaţa ta. 

 

Ştiaţi că ... 

 

Ø Merele ajută la sporirea capacităţii de a învăţa, 

conţin fosfor, stimulează pofta de mâncare şi 

digestia? 

 

Ø Ceaiul de mere, 

îndulcit cu miere de albine este folosit în combaterea răcelii, 

durerilor de gât şi tusei? 

 

 

 

 

Ø Caisul şi piersicul sunt aduşi la noi în ţară din China? 
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Stil de viaţă sănătos la preşcolari 

 

                                                                                                           Prof. Tacu Maria Mirela  

                                                                                                            Prof. Dinu Marinela 

Grădini ța P.P. Nr.14 Târgoviște 

 

    Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane. 

Sănătatea nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 

2000). Starea de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau 

genetici, ci şi de factorii psihologici şi sociali.   Factorii psihosociali care influenţează starea 

de sănătate şi boală sunt: comportamentele sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, 

emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile personale relaţionate cu sănătatea, normele socio-

culturale de gen.  

  Principalii factori care au impact asupra stării 

de sănătate şi boală sunt comportamentele care descriu 

stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea 

exerciţiului fizic, reducerea consumului de alcool, 

renunţarea la fumat,  adoptarea comportamentelor 

preventive (vaccinări, verificări medicale periodice, 

screeninguri), respectarea orelor de somn.  

  Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de 

către copii prin observarea şi imitarea adulţilor. De 

exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt 

comportamente care se învaţă din familie în perioada 

timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol 

definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele ulterioare de dezvoltare şi 

din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos.  

  La vârsta preşcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşi 

formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârstă se 

formează şi reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează 

direct cu copii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv 

asupra sănătăţii. Adulţii influenţează comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care 
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îl reprezintă. De asemenea, aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a 

timpului liber şi ai diversităţii alimentare. Părinţii şi educatorii sunt cei care conturează 

preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar, exerciţiul fizic şi 

comportamentul sexual, prin întăririle şi reacţiile aversive pe care le exprimă.  

  Educaţia pentru sănătate la preşcolari permite învăţarea 

comportamentelor sanogene şi integrarea lor în rutinele 

comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate 

este reprezentată de toate experienţele de învăţare care 

conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate. 

În sens restrâns, educaţia pentru sănătate implică 

dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu 

rol protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de 

viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase şi 

reducerea comportamentelor de risc.  

  Pentru preşcolari alimentele şi servirea mesei 

reprezintă o nouă oportunitate de a explora şi de a culege 

informaţii. Comportamentul alimentar în această perioadă 

de dezvoltare se caracterizează prin:  

•  curiozitate (întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să îi mănânce, sunt fascinaţi de 

noile aimente şi de modul de ale servi),  

•  scop (preşcolarii mănâncă când le este foame şi se concentrează asupra mesei şi rezută 

mâncarea când s-au săturat sau nu le este foame),  

•  fluctuantă (apetitul copiilor creşte după perioade de activitate intensă şi scade când sunt 

obosiţi sau entuziasmaţi, preferinţele culinare se modifică de la o zi la alta),  

•  dorinţa de companie (preşcolarii doresc să mănânce împreună cu alţii şi copie, de multe ori, 

preferinţele alimentare a celor din jur)  

 La vârsta preşcolară copii au abilităţile motorii suficient dezvoltate şi sunt capabili să 

meargă pe o tricicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, să sară peste un obstacol, să 

arunce şi să prindă o minge, să se îmbrace singuri (cu ajutor la fermoar sau şireturi), să 

folosească foarfeca, să deseneze sau să picteze o figură. Activitatea fizică are un rol esenţial în 

dezvoltarea fizică, cognitivă şi socio-emoţională a copilului.  

  Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea fizică şi activităţile în aer liber 

reprezintă un bun predictor pentru practicarea sistematică a exerciţiului fizic în perioada 

imediat următoare, vârsta şcolară şi adolescenţă.  
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SĂNĂTATEA - prietena copiilor pre școlari 

 

Prof. Voica Georgiana Livia 

Grădini ța P.P. Nr.14 Târgoviște 

 

Educaţia pentru sănătate îşi propune să ajute oamenii să înţeleagă factorii care le 

afectează starea de sănătate şi, de aceea, este legată obligatoriu de calitatea vieţii, de 

promovarea bunăstării individului din punct de vedere fizic, social şi mental, de cunoştinţe 

despre ce este benefic şi ce este periculos pentru bunăstarea individului.  

Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură a educaţiei generale, 

alături de educaţia psiho-motrică, educaţia artistico-plastică, educaţia intelectuală, educaţia 

moral-civică şi are particularitatea că se realizează prin intermediul acestora. 

Cunoştinţele despre sănătate se oferă treptat, la fiecare palier de vârstă din ce în ce 

mai complexe, mai corelate, având grija să se asigure continuitatea în predarea şi însuşirea 

acestora. 

Procesul educativ în grădiniţă 

poate oferi un model al sănătăţii, ca 

parte a modelului educaţional propus de 

societate la un moment dat.  

Scopul educaţiei pentru 

sănătate în grădiniţă este să asigure 

cunoştinţele despre sănătate în noua 

reconsiderare a conceptului şi formarea 

deprinderilor de viaţă sănătoase 

adecvate vârstei preşcolare, stadiului 

dezvoltării psihologice şi cerinţelor 

vieţii sociale de a forma persoane 

flexibile care se pot integra şi adapta 

uşor la condiţiile de mediu social. 

Obiectivele unei astfel de 

educaţii, vizează conştientizarea unor 

probleme de sănătate fizică, mentală şi 
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socială pe înţelesul copilului preşcolar, depistarea unor deficienţe şi boli şi îndrumarea spre 

cabinetele de specialitate pentru asistenţă. 

Educaţia pentru sănătate ce se desfăşoară în grădiniţă se comportă ca orice tip de 

activitate specifică preşcolarilor. Aceasta include cunoştinţe despre organism, igienă, 

alimentaţie, accidente, prim ajutor, siguranţă în circulaţia pe stradă, factori nocivi şi relaţii 

interumane. 

Începută din prima copilărie, educaţia pentru sănătate contribuie la educaţia 

copilului în vederea formării şi dezvoltării intereselor pentru sănătate, la însuşirea şi aplicarea 

unor norme de comportare menite să apere şi să întărească sănătatea proprie a familiei, a 

comunităţii. 

Igiena trebuie să fie prietena oamenilor, şi oamneii, da la mic la mare, trebuie să 

cultive prin toate mijloacele. De ce trebuie să fim prieteni cu ea? Pentru că igiena este o 

condiţie sănătăţii şi ea nu poate fi dată uitării, nici măcar pentru scurt timp. 

De aceea, pentru a fi frumoşi şi sănătoşi, copiii trebuie să cunoască şi să respecte 

regulile de igienă.        
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EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAȚIE PENTRU VIA ȚĂ! 

 

Prof. Spirea Daniela 

Grădini ța P.N. Mănești 

Dâmbovița 

Cu toții știm că dacă avem sănătate, le putem face pe toate. Sănătatea reprezintă o  

comoară a noastră. Ne dorim o sănătate de fier, însă…. Facem ceva pentru asta? Sănătatea 

reprezintă darul cel mai de preț al omului.   Ar trebui să acordăm multă atenție modului în 

care trăim și ne hrănim, cu toate că în 

zilele noastre este din ce în ce mai greu, 

cu atâtea E-uri existente în alimente și cu 

atâta stress în viața noastră.  Sportul, 

alimentația, soarele   au un rol important. 

Aerul, lumina și soarele sunt de 

neînlocuit.   Drumeția prin pădure, 

contactul cu natura sunt adevărate   cure 

de relaxare și de înfrumusețare. 

Organismul copilului are nevoie de 

mișcare. Sportul are o influență favorabilă 

asupra organismului, circulației sângelui și digestiei. Un copil sportive crește mai bine, el are 

poftă de mâncare, asimilează mai bine alimentele. Se alege sportul care convine copilului.  

Cât mai multă mișcare afară din casă!  

Copiii au nevoie de activitate fizică: să participe la "treburile" gospodăriei, să alerge, să 

sară, să se cațere. Grija pentru sănătate, reprezintă un comportament ce trebuie educat încă din 

copilărie şi dezvoltată de-a lungul vieţii. Starea 

de sănătate este influenţată negativ de o 

mulţime de factori:  alimentaţia dezechilibrată 

şi necorespunzătoare, poluarea atmosferică, 

poluarea apei, programul de muncă şi odihnă 

dezordonat, stress-ul, lipsa de activitate fizică.  

Din alte puncte de vedere, sănătatea reprezintă 

starea în care ființa umană funcționează optim 

în toate domeniile vieții sale, în care se simte 
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fericit cu adevărat și în care se îndreaptă către realizarea potențialului său interior maxim.  

Pentru ca funcționarea optimă, fericirea să 

poată să se producă este nevoie   de   sănătate 

fizică, mentală, emoțională. Sănătatea mental 

înseamnă deschiderea minții către tot ce este nou și 

cu adevărat folositor. Înseamnă deschiderea către a 

citii, a auzi, a vedea, a discuta, a înțelege. La 

această vârstă se formează şi reprezentarea stării 

de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care 

interacţionează direct  cu copii au un rol major în 

dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol 

protective asupra sănătăţii. Adulţii influenţează 

comportamentele adoptate de copii prin modelul 

pe care îl reprezintă. De asemenea, aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de 

petrecere a timpului liber şi ai diversităţii alimentare. Părinţii şi educatorii sunt cei care 

conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă   de   comportamentul alimentar,   

exerciţiul fizic. Sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. 

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate din fragedă vârstă pentru a pătrunde cât 

mai adânc în modul de viaţă cotidian. Crearea climatului afectiv necesar preșcolarului, care în 

grădiniță este lipsit  de   căldura căminului părintesc, evitarea situațiilor stresante, respectarea 

regimului zilnic, ca și întreg complexul componentelor activității și vieții copilului în 

grădiniță, care interesează într-un mod sau altul sfera sa emoțională, sunt în bună măsură în 

raport   direct     și   cu   munca personalului îngrijitor. Desigur că, oricâte progrese   s-ar 

realize în instituția preșcolară, acestea rămân fără valoare dacă procesul educațional nu este 

continuat în familie. Ca urmare, atât cadrele   medico-sanitare, cât și educatoarele își vor 

include în activitatea cu părinții și preocuparea pentru instruirea lor sub acest raport. 

Respectarea cu strictețe a regulilor de igienă individuală  – considerate ca deprinderi și 

obișnuințe – trebuie să constituie, la acest nivel de vârstă, un bun câștigat. Spălatul pe mâini, 

față, gât, urechi, spălatul pâna  la brâu, spălatul pe dinți  cu  aplicarea corectă  a  periajului, 

spălatul pe picioare, perierea îmbrăcămintei și a  încălțămintei, schimbarea rufăriei murdare  

cu  alta curată (după spălarea corpului) sau  a  celei  de  zi cu  cea  de  noapte sunt reguli  de  

igienă  care – deprinse și intrate în obișnuință  sub  influențele educaționale  din  grădiniță  -  

vor  fi  respectate  de  preșcolari, ca acțiuni conștiente, și în viața de familie. Conștientizarea 

regulilor de igienă determină, ca o  consecință directă, independența  de  acțiune  a  copilului 
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și formarea obișnuinței  de  a  respecta aceste reguli, deci  de  a  se  comporta igienic, chiar 

atunci când nu este supravegheat. Paralel cu preocuparea pentru formarea deprinderilor și 

obișnuințelor igienice, civilizate, un volum deosebit în cadrul conținutului activitătii   de   

educație sanitară   din   instituțiile preșcolare trebuie să   fie   afectat problemelor referitoare la 

sănătatea mentală  a  copiilor. 

„A păstra sănătatea este datoria morală și religioasă, sănătatea este baza tuturor 

virtuților sociale și ele nu mai pot fi utile atunci când nu suntem bine.”(Samuel Johnson). 

„Fiecare om este autorul propriei sale sănătăți sau boli.”(Buddha). 

 

Bibliografie 

 Ivan,  Aurel, 1993„Medicina omului sănătos”, Ed. Medicinală, București. 
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ACTIVIT ĂŢILE DE TIP OUTDOOR –  

posibilităţi şi modalităţi de organizare cu preşcolarii 

 

Prof. Lupu Gabriela Ianina  

Prof. Dragomir Andreea Marina  

Grădini ţa P.P. Nr. 13, Târgoviște  

jud. Dâmboviţa 

 
 

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, 

rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i 

înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, 

ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”    

            

  C. MIHĂESCU 

Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură 

bunăstarea societăţii. Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care 

întâmpină dificultăţi în acest sens; educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce 

permite copiilor care în mod uzual întâmpină dificultăţi de învăţare, să devină mai motivate; 

dezvoltare personală atât al celor care o aplică, cât mai ales a copiilor; dezvoltarea spiritului 

de echipă – conexiunea între copii, copii - educatoare duce la creşterea gradului de participare 

activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii. 

Educația timpurie folosește o abordare centrată pe copil, aceasta sprijinindu-se pe 

achizițiile copiilor despre lumea naturală. Copiii nu au nevoie de instrucțiuni cu privire la 

modul de a simți, a vedea și auzi lumea din jurul lor, neexistând doar un singur mod corect de 

a realiza experimente simple cu pietre, crengi, apă, etc. Copiii învață cel mai bine din 

investigațiile lor timpurii și experimentele realizate dincolo de ușile sălii de grupă, atunci când 

activitățile lor sunt ghidate de interes și curiozitate, nu prin procedee indicate de către adult. 

Educația în aer liber este o alternativă pentru copiii care doresc să fie implicați și să 

aibă un rol activ în experiența lor de învățare. Totodată, cel mai important lucru care trebuie 

subliniat, educația în aer liber s-a dovedit a îmbunătăți performanța academică a copiilor. 

Educatoarele ar trebui să includă această metodă de instruire, ca parte a stilului lor de predare 

pentru a spori performanţele de învățare ale copiilor. 
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Educația în aer liber poate fi definită simplu ca învățare experiențială în, de, sau cu 

privire la mediu în sens generic. Termenul de "educație în aer liber" este folosit în general 

pentru a se face referiri la o serie de activități organizate, care au loc într-o varietate de 

moduri, în medii diverse, predominant în aer liber.    

Activitățile de tip outdoor se bazează pe o învățare experiențială, apelând la toate 

simțurile (vizual, olfactiv, auditiv, tactil, kinestezic) pentru percepție și observație. Reprezintă 

totodată o metodă de îmbogățire a curriculum-ului în condițiile în care procesul instructiv-

educativ se desfășoară în afara sălii de grupă. Înseamnă interdisciplinaritate, o modalitate de a 

realiza scopurile și obiectivele curriculum-ului. 

Obiectivele acestui tip de activitate sunt formulate astfel încât copilul sa fie capabil: 

-  să-si formeze noi conceptii și idei pe baza propriei observații / experiențe; 

-  să reflecteze și să interpreteze aceste experiențe din perspective diverse; 

-  să se implice în totalitate și să fie deschis pentru noi experiențe; 

- să folosească cele învățate pentru a lua decizii, a rezolva probleme, a face față unor noi 

provocari ( personale, sociale și ale mediului). 

Acest gen de activitate se adresează tuturor categoriilor de vârstă, cu precădere 

copiilor, Jocul, ca activitate fundamentală a perioadei preșcolare nu necesită prezența unei 

clădiri, a unor ziduri. Copilul se joacă, prin joc dobândind achiziții fundamentale, atât în ceea 

ce privește aspectul informativ și în special, cel formativ. Prin furnizarea de experiențe 

pozitive și semnificative în aer liber, pentru preșcolari se extinde baza lor de cunoștințe și se 

îmbunătățește capacitatea lor de a internaliza aceste experiențe, într-un mod care este relevant 

pentru nivelul lor de dezvoltare. 

Desfășurarea activităților în alte spații decât cele ale sălii de grupă, sălii de sport etc., 

reprezintă o modalitate de învățare a unor lucruri care pot fi însușite mai bine în afara acestor 

spații. Zona adiacentă, pădurea, câmpia, zona rurală pot funcționa ca un mediu ideal de 

învățare și educație. Această modalitate de desfășurare a activităților pune accent pe propriile 

experiențe, descoperiri și concepte lingvistice. 

Pentru mulți copii, mediul înconjurător reprezintă o necunoscută - atmosfera sălii de 

grupă (un mediu educațional oarecum artificial), cu toate amenajările spațiului educațional pe 

zone, centre de interes, arii de stimulare etc, este singura pe care copilul o cunoaște. Astfel 

procesul de învățare care are loc în aer liber dă posibilitatea copilului să achiziționeze 

cunoștințe, deprinderi și abilități, atitudini, să dobândească comportamente sanogene. 

Proiectarea și desfășurarea diverselor categorii de activități, precum cele de 

cunoașterea mediului, activități matematice, educarea limbajului, permit copilului să rezolve 
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probleme reale, prin acțiunea personală de planificare, pregătire și gândire logică bazată atât 

pe cunoașterea științifică, cât și pe inspirație și improvizație: cunoașterea anotimpurilor după 

schimbările care survin în natură, în legătură cu fenomenele atmosferice, cu temperatura, 

durata zilelor și nopților, dezvoltarea plantelor, activitatea oamenilor, adaptarea viețuitoarelor, 

descrierea unor caracteristici ale mediului natural, identificarea unor forme de relief întâlnite. 

Colectarea unor frunze, crengi sau ramuri (fără a le rupe din pom, însă), analiza lor prin 

antrenarea tuturor organelor de simt, efectuarea unor experiențe simple: plutirea sau 

scufundarea lor, găsirea unor obiecte în natură de o anumită culoare: flori, frunze, fructe, 

pietre; constituirea unor mulțimi de obiecte din natură după formă, mărime, grosime, punerea 

în corespondență a unor obiecte, găsirea unor asemănări între obiectele din natură și formele 

geometrice; denumirea corecta a tuturor obiectelor din mediul înconjurător, identificarea unor 

obiecte a căror denumire începe, conține sau se termină cu un anumit sunet (alună, albăstrea, 

arici etc.), formularea unor propoziții cu aceste cuvinte, utilizând corect omonime, sinonime, 

antonime, constituie doar câteva exemple ale unor activități care pot fi desfășurate cu copiii în 

afara sălii de grupă.  

Abordarea activităților în aer liber se bazează în primul rând pe un proces de 

planificare bine consolidat care susține înțelegerea de către educatoare a pașilor esențiali 

pentru derularea unei activități outdoor. Un aspect important în procesul de planificare îl 

reprezintă implicarea preșcolarilor, este important să cunoaștem părerea lor în legătură cu 

intențiile noastre, acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine ce anume îi motivează pe copii, 

lucrurile care prezintă interes pentru ei. Se întâmplă adesea ca implicarea copiilor într-o 

activitate outdoor să fie imposibilă din diferite motive – fie pentru că aceștia nu au 

cunoștințele necesare pentru a se implica în activitate, fie activitatea nu se pliază pe nevoile de 

învățare ale copiilor. 

Procesul de planificare implică următoarele etape:  

a) Identificarea activității pe care o derulăm în funcție de vârsta copiilor - aceasta trebuie să 

fie în strânsă legătură cu activitățile didactice pe care le desfășurăm la grupă;   

b) Realizarea unui plan al activității propuse – scopul, obiectivele, etapele, rezultate dorite;  

c) Detalii tehnice - condițiile climatice - vremea nu trebuie să fie întotdeauna un impediment, 

trebuie însă să avem în vedere ca preșcolarii să fie bine îmbrăcați conform condițiilor 

meteorologice. Locația – răspunde la următoarele întrebări: o deplasarea presupune 

costuri? Dacă da, care sunt acelea și de unde vom obține resursele necesare? - Este nevoie 

de acordul părinților, conducerii? O locația aleasă este în strânsă legătură cu tema pe care 

dorim să o abordăm?;  
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d) Care sunt resursele materiale, financiare? Resursele necesare pentru realizarea unei 

activități trebuie să fie accesibile, spre exemplu ne putem axa în primul rând pe resurse 

din mediul natural. Dacă avem nevoie de resurse financiare, apelăm la ajutorul sponsorilor 

sau familiilor, însă avem în vedere un posibil refuz din partea acestora, pentru aceasta 

construim mereu un plan de rezervă; 

e) Realizăm un set de reguli pe care să-l comunicăm copiilor pentru a evita posibile conflicte 

între aceștia sau orice fel de probleme neprevăzute; 

f) Evaluarea activității: Resurse materiale utilizate, numărul copiilor implicați, numărul 

cadrelor didactice, gradul de implicare al copiilor în activitate, competențe dobândite - 

metode și instrumente de evaluare utilizate (ex. chestionar, focus grup, discuții, dezbateri, 

observație, interviu). Feedback-ul este un aspect important în cadrul oricărei activități 

derulate, întrucât ne oferă o imagine de ansamblu asupra opiniilor participanților, 

nemulțumirilor, propunerilor.   

Misiunea activității outdoor constă în oferirea posibilității copiilor de a experimenta 

lucruri noi, trăind și învățând împreună, în strânsă legătură cu mediul natural înconjurător, 

diversificarea cadrului de desfășurare a activităților instructiv-educative prin proiectarea și 

derularea unor activități în spații exterioare mediului din grădiniță. Toate acestea impun 

asigurarea securității copiilor și a utilizării optime și flexibile a mediului educațional, în 

concordanță cu tipul de activitate proiectat, verificarea condițiilor oferite de spațiile nou 

identificate și amenajarea lor în acord cu cerințele minime pedagogice și de securitate 

necesare pentru o bună desfășurare a activității. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei Cercetării 

şi Tineretului, anul 2008; 

2. *** Manual de educație outdoor, http://www.slideshare.net/primariacatunele/manual-de-

educatie-outdoor. 

3. Hansen, Kirsten, Kaufmann, Roxane, Burke Walsh, Kate, Crearea claselor după 

necesităţile copililui, pg. 54 – 60ș 
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MI ȘCARE PENTRU SĂNĂTATE 

PROIECT DIDACTIC EDUCA ȚIE FIZIC Ă 

 

Prof. Dan Florentina 

Prof. Ștefan Alina Mihaela 

Grădini ța P.P. nr. 14 Târgoviște 

GRUPA: mică (nivel I: 3-4 ani) 

TEMA ANUALĂ: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

SUBTEMA: “ Mamă dragă, te iubesc!” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:  Domeniul Psiho-motric 

DENUMIREA ACTIVIT ĂȚII: Educație fizică 

TEMA ACTIVIT ĂȚII: Traseu aplicativ  “Flori pentru mama” - mers și săritură 

Joc (rezistență): “Tiptil-tiptil”    

TIPUL ACTIVIT ĂȚII: Verificare de priceperi și deprinderi motrice de bază 

SCOPUL: Verificarea priceperilor și deprinderilor motrice de mers și săritură. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili : 

O1 – să execute corect exerciţiile de front şi de formaţie; 

O2 – să execute corect diferite variante de mers şi de alergare; 

O3 – să execute corect exerciţiile din complexul de dezvoltare fizică armonioasă: exerciții pentru cap și gât,trunchi, brațe, picioare; 

O4 – să execute corect deprinderile motrice de  mers și săritură; 
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STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ȘI PROCEDEE:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația,jocul . 

• MIJLOACE/MATERIAL DIDACTIC:  fluier,scoci, buline, pomi , cercuri, flori, vaze,machetă cu râu,jetoane ,medalii. 

• FORME DE ORGANIZARE:frontal, individual, pe grupe 

• RESURSE UMANE: copiii grupei(26),educatoare 

DURATA:15-20 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

1. *** Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), MECT, 2008. 

2. *** Ghid privind desfășurarea activităților de educație fizică în grădiniță, Editura Tiparg, 2007. 

3. Dragomirescu, Georgeta; Kun, Suzana; Bojin, Elena, Metodica predării educației fizice în grădinița de copi i- Manual pentru liceele 

pedagogice de educatoare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974. 

4. Tomescu, Victoria, Ionescu, Aurelia, Catrina, Elena-Iuliana, Rusu, Diana-Maria, Metodica predării educației fizice în grădinița de copii, 

Editura D’Art, 2016. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 
VERIGILE 
ACTIVITĂȚII 
 

 
OB. 
OP. 

 
CONȚINUT ȘTIIN ȚIFIC 

 
FORMAȚII 
DE 
LUCRU 

 
DO-
ZA-
RE 

 
INDICAȚII 
METODICE 

 
METODE 
ȘI 
PROCEDEE 

 
MIJLOACE  
DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
EVALUARE 

 
1.ORGANIZA-
REA COLECTI-
VULUI DE 
COPII 
        2’ 

 
 
 
 
 

 
Adunarea copiilor în 
sală. 
 
Alinierea 

 
Linie pe un 
rând 
 
Linie pe un 

 
30” 
 
 
30” 

 
În linie pe un rând 
ADUNAREA! 
 
Vă aliniați! Mâna dreaptă 

 
Explicația 
 
 
 

 
Fluier 
 
 
 

 
Observarea 
comportamentului 
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Verificarea stării de 
sănătate și a 
echipamentului 
sportiv 
Raportul 
 
 
 
Salutul 
 
 
 

rând 
 
 
 
 
 
 
 
Linie pe un 
rând 
 
 
 
Linie pe un 
rând 
 
 
Linie pe un 
rând 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30” 
 
 
 
 
30” 
 
 
 
30” 

pe șold, capul spre dreapta, 
vă deplasați cu pași mărunți 
pentru a vă plasa în linie 
dreaptă! 
Distanța dintre copii va fi 
de aproximativ un brat 
întins orizontal. 
 
 
 
 
,,Doamna educatoare ,grupa 
mica este gata pentru 
activitatea de educatie 
fizica, raporteaza..” 
Poziția drepti! 
-Bună ziua! 
Clar, sacadat, tare de către 
toți copiii. 

Explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa-
ția 

Fluier  
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 

 
2.ANUNȚA-
REA TEMEI 
ȘI A 
OBIECTIVE
-LOR 
   30” 

 
 

 
Comunicarea temei: 
-Dragii mei, astăzi 
vom placa într-o 
aventură-În căutarea 
florilor ,prin pădure, 
pentru ziua mamei 
Sunteți pregătiți? 
Captarea atenției-
cutie cu medalii 
 

 
Linie pe un 
rând 
 
 
 
 
 
 
Linie pe un 
rând 
 

 
20” 
 
 
 
 
 
 
 
10” 

 
-Pe loc repaus!  
Anunț copiii că astăzi vom 
merge într-o aventură în 
pădure pentru a căuta flori 
pentru mama. 
Cei mai buni sportivi care 
vor calători cu noi vor fi 
recompensați cu medalii . 

 
Conversa-
ția 
 
 
 
 
Explicația 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutie cu 
medalii 

 
Observarea 
comportamentului 
 
 

 
3.PREGĂTI-

 
O1 

 
Întoarceri pe loc prin 

 
Linie pe un 

 
2X 

 
-La stânga! (spre mese) 

 
Conver-

 
Fluier 

 
Observarea 
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REA 
ORGANIS-
MULUI 
PENTRU 
EFORT 
4’ 30”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGĂTI-
REA 
ORGANIS-
MULUI 
PENTRU 
EFORT 

 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
O1 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 

săritură. 
 
Refacerea alinierii 
 
 
Joc de atenție  
“Fii atent!” 
 
 
 
 
Aliniere cu ocolirea 
sălii 
Acum ne așezăm 
unul în spatele 
celuilalt și pornim în 
aventură! 
 
 
 
 
1.Mergem în pădure 
în căutarea florilor 
*Mers de voie 
 
 
 
 
 
 
2.Mers cadențat 
 

rând 
 
Linie pe un 
rând 
 
 
Linie pe un 
rând 
 
 
 
 
 
Coloană câte 

unul 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloană câte 
unul 

10” 
 
 
10” 
 
 
 
1’ 
 
 
 
 
 
 
10 
met-
ri 
(30”) 
 
 
 
 
 
 
10 
met-
ri 
(30”) 
 
 
 
 
 
 
10 
met-

-La dreapta!(spre pom) 
 
-Alinierea! 
-Drepți! 
 
-Când vă arăt inimioara 
aplaudați. 
-Când vă arăt mingea săriți 
ca ea. 
 
 
-La stân-ga! 
-Cu sângul înainte Marș! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mers, privirea înainte, 
spatele drept,brațele pe 
lângă corp, inspiră pe nas și 
expiră pe gură. 
Suntem mititei, 
Suntem voinicei,  
Floricele căutăm 
Și ne bucurăm! 
 
Unu-doi, Unu-doi 
Ca exploratorii mergem 

sația 
 
Demon-
strația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
Demon-
strația 
 
 
 
 
 
Demon-
strația 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
Demon-
strația 

 
 
 
 
 
 
Jeton cu 
inimioară 
și jeton cu 
minge 
Anexa 1 
fluier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fluier 
 
 

comportamentului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 
Coordonarea 
brațelor 
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O2 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
O2 
 

 
 
 
 
 
3.Mers pe vârfuri 
cu brațele sus 
 
 
 
 
 
 
4. Mers pe călcâie 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Alergare ușoară 
 
 
 
 
 
 
6. Exerciții de 
respirație  
Ne bucurăm de soare 

 
 
 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 
 
 
 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 
 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 

ri 
(30”) 
 
 
 
 
10 
met-
ri 
(30”) 
 
 
 
 
 
10 
met-
ri 
(30”) 
 
 
 
 
 
 
10 
met-
ri 
(30”) 
 
 
 
 
10 
met-
ri 

noi. 
Mers cu pas apăsat. 
 
 
 
Brațele bine întinse, 
genunghii întinși, palmele 
să fie situate față în față, 
spatele drept. 
Mergem printre copaci să 
nu lăsăm urme prea mari în 
noroi. 
 
Trunchiul aplecat, mâinile 
prinse la spate. 
Căutăm flori pentru mama 
Capul ușor aplecat 
Să vedem dacă au inflorit 
Mâinile la spate 
Mergem mai departe 
 
Trunchiul ușor aplecat, 
brațele îndoite, pumnii ușor 
strânși. 
Prin pădurea mare 
Veseli alergăm 
Flori pentru mama căutăm 
 
 
-Brațele întinse,prindem 
păpădia, suflăm cu putere 
ca puful să zboare. 

Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
Demon-
strația 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
 
Demon-
strația 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
 
Demon-
strația 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
Demon-
strația 
Instructa-

 
 
 
 
 
 
fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fluier 
 
 
 
 
 
 
fluier 

 
 
Observarea 
comportamentului 
 
Coordonarea 
brațelor 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 
 
Coordonarea 
brațelor 
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Alinierea. 
 
 
 

 
 
 

(30”) 
 
 
10” 
 

 
 
Mers normal cu oprire și 
aliniere. 
 
 

jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
 
 

 
4.INFLUEN-
ȚAREA 
SELECTIVĂ 
A 
APARATUL
UI 
LOCOMOT
OR 
 3’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUEN-
ȚAREA 
SELECTIVĂ 
A 
APARATUL
UI 
LOCOMOT
OR 
 

 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formarea coloanei de 
gimnastică 
 
 
 
 
Complex de 
dezvoltare fizică 
armonioasă: 
1.Exerciții pentru 
cap și gât 
(Privim cerul-privim 
pământul) 
P:I: stând depărtat cu 
mâinile pe șolduri 
T1-2:aplecarea 
capului înainte cu 
arcuire 
T3-4: extensia 
capului cu arcuire 
 
2. Exerciții pentru 
trunchi 
(căutăm floricele) 
P:I: stând depărtat, 

 
Linie pe un 
rând 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloană de 
gimnastică 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Coloană de 
gimnastică 

 
 

 
30” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x4t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x4t 
 
 

 
Acum, prin pădure ne orpim, 
florile să le găsim 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Spatele drept, umerii 
relaxați. 
Privim cerul,să nu plouă și 
privim jos să vedem dacă 
am călcat pe floricele. 
 
 
 
 
 
 
Spatele drept! Îndoiți 
trunchiul! Nu vă aplecați! 
 
Căutăm floricele în spatele 

 
Instructa-
jul verbal 
Exercițiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 
Instructaj 
verbal 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 

 
Fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluier 
 
 
 

 
Observarea 
comportamentului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincronizarea 
mișcărilor 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
 
 
 
Verticalitatea 
trunchiului cu 
mișcarea coordo-
nată a brațelor 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUEN-
ȚAREA 
SELECTIVĂ 
A 
APARATUL
UI 
LOCOMOT
OR 

 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
 
 

mâinile pe șold 
T1-2: îndoirea 
trunchiului spre 
stânga cu arcuire 
T3-4: îndoirea 
trunchiului spre 
dreapta cu arcuire. 
 
3.Exerciții pentru 
brațe 
P.I: stând depărtat 
T1-2: rotirea brațelor 
întinse spre înainte 
T3-4:Rotirea brațelor 
întinse spre înapoi 
 
4.Experciții pentru 
picioare 
(suntem mici-suntem 
mari) 
P.I: Stând, brațele 
întinse înainte 
T4: genoflexiuni 
 
 
5. Expeciții de 
respirație și 
relaxare 
P.I: stând 
T1-2: inspirație cu 
ducerea brațelor în 
lateral și ridicare pe 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Coloană de 
gimnastică 
 

 
 
 
 

 
 
Coloană de 
gimnastică 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Coloană de 
gimnastică 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x4t 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x4t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x4t 

tufișului și al pomului. 
Căutăm în liniște să nu 
trezim animalele sălbatice. 
 
 
 
 
 
Spatele drept! 
Brațele întinse înainte! 
Rotiți brațele 
Brațele noi le rotim 
De crengi să nu ne lovim 
 
 
 
 
-Spatele drept! Brațele 
întinse înainte! 
Mici suntem , bine e, vulpița 
nu ne vede 
Mari ne facem imediat și 
vulpița a plecat 
 
 
 
 
 
 
Acum inspirăm ridicându-
ne pe vârfuri și expirăm 
ghemuindu-ne 

Instructaj 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 
Instructaj 
verbal 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 
Instructaj 
verbal 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 
Instructaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluier 

 
 
Sincronizarea 
mișcărilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
comportamentului 
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O3 
 

vârfuri 
T3-4: Expirație cu 
ghemuire și 
coborârea brațelor 

 
 
 

verbal 
 

 
5.REALIZA-
REA TEMEI 
6’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZA-
REA TEMEI 

 
 
O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O4 

Traseu aplicativ 
alergare și săritur ă 
 
 
 
 
 
 
Joc (rezistență): 
“Flori pentru 
mama”   
 

  
6’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astăzi vom repeta alergarea 
și săritura.  
Ne vom juca un joc ce se 
numeşte „Flori pentru 
mama”. Colectivul este 
împărţit în două 
grupe.Fiecare copil din 
grupa va pleca de la linia de 
START, va efectua sărituri 
din cerc în cerc, va sări 
peste râu, va ocoli pomul 
prin mers , va culege floarea 
pentru mama , o va pune în 
vază și se va așeza la 
capătul șirului .  
 Începem la fluierul meu! 
Execut jocul de probă după 
care se trece la executarea 
propriu-zisa a jocului. 
Copiilor li se reamintesc şi 
regulile de comportare 
civilizată/ securitate  
personală în astfel de 
situaţii. 

 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Exercițiul 
Instructaj 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Instructaj 
verbal 
Jocul  
 

 
 
Fluier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluier 
 

 
 
Atenție distributivă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
 

 
6. 
REVENIRE
A 

 
O1 
O2 
 

 
Joc liniștitor: Tiptil-
tiptil 

 
Coloană câte 
unul 
 

 
20” 
 
 

 
În coloană, vom merge 
tiptil-tiptil  pe vârfuri , 

 
Explicația 
Demon-
strația 

 
Fluier 
 
 

 
Observarea 
sistematică a 
comportamentului 



63 

 

 
 

 
 

ORGANIS-
MULUI 
DUPĂ 
EFORT 
30” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mers în coloană unul 
câte unul pentru a se 
alinia pe un rând 
 
 
 
 
Alinierea. 
 
 
 

 
 
 
 
Coloană câte 
unul 
 
 
 
 
 
 
Linie pe un 
rând 
 

 
 
 
 
 
10” 

ocolim pomii din pădure 
fără să trezim animalele 
sălbatice. 
 
Atenție! Mers normal! 
Mișcă brațele pe lângă corp! 
-Atenție! Mers cu relaxarea 
brațelor și picioarelor! 
Scutură mâinile și 
picioarele! 
 
Vă aliniați! 
Drepti! 
Pe loc repaus! 
Aventura a luat sfârșit! Sper 
că v-a plăcuut! 

Instructaj 
verbal 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Instructaj 
verbal 
 
 
Explicația 
Demon-
strația 
Instructaj 
verbal 
 

 
 
 
 
 
Fluier 
 
 
 
 
 
 
Fluier 

 
 
 
 
 
 
 

7. 
APRECIERI 
ȘI 
RECOMAN-
DĂRI 
1’ 

 Aprecieri si 
recomandări. 
 
 
 
Recompense 
 
 
Salutul! 

 
 

20” 
 
 
 
 
 
30” 
 
 
10” 

Apreciez global și 
individual activitatea și 
comportamentul preș-
colarilor și fac recoma-
ndările necesare.  
Distribui recompense.Aces- 
tea vor consta în medalii. 
 
- Bună ziua! 

 
Explicația 
 
 
 
 
 
 
Conversa-
ția 

 
 
 
 
 
 
Medalii 
Anexa 2 

 
Orală 

 
 



64 

 

FIȘE DE LUCRU – DOMENIUL ȘTIIN ȚĂ 
 

Prof. Vasile Iuliana 
Grădini ța P.P. nr. 16 Târgoviște 

COLORAȚI MUL ȚIMEA FRUCTELOR! ALC ĂTUIȚI, PRIN ÎNCERCUIRE: 
� MUL ȚIMEA FRUNZELOR 
� MUL ȚIMEA LEGUMELOR 
� MUL ȚIMEA FLORILOR 
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VARA ȘI FRUCTELE EI 

IDENTIFICĂ FRUCTELE VERII ȘI COLOREAZĂ-LE CÂT MAI FRUMOS! 
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CREAȚII LITERARE ALE 
COPIILOR 
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FRUCTE DULCI 

Preșcolar: Ioja Mihai 

  Grupa mare 

                                                            Grădini ța P.N. Drăgăești Ungureni          

Cadru didactic coordonator: Mănăilă Elena Gabriela 

 

În livadă, lângă casă 

Stau fructele buclucașe. 

Merele îmbujorate 

Le cheamă la sfat pe toate. 

 

Și pe pere, și pe prune, 

Să spună care-s mai bune, 

Și pe nuci, și pe gutui, 

Cu puf galben ca de pui. 

 

Fructele încep a spune 

Că ele sunt cele mai bune, 

Au gust bun și aromat 

Și sunt bune la mâncat. 

 

Merele pe cât se poate 

Le împacă chiar pe toate, 

Fie crude, conservate, 

Toate ne dau sănătate. 
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FRUCTE SĂNĂTOASE 

Preșcolar: Grigore Alexandra 

  Grupa mare 

                                                            Grădinița P.N. Drăgăești Ungureni               

Cadru didactic coordonator: Mănăilă Elena Gabriela 

 

Fructele sunt sănătoase 

Și au multe vitamine, 

Dar, copile, să ai grijă, 

Mai întâi spală-le bine! 

 

Vară ai multe cireșe, 

Vișine și căpșunele, 

Piersici, prune și caise 

Pepeni dulci și bune mere. 

 

Gutui și pere zemoase, 

Toamna tu le poți mânca, 

Dar și boabe delicioase 

De struguri din curtea ta. 

 

Nu plânge ca să mănânci 

Ciocolată și eclere, 

Pentru că fructele bune 

Îți dau mai multă putere. 
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Petrecerea buclucaşă 

Preșcolar: Bîzoi Mihai Alexandru 

 Grupa mare A 

Grădinița P.P. Nr.13 

Târgovişte, Dâmboviţa 

Cadru didactic coordonator: Prof. Grigore Maria 

 

Într-o zi, Maria şi Vl ăduţ au fost invitaţi la petrecerea colegului lor de la grădiniţă, 

Mihai. Încă de la început părinţii lor le-au spus să aibă grijă să nu mănânce mult, să nu bea 

sucuri acidulate şi să ia pauze de la joacă atunci când mănâncă. Maria şi Vl ăduţ nu i-au 

ascultat şi au mâncat pizza, au băut suc acidulat, au gustat din toate prăjiturile de pe masă, au 

mâncat câte o felie de tort, au sărit în trambulină imediat după ce au terminat tortul. Când au 

ajuns acasă, cei doi copii au început să se vaiete de dureri de burtică, de dureri de dinţi, ba mai 

mult decât atât starea lor de bine era acum o stare de greaţă şi rău. 

Părinţii le-au explicat greşelile pe care le-au făcut neascultând sfaturile lor şi i-au 

îngrijit, dându-le apă, fructe şi pâine prăjită. 

De atunci, cei doi îşi amintesc mereu sfaturile părinţilor şi au grijă să mănânce multe 

fructe, legume, cereale, să bea apă, în loc de suc, iar la petreceri să guste doar din prăjituri şi 

tort. 
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Casa cu o mie de oglinzi 

Preșcolar: Petriceanu Natalia 

 Grupa mare A 

Grădinița P.P. Nr.13 

Târgovişte, Dâmboviţa 

Cadru didactic coordonator: Prof. Milea Ramona Elena 

 

 
Cu mult timp în urmă, într-un orăşel din România, exista o casă cunoscută sub numele 

de "Casa cu o mie de oglinzi". Într-o zi, un băieţel de la grădiniţă, vesel din fire, aranjat şi 

spălat, care mânca cu grijă pentru a nu se murdări şi care avea mereu chipul curat şi părul 

pieptănat, aflând de această casă, s-a hotărât să o viziteze. Bucuros că a ajuns la destinaţie, 

sărind fericit pe scări, a intrat în casă. S-a uitat pe hol cuprins de emoţie, când ce să vezi! 

Surpriză! S-a trezit că era privit de alţi o mie de băieţei care aveau chipul curat şi părul 

pieptănat ca şi el. A zâmbit şi a primit înapoi o mie de zâmbete, la fel de calde şi prietenoase. 

Era normal, doar era casa celor o mie de oglinzi. Când a plecat, s-a gândit: "Este un loc 

minunat. Mă voi întoarce să-l vizitez şi altădată!" 

În acelaşi orăşel, alt băieţel, care nu era la fel de fericit şi prietenos ca primul, care nu 

avea grijă de el, se murdărea atunci când mânca, nu se spăla prea des şi nici nu se pieptăna s-a 

hotărât şi el să viziteze casa. A urcat cu teamă scările, apoi cu capul plecat a intrat în casă. 

Când a vazut o mie de copii neprietenoşi, murdari şi nepieptănaţi uitându-se la el, s-a speriat 

şi a fugit îngrozit din casă. Ajuns afară, s-a gândit: "E un loc îngrozitor, nu mă mai întorc 

acolo niciodată!" 

 

Morala: Toate chipurile sunt oglinzi. Lumea este ca o oglindă. Dacă vei arata 

lumii o faţă neprietenoasă şi murdar ă, lumea îţi va arăta, la fel. Dacă vei zâmbi, vei fi 

curat şi aranjat,  lumea îţi va zâmbi şi ea. O lume curată, pleacă de la oameni, iar 

sănătatea înseamnă curăţenie! 

 

 

 
 


